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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA AFIXADO NA 

SEDE EM 27/05/2021 

 

Prezados Srs. Associados, 

 

 

O Presidente em exercício do INSTITUTO ARVUT DE PESQUISAS E ESTUDOS DA 

CABALA com sede na Rua Cubatão, 436 – Cj. 42– CEP 04013-041  - Vila Mariana – São 

Paulo, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 25.307.960/0001-20, Sr. José 

Francisco Contin, conforme determina o inciso III do artigo 12 do Estatuto, no uso de 

suas atribuições convoca em 27/05/2021 a todos a todos os associados para 

Assembléia Geral Extraordinária. 

Diante da atual situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e 

das restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação a 

deslocamentos e reuniões de pessoas, estamos impedidos de realizar assembléias 

presenciais. 

Desta forma, o Instituto ARVUT viabilizará, através da plataforma digital ZOOM, a 

participação remota dos associados, na assembléia virtual, que será realizada no 

dia 11/06/2021, iniciando os trabalhos às 19:00hs (horário de Brasília), primeira 

chamada e, em segunda e última chamada, às 19:30hs (horário de Brasília) com 

qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Promover alterações no Estatuto e Regimento Interno do Instituto Arvut, 

conforme necessidades e normativos atuais; 

 

2) Instauração dos Comitês de Compliance, Comitê Social, Comitê de 

Disseminação, Comitê de Comunicações e Comitê Central de Estudos de 
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Cabala; conforme determina a Lei nº 12.846/2013, Decreto Lei nº 8.240/2015, 

Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Lei nº 13.853/2019, inciso XVIII, que a 

regulamenta; 

 

3) Empossar 02 (dois) membros do Instituto Arvut na Diretoria Executiva, para 

suprimento de cargos vagos; 

 

4) Outros assuntos. 

 

DO PROCEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL: 

O aplicativo Zoom foi testado e aprovado pela diretoria responsável e permite a 

realização de reuniões virtuais para um grande número de participantes. O associado 

participante deverá efetuar download do aplicativo no Google Store do PC ou aparelho 

celular. 

Sugerimos que não deixem para última hora, procedendo aos preparativos com a 

máxima antecedência, inclusive, com o objetivo de que possamos auxiliá-los, caso haja 

dúvidas. 

TUTORIAL: 

Para participar, basta seguir as orientações abaixo: 

Baixe e instale o aplicativo “ZOOM” 

Faça Download dos Aplicativos Zoom para Celular 

Para iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 

ou Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

Faça Download do https://zoom.us/pt-pt/meetings.html 

 

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
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acesse o link: 

Entrar na reunião Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84841529935 

Ou se preferir, Clique no aplicativo do ZOOM instalado no seu computador ou celular 

para abri-lo. 

Digite o ID da Reunião:  84841529935   

Pronto! Você já estará conectado e poderá participar da assembléia virtual. 

 

São Paulo, 00 de maio de 2021 

JOSÉ FRANCISCO CONTIN 
Pres. do Instituto Arvut 

 

https://us02web.zoom.us/j/8
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