
 
27 de Setembro de 2020 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
ALIANÇA CRISTÃ EVANGELICA BRASILEIRA 

 
Na qualidade de presidente da Aliança Cristã Evangélica Brasileira, convoco todos os            

afiliados individuais, colaboradores e os representantes nomeados e devidamente         
credenciados dos afiliados institucionais para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de            
forma eletrônica pela plataforma Zoom (orientações na pg. 2).  

 
A Assembleia Geral realizar-se-á no dia 27 de outubro de 2020, às 09h, em primeira               

convocação; não havendo quórum, 30 minutos depois, em segunda convocação. 
 

O credenciamento deverá ser efetuado pelo link ou QR CODE de inscrição            
informados abaixo: 

 
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqde-grj0pHNaHhByBYdgk_EZeSnZcd2Jp 
 

 
Obs.: Em razão da eleição do Conselho Coordenador e Fiscal, há a necessidade de se 

inscrever para a emissão da lista de presença (gerada pelo aplicativo da reunião) que será 
registrada em cartório juntamente com a ata. 

 
*Atenção, após a inscrição será enviado um link para acesso à Assembleia, não o 

compartilhe, pois ele é pessoal e confirmará sua participação. 
 
 
PAUTA: 
  

1. Abertura e oração; 
2. Palavra sobre a Aliança Evangélica; 
3. Explicação da legalidade e modus operandis da Assembleia Eletrônica; 
4. Recebimento de novos membros no triênio; 
5. Relatório do Diretor; 
6. Relatório Financeiro; 
7. Aprovação das contas, balanço e parecer do Conselho Fiscal; 
8. A Comissão de Indicação apresenta os indicados para o C. Coordenador e Fiscal; 
9. Eleição do Conselho Coordenador (15) e suplentes (5); 
10. Eleição do Conselho Fiscal (3) e suplentes (3); 
11. Posse da Diretoria eleita para o triênio, 01.01.2021 a 31.12.2023; 
12. Encerramento. 

 

 
Silas Marchiori Tostes 

Presidente 
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RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA PARTICIPAÇÃO  

NA ASSEMBLEIA ELETRÔNICA  
 

1. Defina seu local físico para a reunião. Escolha um local com o mínimo de barulho               
externo e boa iluminação; 
  

2. Defina com antecedência qual equipamento será utilizado para a reunião. Pode           
ser seu smartphone, seu notebook, etc. Uma vez escolhido, instale o aplicativo Zoom             
Meetings (https://zoom.us/download), pois o utilizaremos em nossa Assembleia.        
Será permitido o acesso por meio de apenas um dispositivo (computador, celular ou             
tablet);  

  
3. Realize testes de vídeo e áudio para não haja imprevistos. O próprio aplicativo             

permite que você faça os testes; 
  

4. Escolha um bom ângulo para sua câmera. O ideal é que ela esteja na altura do seu                 
rosto. Não utilize seu smartphone abaixo do seu rosto, pois assim os participantes irão              
visualizar apenas o seu nariz; 

  
5. Faça uso de fones de ouvido e o botão mudo. Sem utilizar fones, o que você falar                 

ficará ecoando e irá atrapalhar. O aplicativo tem um botão para deixar seu microfone              
mudo, deixe-o ativado e apenas desative quando for falar (no início da reunião o som               
de todos será desativado); 

  
6. Alimente-se antes ou depois da reunião. Não se alimente durante a reunião, isso             

pode ser desagradável e até descortês com os participantes; 
  

7. Tenha em mãos todo material que julgará necessário como folhas de papel e             
canetas. Ter que ficar se ausentando da reunião para procurar esses, e outros, itens              
podem acarretar em perda de informação do que está sendo discutido; 

  
8. Levante sua mão para indicar que você deseja falar algo. Assim teremos melhor             

rendimento na reunião. A Plataforma oferece a ferramenta para solicitar o direito de             
falar (Levantar Mão); 

 
9. Para a validade dos votos será necessário a identificação dos votantes por meio             

de CPF e e-mail. Após a confecção das atas, estas serão enviadas para os              
responsáveis para as devidas assinaturas (eletrônicas ou físicas);  
  

10. Será enviado um e-mail de confirmação após a inscrição com as informações para             
acesso à reunião. Guarde-o, pois será seu passaporte de acesso à Assembleia. 
  

 
BOA ASSEMBLEIA!  
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