
 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°. 04/2020 
 

Assembleia Geral Virtual para 

Posse de Mesa Diretora, e demais cargos do 

Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI 

 
                           O Presidente do Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI, Sr. 

RODRIGO APARECIDO LOPES, no uso de suas atribuições, tendo em vista o período 

de pandemia mundial, que impõe o isolamento social e decretos que proíbem 

aglomerações. Tendo em vista que não está previsto no Estatuto Social, mas a calamidade 

pública vivida assim exige, CONVOCA os Consorciados para a Assembleia Geral de 

Posse do novo Presidente e demais cargos do CPGI, que ocorrerá no dia 04 de janeiro 

de 2021 (segunda-feira), por meio do aplicativo “Zoom”, que se iniciará às 16:00 

horas, através do link:   

https://zoom.us/j/94934551667?pwd=SmpuSjhjQ3pWMHBsQWNWYTR0WFhXZ

z09 

ID da reunião: 949 3455 1667, Senha de acesso: 502458. Caso não consiga entrar na sala 

virtual, poderá solicitar suporte através do whatsapp (35) 9 9877-9152. 

 

ORDEM DO DIA – PAUTA: 

 

 Posse da MESA DIRETORA, formada por PRESIDENTE, VICE 

PRESIDENTE, SECRETÁRIO, TESOUREIRO; 

 Posse do CONSELHO FISCAL, CONSELHO TÉCNICO E DE 

REGULAÇÃO; 

 Posse da Secretária Executiva. 

 

Para conhecimento geral e especialmente atendendo ao princípio da publicidade (art. 37, 

caput, da CF/88), este Edital será anexado no quadro de avisos da sede do CPGI e enviado 

por e-mail para todos os municípios participantes. 

 

                  Andradas, 18 de dezembro de 2020. 

 
RODRIGO APARECIDO LOPES 

Presidente – CPGI 

https://zoom.us/j/94934551667?pwd=SmpuSjhjQ3pWMHBsQWNWYTR0WFhXZz09
https://zoom.us/j/94934551667?pwd=SmpuSjhjQ3pWMHBsQWNWYTR0WFhXZz09


 

 

 

O roteiro para participação da reunião é o seguinte: 

 

1. O presidente irá aguardar 15 minutos para que todos entrem na sala virtual, e logo que 

todos estiverem conectados, irá relembrar a ordem do dia; 

2. Será apresentado o resultado financeiro e patrimonial do Consórcio no último 

exercício; 

3. Em seguida será a sessão de posse de todos os membros da Diretoria, Conselho Fiscal, 

Conselho Técnico e de Regulação, e da Secretária Executiva, eleitos na Assembleia Geral 

de 08 de dezembro de 2020; 

4. Neste momento, os participantes que desejarem poderão fazer uso da palavra, iniciando 

pelo novo Presidente do CPGI. Este intervalo deve ter, no máximo, 15 minutos; 

5. Após a reunião o secretário lavrará a ata, onde constará o nome e qualificação dos 

presentes (necessário para verificação do quórum), os tópicos comentados e o que foi 

definido para 2021; 

6. Essa ata será assinada pelo presidente e pelo secretário (assinatura física ou digital), 

para ser encaminhada ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas. 

 

 


