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 E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

 

Pelo presente, ficam convocados todos os membros Associados, da ISACA – Associação de 

Auditoria e Controles de Sistemas de Informação - CNPJ: 04.521.184/0001-96, 

pela ordem do Sr. Gustavo Galegale, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que se 

realizará no dia 17/04/2021, excepcionalmente de forma online via Zoom no endereço eletrônico 

https://zoom.us/j/93330109018?pwd=djRmdDdTR3FRUkNuc1FpcDlGOGRWZz09, ID da reunião: 933 

3010 9018 Senha de acesso: 307630 em primeira chamada às 08:30 horas com a presença de 2/3 

(dois terços) dos Associados com direito a voto, em segunda chamada às 09:00 horas com a presença 

de 1/3 dos Associados, e por fim a Terceira e última Chamada às 09:15 com a presença de qualquer 

número de associados com direito a voto nos termos do Estatuto em vigor, é de suma importância 

expor no presente edital que de forma excepcional será praticada a Assembleia de forma virtual devido 

ao aumento severo de contaminações envolvendo o COVID-19, e, portanto, uma vez que os mandatos 

dos seguinte diretores precisam ser renovados, e, ainda, sem a previsão do fim da pandemia, ajustou-

se a presente assembleia de forma virtual, para deliberarem, dos seguintes pontos: Eleger os membros 

dos órgãos diretivos, deliberar sobre o plano de metas para o ano de 2021, assim, será feita a eleição 

para renovação de um terço da Diretoria Executiva aos Cargos de: Diretor de Comunicação, Diretor 

de Parcerias e seus respectivos suplentes; devendo aos associados interessados cadastrarem sua 

chapa utilizando o formulário disponível em https://forms.gle/JDJGcZvcXvFRZSGK6, até o dia 25 de 

março de 2021. As partes poderão se fazer representados para a Assembleia Ordinária, podendo votar 

por procuração com poderes específicos, que será encaminhada para o e-mail do 

eleicao@isaca.org.br,  dando o direito a todos os atos previstos no presente edital, desde que esteja 

quite com a anuidade da ISACA. 

 

São Paulo, 17 de março de 2021 

 

 

 

Gustavo Perri Galegale 

Presidente  
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