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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  

O Presidente CONSELHO NACIONAL DE DANÇA DESPORTIVA - CNDD, no uso de 
suas atribuições legais, convoca seus filiados em gozo de suas prerrogativas legais a 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2 de março de 2021, às 20:00 
horas em primeira convocação com pelo menos 51% dos filiados, ou às 21:00 horas em 
segunda convocação com qualquer número de presentes, via aplicativo Zoom, no link enviado 
ao final desta mensagem, para deliberarem a seguinte ordem do dia:- Alteração Estatutária: 
acrescentar, por força do artigo 18, letra “K”, da lei 14.073/2020 a seguinte redação ao artigo 
12 do Estatuto Social do Conselho Nacional de Dança Desportiva “CNDD” o seguinte direito 
aos atletas: É assegurada também a   participação de atletas nos colegiados de direção e no 
colégio eleitoral por meio de representantes de atletas eleitos diretamente e de forma 
independente pelos atletas filiados da entidade, assegurado, ao menos, 1/5 (um quinto) de 
representação de cada sexo; 

- A assembleia será conduzida por meios eletrônicos em face da pandemia da COVID-
19. A manifestação dos participantes ocorrerá por meio eletrônico indicado pelo 
administrador, que assegurará a identificação do participante e a segurança do voto, e 
produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. 

Quanto aos filiados no gozo de seu exercício, informamos encontrarem os impedidos 
de participar, por força do artigo 11, parágrafos 2º e 3º, os filiados relacionados no quadro de 
avisos da sede da entidade. 

 

Segue abaixo o link para participar da Assembleia:  
 

...................................................................................................................................................................... 

 
ID da reunião: ............. 
Senha de acesso: ............... 

 
Para garantir a identificação dos presentes, atentar às regras a seguir: 
- Identificar-se com nome, sobrenome e Estado; 
- Ligar a câmera; 
- Deixar o microfone em mudo; 
- Levantar a mão (do aplicativo) para se manifestar 

 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021 

 

Presidente 

Conselho Nacional de Dança Desportiva - CNDD 
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