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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Prezad@s 
 
O Vice-presidente CONSELHO NACIONAL DE DANÇA DESPORTIVA - CNDD, no uso de suas 
atribuições legais, convoca seus filiados em gozo de suas prerrogativas legais a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 28 de outubro de 2021, às 19:00 horas em 
primeira convocação com pelo menos 51% dos filiados, ou às 20:00 horas em segunda convocação 
com qualquer número de presentes, via aplicativo Zoom em link a ser enviado por e-mail, ou à Rua 
Terra Roxa, 3 casa 1 – Tatuapé – São Paulo - SP - CEP: 03305-010, para deliberarem a seguinte 
ordem do dia: 
 
- Eleição de Diretoria e Conselho Fiscal 
- Apresentação da Comissão de Atletas de Breaking 
- Nomeações do Departamento de Breaking 
 
A assembleia será conduzida nos termos do artigo 5º. da  Lei nº 14.010, que permite sua realização por 
meios eletrônicos. A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil, até 30 de 
outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos 
constitutivos 
Parágrafo único: a manifestação dos participantes poderá 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.                     .                    
Quanto aos filiados no gozo de seu exercício, informamos encontrarem os impedidos de participar, por 
força do artigo 11, parágrafos 2º e 3º, os filiados relacionados no quadro de avisos da sede da 
entidade. 

 

Segue abaixo o link para participar da Assembleia:  

 

........................................................................................................................ 

 

ID da reunião: ............. 

Senha de acesso: ............... 

 

Para garantir a identificação dos presentes, atentar às regras a seguir: 

- Identificar-se com nome, sobrenome e Estado; 

- Ligar a câmera; 

- Deixar o microfone em mudo; 

- Levantar a mão (do aplicativo) para se manifestar 

  
Obs.: Utilizar nome completo ao conectar - para permitir a devida identificação como filiado, e se 
possível igual à ficha de filiação. 
Não será permitida a conexão com apelidos, codinomes ou nomes que não permitam identificar a 
conexão como filiado. 
 
São Paulo, 13 de outubro de 2021 
 
 
Grande Abraço 
 

 

 

Maria Carla Lazazzera 

Vice-presidente CNDD 
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