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Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de 
Contas e de Eleição do Conselho Fiscal e Deliberativo da Associação dos 

Deficientes Visuais do Estado de Goiás – ADVEG, na forma remota 

 

O presidente da ADVEG, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 
12 e 14, §1º e §2º, do Estatuto da entidade, e considerando o disposto na Lei 
14030/2020, artigo 7º, parágrafo único, inciso II, o qual remete ao artigo 5º da Lei 
14.010/2020, convoca todos os associados em dia com suas obrigações anuais para a 
Assembleia Geral Anual Ordinária da ADVEG, na forma remota, a ocorrer, no dia 
12/12/2020 (doze de dezembro de dois mil e vinte), às 14:30, via aplicativo Zoom, cujo 
link será amplamente disponibilizado aos associados. 

 A manifestação dos participantes ocorrerá pelo meio eletrônico citado, o qual 
assegurará a identificação do participante e produzirá todos os efeitos legais de uma 
assinatura presencial. (Ver Lei 14.010, artigo 5º, parágrafo único). 

Para votar e ser votado na Assembleia, o associado deverá observar o 
disposto no artigo 8º, os incisos I, II, III e §3º do estatuto social da entidade, devendo estar em 
dia com o pagamento de suas anuidades, inclusive a referente ao exercício de 2020. A 
quitação deverá ser efetuada até o dia 10/12/2020 (dez de dezembro de dois mil e vinte) 
via transferência eletrônica para a conta corrente da Adveg, com o posterior envio do 
comprovante do pagamento também por meio digital (e-mail ou WhatsApp), conforme 
ANEXO I. 

 

Pauta: 

1. Prestação de contas referente ao exercício fiscal de 2019  
2. Eleição de 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente do Conselho Fiscal e 

Deliberativo da Adveg.  

 

Goiânia, 11 de novembro de 2020.  

 

 

  
Deni Carlos Alves de Freitas  

Presidente da ADVEG  
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ANEXO I 

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA: 
AGÊNCIA: 1340; 
OPERAÇÃO: 003; 
CONTA: 692-7 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
CNPJ 00037754000116 
 
DADOS PARA ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO: 
E-MAIL adm.adveg@gmail.com 
WHATSAPP: 62 98322-0258 

mailto:adm.adveg@gmail.com

