
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 
14 de março de 2.022, a partir das 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos), 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 assembleia será realizada em 
segunda convocação 01 hora após, ou seja as 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) com a presença 
de no mínimo 10 (dez) associados mais 03 (três) membros da diretoria administrativa, nos termos dos 
artigos 17 e 18 do Estatuto Social, com a seguinte ORDEM DO DIA: 
 

A) Apresentação do Relatório de atividades, balanço e resultado financeiro do exercício 2021; 
B) Parecer do conselho fiscal sobre as atividades e resultado financeiro do exercício 2021; 
C) Deliberação da Assembleia sobre as atividades e resultado financeiro do exercício 2021; 
D) Apresentação do Planejamento e orçamento para o exercício 2022; 
E) Proposta de valor da anuidade associativa para 2022; 
F) Parecer do Conselho Fiscal sobre o planejamento de atividades, orçamento e valor de anuidade 

para o exercício 2022; 
G) Deliberação da Assembleia sobre o orçamento para 2022 e sobre a anuidade associativa para 

2022;  
H) 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, sendo necessário que todos se identifiquem para acessá-la. A votação on line 
estará disponível somente até o encerramento da assembleia por meio da plataforma Google Forms, na 
qual os associados deverão novamente se identificar e votar acerca de cada um dos itens constantes na 
pauta. Posteriormente, 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 
9664 4581. 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, 02 de março de 2.022. 

 
 

LUIZ FERNANDO DONEUX JUNIOR 
Diretor Presidente 

http://www.aspipp.com.br/

