C. Circ. nº 002

Brasília-DF, 23 de março de 2021.

Prezado Associado,
Em cumprimento ao que determina o Estatuto do DIAP, convocamos os filiados deste Departamento para a
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em Brasília, às 14 horas do dia 29 de março de 2021, na sede do DIAP, situada no Setor
Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, Ed. Seguradoras, 3º andar, salas 301/7, de forma presencial, conforme edital abaixo.
Porém, com o avanço da pandemia (Covid-19) e a necessidade de isolamento social, a Diretoria do Diap optou por
realizar a Assembleia Geral Ordinária de forma virtual, por meio de plataforma remota, cujo link será encaminhado para o endereço
eletrônico e o WhatsApp das entidades sindicais habilitadas, bem como será disponibilizado no site do DIAP com antecedência mínima de
3 dias da data da reunião.
Link para acessar a assembleia virtual pela plataforma Zoom:
Assembleia Geral Ordinária - DIAP
Hora: 29 mar. 2021 - 14 horas
Entrar na reunião Zoom
https://zoom.us/j/92822010684?pwd=YzN2am5STmpxK0NDVjdWWTlqYVpNZz09
ID da reunião: 928 2201 0684
Senha de acesso: DIAP
Sendo assim, solicitamos que nos informe o WhatsApp das pessoas responsáveis que irão participar da Assembleia,
identificando o nome e a entidade que representa.
A Assembleia irá deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a)

Relatório da Diretoria exercício de 2020;

b)

Exame, discussão e votação das contas da Diretoria exercício de 2020; e

c)

Plano de trabalho para 2021.

O Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, cuja cópia reproduzimos no rodapé deste documento, foi
publicado no Diário Oficial da União, seção 3, pág. 142, edição de 09 de março de 2021.
Na certeza do comparecimento de representantes dessa entidade, renovamos nossos sinceros cumprimentos.
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