
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FUNDAÇÃO DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA ALTA MOGIANA 

                                           ADETUR ALTA MOGIANA 

 

A comissão provisória, com interesse em fundar À AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA ALTA MOGIANA – ADETUR ALTA 

MOGIANA, convidam todos os representantes das prefeituras, conselhos 

municipais de turismo, setor privado e terceiro setor para participarem na 

ASSEMBLÉIA GERAL VIRTUAL , para o próximo dia 31 de Julho de 2020, às 

10h (Dez horas), pelo aplicativo APP Zoom Cloud Meetings disponível 

gratuitamente para Android e iPhone (iOS), e para a realização da assembleia 

virtual será disponibilizado o link para acesso à Assembleia Virtual; o início da 

sessão será marcado pela chamada nominal dos associados, de modo a verificar 

o quórum necessário; verificado o quórum necessário, a assembleia deve seguir 

os ritos normais, colocando-se para discussão os assuntos da ordem do dia; as 

votações deverão acontecer por chamada nominal, para proferimento do voto; 

após as discussões dos assuntos em pauta, que serão. O Secretário deve lavrar 

a ata, da qual constará o nome e qualificação dos presentes, os assuntos 

discutidos, os resultados das votações e outros assuntos relevantes tratados na 

Assembleia Virtual. 

A Ata deverá ser lida e aprovada, e será assinada pelo Presidente e pelo 

Secretário que a lavrou, podendo ser a assinatura manual ou eletrônica por meio 

de certificado digital, comprovada pela gravação do áudio e vídeo de toda a 

assembleia virtual e posteriormente encaminhada ao Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, para os efeitos legais, será mantida com a diretoria eleita 

à gravação desta Assembleia Virtual. 

Para a seguinte ordem do dia: A) Aprovação da Fundação da Associação 

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA ALTA MOGIANA – 

ADETUR; B) Aprovação do Estatuto da AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO DA ALTA MOGIANA – ADETUR; C) Aprovação da Diretoria da 

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA ALTA MOGIANA – 

ADETUR. 

 

São Simão, 17 de Julho de 2020. 

Comissão provisória de constituição da ADETUR Alta Mogiana 

 

 

Manoel Pedro Leal                José Renato Fiori                Edenir Luis Belluc                                                                                            


