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Rio de Janeiro, 07 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Prezados Associados da Interartis Brasil (IAB). 

 

A presidente e o presidente  geral da Inter Artis Brasil (IAB) - Associação de Gestão 
Coletiva de Artistas, Autores e Intérpretes do Audiovisual do Brasil, vêm, pelo presente 
comunicado, e nos termos de seu estatuto, convocar todos os associados a participar da 
Assembleia Geral a ser realizada virtualmente no endereço 
https://www.sympla.com.br/assembleia-geral-ordinaria-interartis-brasil-ago-iab__1437171 no 
próximo dia 16 de Dezembro de 2021, às 19:00h em primeira convocação e às 19:30h em 
segunda, para tratar de: 

1 - Apresentação de atividades realizadas no ano de 2020 e 2021, no Brasil e no 
exterior; 

2 - Apresentação as metas da associação para o ano de 2022; 

3 - Apresentação das informações e procedimento para pagamento de direitos 
aos artistas associados; 

4 - Apresentação dos resultados e do plano piloto do IAB Social no ano de 2021 e 
da ajuda emergencial do ano 2021; 

5 – Apresentação e prestação de contas do exercício dos anos de 2020 e 2021 
(DELIBERAÇÃO); 

6- Outros temas diversos de interesse. 

Aqueles associados que não puderem participar poderão disponibilizar 
procurações para que associados terceiros atuem em seu nome, nos termos do estatuto, 
fazendo uso de procuração mediante solicitação pelo endereço de correio eletrônico 
diretoria@interartis.org.br ou pelo número de WhatsApp disponível em nosso site (21) 97647-
2544. 
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Considerando que na ocasião da assembleia ocorrerá a prestação de 
contas, mas a mesma ocorrerá de forma virtual, os associados que tenham interesse 
no exame mais acurado dos livros contábeis em sua integralidade poderão requerer o 
seu envio prévio pelo correio eletrônico diretoria@interartis.org.br. 

NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE NENHUM TERCEIRO ALHEIO ÀS 
ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, salvo eventuais convidados da diretoria geral ou do conselho 
administrativo. 

Este edital será também disponibilizado pelas redes sociais da associação. 

 

Gloria Maria Claudia Pires de Morais. 

Presidente – IAB. 

 

 

Victor Gameiro Drummond. 

Presidente executivo – IAB. 

 

 


