EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASPIPP
A SER REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL
PELO PRESENTE EDITAL, ficam convocados todos os associados da Associação Sudoeste Paulista
de Irrigantes e Plantio na Palha – ASPIPP, em pleno gozo de seus direitos estatutários, para
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que, em razão das medidas excepcionais de
isolamento para conter a disseminação de Covid-19, será realizada EM AMBIENTE VIRTUAL, no dia 08 de
fevereiro de 2.021, a partir das 17:00 horas, com transmissão originada da sede da Associação, localizada
na Avenida das Posses nº 120, em Campos de Holambra, Paranapanema/SP.
NÃO havendo número legal de participantes, a assembléia será realizada em segunda convocação 01
hora após, com a seguinte ORDEM DO DIA:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Apresentação do Relatório de atividades, balanço e resultado financeiro do exercício 2020;
Parecer do conselho fiscal sobre as atividades e resultado financeiro do exercício 2020;
Apresentação do Planejamento e orçamento para o exercício 2021;
Proposta de valor da anuidade associativa para 2021;
Parecer do Conselho Fiscal sobre o planejamento de atividades, orçamento e valor de anuidade
para o exercício 2021;
Apresentação da chapa única corrente para os cargos da diretoria administrativa e membros do
conselho fiscal (titulares e suplentes) para o biênio 2021/2023;
Tempo de discussão e abertura da palavra aos associados;
Deliberação da Assembléia sobre as atividades e resultado financeiro do exercício 2020;
Deliberação da Assembleia sobre o orçamento para 2021 e sobre a anuidade associativa para
2021;
Eleição pela assembleia da diretoria administrativa e membros do conselho fiscal titulares e
suplentes para o biênio 2021/2023;
Posse da nova diretoria eleita;
Outros Assuntos de interesse dos associados.

Modo de funcionamento da Assembleia VIRTUAL
Todos os associados receberão um link para participarem da assembleia e outro link para que possam exercer seu
direito de voto. Estes links serão enviados para os números de celular e para os endereços de e-mail cadastrados na
secretaria da ASPIPP, portanto é importante que tais dados estejam atualizados. A assembleia será realizada por
meio da plataforma ZOOM com transmissão ao vivo no dia e horário supradescritos. Após o fim das apresentações
(itens “A” a “G” da pauta), após o encerramento das discussões, a assembleia gravada permanecerá disponível, na
mesma plataforma, por MAIS UMA HORA, porém não mais será possível a participação ao vivo dos associados para
manifestações. A plataforma registrará e gerará relatório acerca de quais associados acessaram a reunião, de modo
que é necessário que todos se identifiquem para acessá-la. Durante o período compreendido entre o encerramento
da assembleia e o tempo de UMA HORA concedido para votação, o sistema de votação on line ficará disponível por
meio da plataforma Google Forms, na qual os associados deverão novamente se identificar e votar acerca dos itens
“H” a “J” da pauta. Posteriormente, retornaremos os trabalhos da assembleia ao vivo PARA DAR POSSE A NOVA
DIRETORIA ELEITA (item J) e abrir a palavra para assuntos diversos. Ao final, os resultados da votação serão afixados
na sede da associação, divulgados nos grupos de whatsApp e disponibilizados no site da ASPIPP:
http://www.aspipp.com.br/. Os associados que eventualmente não receberem os links para participarem da
assembleia e/ou da votação deverão solicitar seu reenvio para a Sra. Uiara Q. Valim por meio da linha de
celular/whatsApp número (14) 9 9867 4563. Este número deve ser utilizado também pelos associados que
necessitarem de suporte técnico ou auxílio de qualquer natureza, ou ainda para agendar atendimentos presenciais,
bem como para tratar da pauta, requerer documentos, tirar dúvidas, tecer considerações, etc. Caso as solicitações
dos associados não possam ser prestadas de forma remota, o interessado deverá comparecer na sede da ASPIPP, de
forma ordenada e previamente agendada para evitar aglomerações. Campos de Holambra, Paranapanema/SP, 25
de janeiro de 2.021.
MAURÍCIO SWART - Diretor Presidente
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