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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORES  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS 

DEPARTAMENTO DA BAHIA - ABENC-BA 

 

O presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis – Departamento da Bahia – Abenc-BA, 

com sede na Rua Monsenhor Gaspar Sadoc, nº 40, Ed. Villa Segura, Térreo, Costa Azul, na cidade 

de Salvador, com as competências lhe conferidas pelo artigo 34, alíneas “b” e “h” do Estatuto da 

Abenc-BA, convoca todos os diretores para participarem de reunião extraordinária, que será 

realizada em meio virtual, com transmissão pelo aplicativo ZOOM, devido ao cenário de pandemia 

causada pela Covid-19, no dia 05 de novembro de 2020, em primeira convocação com o quórum de 

metade mais um dos diretores, executivos e interinos, e, após a tolerância de 10 minutos, em segunda 

e imediata convocação com qualquer número de participantes presentes. A reunião será dividida em 

dois blocos por conta da limitação do tempo do aplicativo Zoom. Para ter acesso, copiar os links 

abaixo conforme os horários indicados para deliberar sobre a seguinte pauta:  

 

1. Apreciação da proximidade da eleição dos conselheiros para triênio 2021/2023;  

 

2. Apreciação da possibilidade de realização da eleição pela rede mundial de computadores – 

internet, prevista no Estatuto, por meio de sistema eletrônico auditável que garanta a 

inviolabilidade de votos e que somente permita a participação dos associados que atendam às 

exigências estatutárias; 

 

3. Elaboração do edital para as eleições dos conselheiros nas condições impostas pelo Estatuto 

da Abenc-BA.  

 

4. Procedimentos sobre a contabilidade 2016/2018 

 

 

Eng.º Adriano Guerreiro e Segura - Presidente ABENC-BA 

OBS: 

Acessos para a reunião: 

Link bloco 1: Entrar na reunião Zoom 

https:// https://zoom.us/j/95610087510?pwd=SndpYmNKTWx4by84U09Lcm51YkVLdz09 

ID da reunião: 956 1008 7510 

Senha de acesso: UpXRp4 

Data e horário: 05/11/2020 – 20h00min/Duração: 45 minutos 

 

Link bloco 2: Entrar na reunião Zoom 

https:// https://zoom.us/j/92256826291?pwd=enBtNmdaYXR1OWtCbm5xM0lOR3Q4dz09 

ID da reunião: 922 5682 6291 

Senha de acesso: s68r9b 

Data e horário: 05/11/2020 – 20h45min/Duração: 45 minutos 
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