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O Presidente do Conselho Diretor do Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – 

SEAPAC – no uso de suas atribuições estatutárias (art. 26 do Estatuto), convoca os Senhore(a)s 

associado(a)s e os Conselhos Diretor e Fiscal  para se reunirem em Assembleia Geral  Ordinária a se realizar 

no dia 13 de julho de 2020, por meio de ambiente virtual, com acesso pelo link https://meet.google.com/reu-

zmfz-box, às 9h, em primeira chamada, e às 9h30, em segunda e última chamada,  para deliberar sobre a 

seguinte pauta: 

1. Pauta da Assembleia Geral Ordinária: 

a)    Analisar e votar o relatório das atividades 2019; 

b)    Analisar e votar as contas e o balanço do exercício financeiro de 2019, depois de analisado o 

parecer do Conselho Fiscal; 

c)    Discutir e votar o Plano Operacional e o Orçamento para o exercício de 2020, apresentados pelo 

Conselho Diretor;  

d)    Desligamento de componentes do quadro de associados do Seapac. 

 

Atenção: 

 

• Considerando que os eventos públicos estão proibidos pela Situação de Emergência decretada no 

Estado do Rio Grande do Norte, em razão da Pandemia Covid-19, a Assembleia será realizada por 

via remota mediante o acesso dos associados previamente cadastrados. Para tanto, o link de acesso 

será encaminhado para o e-mail e whatsapp de cada associado no dia 10 de julho. Independente do 

registro mencionado acima, todos os associados terão acesso à Assembleia através do link 

https://meet.google.com/reu-zmfz-box. 

 

• O material a ser utilizado na Assembleia já se encontra disponível no Site do Seapac – 

https://www.seapac.org.br/copia-memorial-descritivo-proj-reus, para consulta prévia. 

  

Natal-RN., 23 de junho de 2020. 

 

Dom Jaime Vieira Rocha 

Presidente do Conselho Diretor do Seapac 
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