
 

 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA

 
 
 
O Coordenador Nacional da Associação Brasileira da Rede Unida, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o Estatuto Social, 
Rede Unida para Assembléia Geral 
de 2021, às 10h, que será realizada virtualment
Pandemia de Coronavírus. 
convocação às 10h e segunda convocação às 10

 
a) Prestação de contas da Rede Unida

 
 
 

 
 
 

Coordenador Nacional da Associação Brasileira da Rede Unida

 
 
 
 

Por altos custos de publicação na imprensa local, esta convocação será 
publicada no site www.redeunida.org.br
por e-mail a todos  os membros da

Associação Brasileira da Rede Unida 
CNPJ: 05.020.154-0001/69 

Rua São Manoel, 498 - Bairro Santa Cecília 
CEP: 90.620-110 – Porto Alegre/RS 

Fone: (51) 33911252 
E-mail: secretaria@redeunida.org.br 

Site: www.redeunida.org.br 

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA REDE UNIDA DE 2021

da Associação Brasileira da Rede Unida, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o Estatuto Social, CONVOCA, todos os membros da 
Rede Unida para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 

que será realizada virtualmente através do google meet
 Link a ser divulgado no site da Rede Un

convocação às 10h e segunda convocação às 10h e 15min com a seguinte pauta:

restação de contas da Rede Unida; 

Porto Alegre/RS 12 de abril de 2021. 

 

Túlio Batista Franco 
Coordenador Nacional da Associação Brasileira da Rede Unida

Por altos custos de publicação na imprensa local, esta convocação será 
www.redeunida.org.br, afixada em sua sede e divulgada 

mail a todos  os membros da entidade. 

ORDINÁRIA DA 
REDE UNIDA DE 2021 

da Associação Brasileira da Rede Unida, no uso de suas 
, todos os membros da 

rdinária a ser realizada no dia 24 de abril 
através do google meet, devido a 

ink a ser divulgado no site da Rede Unida em primeira 
h e 15min com a seguinte pauta: 

Coordenador Nacional da Associação Brasileira da Rede Unida 

Por altos custos de publicação na imprensa local, esta convocação será 
sua sede e divulgada 


