
ONDA VERDE
PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Associação Onda Verde – Preservando o Meio Ambiente, com sede na Rua São
Pedro nº – Torres/RS, através do seu Conselho Administrativo, devidamente representado
por  sua  Presidente  Srª  Gizelani  Muller  Guazelli,  no  uso  de  suas  atribuições  legais
conforme art.33 item b do Estatuto Social CONVOCA através do presente edital, todos os
associados, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada excepcionalmente em
sala de plataforma on-line, em razão da pandemia gerada pelo coronavírus, seguindo as
orientações da Organização Mundial de Saúde e demais órgãos. 

Assim, contamos com a presença de todos na Assembleia Geral Ordinária Virtual,
que será realizada no dia  23 de junho de 2020,  cujo  linck será encaminhado a todos
com até 12 horas de antecedência, com a seguinte ordem do dia:

1. Eleição  e  Posse  do  Conselho  Administrativo  e  Conselho  Fiscal  biênio
2020/2022 –  mediante manifestação ou aclamação de acordo com o número de
chapas inscritas;

2. Prestação e  homologação de contas –  exercício  fiscal  de  2018 e 2019 pelo
Conselho Fiscal;

3.  Assuntos Gerais.
 

Informa ainda que de acordo com Art. 42º do Estatuto Social, para a escolha dos
órgãos diretivos:

a) Serão  apresentadas  candidaturas  por  chapas,  contemplando  Conselho
administrativo e Conselho Fiscal;

b) As candidaturas para os conselhos serão feitas em chapa única;
c) Não poderá haver candidatura para cargo isolado;
d) Cada associado só poderá concorrer em uma chapa;
e) As inscrições de chapas deverá ocorrer até o dia 19 de junho, afim de promover a

publicização das chapas  em todos os meios virtuais pertencentes à associação. 
f) A inscrição  de  chapa  deve  ser  encaminhada  em  arquivo  de  texto  ao  e-mail

ongsociedadeondaverde@gmail.com  .   
g) Os associados presentes na assembleia, deverão informar o seu nome completo

no chat da plataforma, que servirá como livro de presença e para registro oficial do
comparecimento à assembleia. 
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A Assembleia Geral instalar-se-á às 17h30mim em primeira chamada com a
presença mínima de 2/3 dos associados em primeira convocação,  e  às 18h em
segunda chamada com qualquer número de associados, conforme Art. 24º § 3º e 4º
do Estatuto Social.

O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação em todos os
meios digitais da Associação Onda Verde – Preservando o Meio Ambiente, bem como
será encaminhado via e-mail e WhatsApp aos seus associados, promovendo a ampla
participação. 

                                                                                Presidente

www.ondaverdeong.org.br
ongsociedadeondaverde@gmail.com

http://www.ondaverdeong.org.br/
mailto:ongsociedadeondaverde@gmail.com

