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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS – ABEOC BRASIL 

REALIZADA POR MEIO VIRTUAL EM 26 DE ABRIL DE 2021. 

 

 Aos 26 dias do mês de abril de 2021, atendendo a convocação por Edital enviado por 

correio eletrônico, em 22 de março de 2021, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, às 

09:30h, por meio virtual, através do Aplicativo de reuniões Zoom, endereço eletrônico: 

https://us02web.zoom.us/j/82070741627 | ID da reunião: 820 7074 1627, os associados da 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS – ABEOC BRASIL, cujas presenças foram 

marcadas através de gravação em vídeo da assembleia. Na forma estatutária, a Sra. Fátima 

Facuri, presidente da ABEOC BRASIL, convidou para secretariá-la a Sra. Ilda Brito, Vice-Presidente 

Administrativo e Financeiro da ABEOC BRASIL. Não atingindo quórum para instalação de 

Assembleia em primeira convocação, foram iniciados os trabalhos às 10:00h, em segunda e 

última convocação, com a presença de 35 (trinta e cinco) associados, dentre estes, 32 (trinta e 

dois) em dia com as suas obrigações sociais, portanto, em condições de exercer o direito de voto 

na presente assembleia, passando-se à leitura da ordem do dia: 1. Prestação de Contas do 

Exercício de 2020 / Previsão Orçamentária 2021. Iniciados os trabalhos, foi feita a leitura do 

parecer do Conselho Fiscal favorável à aprovação do relatório de contas relativo ao exercício de 

2020 e da proposta orçamentária para o ano 2021, pela Sra. Ilda Brito, Vice-Presidente 

Administrativo e Financeiro da ABEOC BRASIL que, na sequência apresentou as contas e o 

balanço anual da ABEOC BRASIL no exercício financeiro de 2020 e a previsão orçamentária para o 

exercício financeiro de 2021, conforme estabelece o Estatuto Social. Ato contínuo, colocadas em 

votação, restaram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as contas e o balanço anual no 

exercício financeiro de 2020. Quanto à previsão orçamentária para a ABEOC BRASIL em 2021, os 

presentes decidiram, por unanimidade, que será deliberada em futura Assembleia Geral 

Extraordinária a ser convocada. Os documentos referidos são anexos à presente ata. Por fim, 

nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e lavrada a 

presente ata, aprovada por unanimidade, nesta mesma data de 26 de abril de 2021, assinada 

pela Senhora Presidente e pela Senhora Secretária da Assembleia. 

 

 

 
Fatima Thereza Facuri Leirinha 

Presidente da Assembleia 
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Secretária da Assembleia 

 

 


