
SINAL – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS AUTÁRQUICOS NOS ENTES DE 
FORMULAÇÃO, PROMOÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA MOEDA E DO CRÉDITO – 
SEÇÃO REGIONAL DE BELO HORIZONTE. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL REGIONAL ORDINÁRIA 

  

O Presidente do Conselho Regional, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto nas disposições 
estatutárias estabelecidas no art. 45- I “d” e “e”, § 1º “b”, § 2º e § 3º, art. 47-i, art. 52-b, art. 54-e, art. 93, 

convoca os filiados ativos, aposentados e pensionistas para, na forma da deliberação do Conselho Regional 

de 06 de abril de 2021, conforme o parágrafo 5º do artigo 9º do Estatuto, deliberar em primeira convocação 

e, não havendo quórum, em segunda convocação (trinta minutos depois), sobre a seguinte pauta:  

a) apreciação do balanço e do relatório de execução orçamentária do exercício anterior, com parecer do 

Conselho Fiscal; e 

b) destinação do eventual superávit do exercício. 

 

Data: 15/4/2021 

Hora: 16:00 

Local: Plataforma Virtual Zoom (www.zoom.us) 

Link da reunião: https://zoom.us/j/98573347699  

 

 

Cópias do presente Edital, bem como do material das CONTAS DE 2020, ficarão  disponíveis na sede 

regional do Sindicato e no site portal.sinal.org.br, área de filiados ao Sinal, DEMONSTRATIVOS 

CONTÁBEIS. 

 

 

Logo abaixo, seguem instruções para cadastro na plataforma Zoom. 

 
 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2021 

   

Fábio Faiad Bottini 

Presidente  

 

ORIENTAÇÕES PARA ACESSO E CADASTRO NA PLATAFORMA ZOOM:  

1. Instalar o aplicativo em seu celular ou computador; 

2. Link para instalar o aplicativo em computadores Windows: (https://zoom.us/support/download); 

3. Link para instalar o aplicativo em celular com sistema Android:  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pt_BR); 

4.   Link para instalar o aplicativo em celular com sistema IOS: 

(https://apps.apple.com/br/app/zoom-cloud-meetings/id546505307); 

5. Depois que o aplicativo estiver instalado em seu equipamento, você deverá criar uma conta de usuário na 
plataforma Zoom. Recomendamos que essa conta não seja criada através do seu perfil do Facebook, por 
questões de segurança; 

6. É importante ler o material das Contas de 2020 antes de participar da AGRO, para facilitar a celeridade dos 
trabalhos no dia da assembleia;  

7. De hoje até o dia da realização da AGRO, o Conselho Regional irá responder dúvidas e sugestões sobre as 
Contas de 2020. Para isso, envie email para sinalbh@sinal.org.br; e 

8. Se você precisar de suporte para instalação do aplicativo Zoom, entre em contato através do email 
sinalbh@sinal.org.br ou através do telefone (31) 98684-5451 - Vanessa. 

Nº 010 
07/04/2021 

www.sinal.org.br/BH  sinalbh@sinal.org.br R. Araguari, 1705, salas 402/403, fones: (31) 98684-5451 (estamos em homeoffice)  

Se não conseguir visualizar esta mensagem, acesse o Sinal BH Informa no site do sindicato  
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