São Paulo, 02 de Setembro de 2019

REF.: Eleições ProAcústica 2019 - Mandato Biênio 2020 | 2021
Prezada (o) Associada (o),
Convocamos a empresa associada efetiva para enviar representante a fim de votar na
Assembleia Geral Ordinária de renovação do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva desta Associação, a qual será realizada na Atenua-Som Indústria e Comércio Ltda.,
localizado na Avenida Ibirapuera, nº 3.462 - Indianópolis - São Paulo/SP no dia 17 de
setembro de 2019, terça-feira, das 09:00 às 17:00 horas.
O representante legal da empresa associada poderá proceder a votação de forma presencial
ou por meio eletrônico.
Para a votação presencial é necessário preencher o Anexo I, a ser entregue pessoalmente
no momento do voto e retirada da Cédula Oficial. Para a votação eletrônica, seguir o
procedimento:
1. Preencher o Anexo II, assinar e enviar de forma eletrônica (arquivo pdf) até 13/09/19
para gerencia@proacustica.org.br;
2. As informações disponibilizadas no Anexo II definirão o cadastro do representante legal
por empresa associada, que receberá pelo email informado em 16/09/19 (véspera das
eleições), as instruções para proceder o voto eletrônico;
3. No dia das eleições, 17/09/19 das 09h00 às 17h00, o representante legal deve acessar o
link da votação eletrônica, informar CNPJ da empresa associada e o seu CPF, para obter a
permissão, acessar a Cédula Oficial Eletrônica e votar;
4. Somente é contabilizado UM VOTO por empresa associada efetiva, através de um único
representante legal;
5. O VOTO É SECRETO. Ao final da eleição, a apuração da votação presencial e eletrônica
indicará o resultado.
Por fim, informamos que o VOTO É OBRIGATÓRIO e que, para exercer este direito, as
empresas deverão estar rigorosamente em dia com as mensalidades da entidade e terem sido
admitidas, no mínimo, há 1 (um) ano. Também somente serão considerados aqueles cuja
votação eletrônica acontecer até a hora do encerramento das eleições, ou seja, às 17:00
horas do dia 17 de setembro de 2019.
Contando com a colaboração de V.Sas., permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer
dúvidas.
Cordialmente

Omair Roberto Zorzi
Presidente do Conselho de Administração

Edison Claro de Moraes
Presidente Diretoria Executiva

