ASSOCIAÇÃO DO PEQUENO CRISTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Diretor da Associação do Pequeno Cristo, nos termos do
Estatuto aprovado em 28.09.2017, convoca os associados em dia com as suas
obrigações regimentais para duas Assembleias Gerais Extraordinárias, ambas
semipresenciais, a serem realizadas no próximo dia 11 de julho de 2020. A primeira
Assembleia às 09h00, em primeira convocação, e às 09h30m, em segunda
convocação. A segunda Assembleia às 10h00, em primeira convocação, e às 10h30m,
em segunda convocação, ambas no salão, localizado no piso térreo do Centro
Paroquial Santíssima Trindade, localizado na Praça Leonardo Gutierrez, 125, Bairro
Gutierrez, Belo Horizonte-MG. Tendo em vista a atual pandemia mundial ocasionada
pelo coronavirus e, em atendimento às recomendações da Organização Mundial de
Saúde, será facultada a presença dos associados através da internet, em sala virtual,
para deliberar acerca dos seguintes temas, que estão disponíveis no site da
Associação
(https://pequenocristo.org.br/):
Na
primeira
Assembleia
Geral
Extraordinária será tratado, exclusivamente, o tema – Aprovação da Reforma do
atual Estatuto, elaborado pelo Conselho Diretor. Na segunda Assembleia Geral
Extraordinária serão tratados, exclusivamente, os temas: 1.
Referendar a
Deliberação Normativa aprovada pelo Conselho Diretor, conforme ata da
Reunião do Conselho Diretor de 06/03/2020, devidamente afixada nas
dependências da Associação e da Paróquia Santíssima Trindade; 2. Deliberar
sobre as contas exercícios 2017, 2018 e 2019, conforme parecer do Conselho
Fiscal; 3. Eleição e posse dos componentes dos Conselhos Diretor e Fiscal,
mandato 2020 a 2023. - OBSERVAÇÕES: A sala virtual destinada para a Assembleia
Geral, acima mencionada, poderá ser acessada no endereço eletrônico que será
disponibilizado ao associado que solicitar, com antecedência de 03 (três) dias, pelo email: contato@pequenocristo.org.br. Para acesso a esta sala será utilizado o aplicativo
Zoom Cloud Meetings. O Associado poderá utilizar BOLETIM DE VOTO A
DISTÂNCIA,
para
tanto
deve
ser
acessar
o
site
da
Associação
(https://pequenocristo.org.br/), onde o boletim estará disponível em versão passível de
impressão e preenchimento manual. Facultando seu envio físico no dia e local da
Assembleia
ou
virtual
para
o
seguinte
endereço
eletrônico:
contato@pequenocristo.org.br, também, mediante prévio cadastramento do endereço
eletrônico do associado. Será possível o envio por meio eletrônico, e-mail, de
manifestações escritas dos associados para contato@pequenocristo.org.br. Na
hipótese de impossibilidade técnica, de qualquer natureza, o associado poderá
comparecer no salão localizado no piso térreo da Paroquia Santíssima Trindade, onde
serão realizadas as Assembleias de forma presencial, caso não haja impedimento
legal em razão da COVID-19. Belo Horizonte, 03 de junho de 2020. PADRE JOEL
MARIA DOS SANTOS - PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR - ASSOCIAÇÃO
DO PEQUENO CRISTO

