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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 

A Associação dos Ex-Alunos da ESALQ (ADEALQ), associação civil de 

direito privado sem fins lucrativos, situada na Avenida Pádua Dias, 11, 

cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, através de seu Presidente, Eng. 

Agr. André Malzoni dos Santos Dias, convoca todos os associados para participar 

da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21 de dezembro de 

2020, com a 1ª chamada às 19h30 min e segunda chamada as 20h00, por 

intermédio da plataforma ZOOM, através do link: 

https://zoom.us/meeting/register/tJUrdOquqDMiE93WZ3gHuOYlx2x01C814-Ae  

– acessem e registrem-se – o e-mail com a senha e instruções de acesso será 

enviado após o registro, fim de deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia: 

I- Aprovação da alteração do estatuto da Associação. 

A Assembleia instalar-se-á, em primeira convocação, com maioria absoluta de 

associados e, em segunda convocação, trinta minutos após o horário previsto, com 

qualquer número de associados.  

As deliberações nas Assembleias serão tomadas pela maioria simples dos votos, 

ressalvadas disposições especificas, cabendo a cada associada um voto.  

Todos os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão disponíveis em nosso site 

para consulta dos associados – https://adealq.org.br/assembleia-extraordinaria    

A manifestação das associadas poderá́  ocorrer por qualquer meio eletrônico 

indicado pelo administrador , que assegure a identificação do participante e a 

segurança do voto , e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura 

presencial (Parágrafo único, Artigo 5o da Lei n. 14.010/2020).  

Piracicaba, 10 de dezembro de 2020. 

 

André Malzoni dos Santos Dias 

Presidente da ADEALQ 
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