
 
 

Assembleia Geral Ordinária da Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro 
 

CONVOCATÓRIA 
 

Convoco as associadas para a 5ª Assembleia Geral Ordinária da Associação de Doulas do              
Estado do Rio de Janeiro, a se realizar no dia 13 de fevereiro de 2021, sábado, na plataforma                  
Zoom, em atenção às medidas sanitárias, às 09h30 em primeira convocatória com 50% dos              
presentes e às 10h00 com a representação presente, em qualquer número. 
 
Link: 
https://us02web.zoom.us/j/89148717387?pwd=ZGJrY1FNMGx5cVJFUmdIc3RLZlg2dz09 
 
Pauta: 
1. Apresentação Relatório de Atividades 2020 
2. Balanço da ADoulasRJ relativo ao ano de 2020 
3. Apresentação e aprovação Planejamento ADoulasRJ para 2021 
4. Apresentação e aprovação do Planejamento Financeiro para 2021 
5. Discussão e Eleição das Vacâncias para a Diretoria eleita 2019-2022 
6. Apresentação e discussão  de proposta de alteração no Estatuto  
7. Apresentação e discussão de proposta sobre acreditação de cursos de formação e/ou             
certificados  
8. Assuntos Gerais: informes, agenda ADoulasRJ, projetos em curso, entre outros. 
 
Das condições de participação: 
 
• A Assembleia Geral é instância máxima de organização da ADoulasRJ e é aberta a todas as                 
doulas associadas e não associadas. 
• Todas as doulas associadas poderão fazer uso da palavra. 
• Poderão ter voz e voto as associadas em dia com a anuidade de 2020 e regularizadas até o dia                    
03 de fevereiro de 2021. Como regularizadas, entende-se anuidade paga integralmente e            
documentação entregue conforme orientação da Secretaria Executiva. 
• As carteiras de 2021 estarão disponíveis a partir da Assembleia Geral para retirada em pontos                
estratégicos para aquelas que fizerem o pagamento da anuidade e assim solicitarem. As demais              
receberão as carteiras via Correios, conforme a comprovação de pagamento da anuidade de 2021              
que vencerá em 31 de março de 2021. 
• O valor será definido por ocasião da Assembleia mediante aprovação do planejamento             
financeiro.  
 
 
Informamos que o modelo de carteira será alterado com novo layout apresentado durante a              
Assembleia. 
 
Em caso de dúvidas ou para mais informações entre em contato pelo e-mail 
adoulasrj@doulasrj.com.br. 
 
 
 
 

Morgana Eneile Tavares de Almeida 
Presidenta 
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