
 

 

 
ATO CONDEL   : 001/2021 

Dispõe sobre a realização de deliberação sobre as 
contas do exercício de 2020, em caráter excepcional, 
devido à situação pandemia decorrente da Covid 19 
e estabelece outras providências. 

O Conselho Deliberativo do Ibraop (Condel), no uso de suas atribuições conferidas 

pelos artigos 18, 26 e 27 do Estatuto Social do Ibraop: 

 

Considerando que na Assembléia Geral Ordinária, realizada anualmente, são 

deliberadas as contas do exercício anterior, o relatório de atividades, o orçamento e atividades 

em destaque para o próximo exercício, nos termos dos artigos 17 e 32, VI do Estatuto Social do 

Ibraop; 

 

Considerando que, em razão da pandemia decorrente da Covid 19, tornou-se inviável 

a realização do XIX Sinaop na modalidade presencial, ocasião em que poderia haver deliberação 

sobre contas e outras providências previstas no Estatuto Social; 

 

Considerando as previsões estatutárias da realização de Assembleia Geral 

Extraordinária, nos termos do art. 18; 

R E S O L V E: 

 
Art. 1º - Excepcionalmente, no corrente exercício de 2021, as previsões estatutárias 

de realização presencial, em Assembleia Geral Ordinária, para prestação de contas e outros, 

serão realizadas por meio de sistemas eletrônicos, com utilização de aplicativos informatizados 

pela internet e/ou correspondência por e-mail, mediante adequados registros e atas. 

 

Art. 2º - O Presidente da Diretoria Executiva, nos termos do art. 19, Parágrafo Único 

do Estatuto Social do Ibraop, ao convocar a Realização da Assembleia Geral Extraordinária, 



 

 

definirá a pauta, o cronograma das atividades e demais procedimentos necessários para o 

cumprimento do previsto no artigo 17 do Estatuto Social do Ibraop. 

 

Art. 3º - Este Ato entra em vigor nesta data com a publicação no Site do Ibraop. 

 

Brasília, 28 de outubro de 2021. 

 

Alexandre Pedrosa Pinheiro  

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

*Este Ato foi distribuído aos membros do Condel que o aprovaram por unanimidade, mediante 
envio de mensagens de votação pelo aplicativo do Whatsapp.” 


