
 
 
 

Assembleia Ordinária – 19/04/2021 
 

PASSO A PASSO – VOTAÇÃO ON-LINE e PRESENCIAL 

 

A Assembleia Ordinária do dia 19/04/2021 terá como pauta: 

 

1. Prestação contas 2020 

2. Apresentação das contas janeiro e fevereiro de 2021 

3. Eleições para próxima administração e conselhos do CROVII 

 

 

Segue algumas orientações, para melhor condução da nossa Assembleia Geral 

Ordinária, que será realizada de forma Híbrida (virtual/ presencial). Lembrando, que 

cada unidade terá direito a apenas um voto.  

A plataforma, para votação online, estará disponível para votação no dia 19/04/2021 às 

14h  até ás 20h do mesmo dia.  

 

Abaixo um resumo para cadastro no site e um passo a passo para votação online:  

 

Cadastro no site da Vila21 (a senha é cadastrada pelo próprio proprietário) 

 

1) O (a) Sr. (a) irá acessar o site (www.Vila21.com.br);  

2) Irá na aba RESOLVA RAPIDO (na área do condômino);  

3) Aí o (a) Sr. (a) informa o seu e-mail de recebimento dos boletos da taxa condominial; 

4) No e-mail que o(a) Sr. (a) informar, lhe será enviado um link para confirmação do 

cadastro;  

5) Feito isso é só acessar ao site ou o App Vila21.  

 

Para votação no site/App da Vila21 (já com a senha é cadastrada pelo próprio 

proprietário):  

1) Acessar a plataforma da Vila21, a qual está disposição através do site 

www.vila21.com.br ou Aplicativo Vila21;  

2) Informar no campo indicado o seu e-mail e a senha de acesso previamente 

cadastrados; 3) Ao acessar o site ou aplicativo, você terá que ir na aba Assembleia 

(conforme descrito abaixo), localizada no lado esquerdo de sua tela ou celular, onde ao 

pressionar ou clicar sobre essa aba, irá aparecer os itens da pauta;  

4) Cada item da pauta terá uma aba disponível, onde haverá opções de voto e campo 

discriminados para dúvidas e questionamentos.  

 

Vídeo para acesso a plataforma  https://youtu.be/BOEi2FtbZzI 

http://www.vila21.com.br/


 
 
 

Assembleia Ordinária – 19/04/2021 
 

PASSO A PASSO – VOTAÇÃO ON-LINE e PRESENCIAL 

 

 

PROCEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA 

 

A assembleia se iniciará as treze horas e trinta minutos em primeira chamada e 

finalizará as vinte horas.  

1-Eleição da secretária (o) e presidente da mesa.  

A candidatura à mesa se fará até 16h (dezesseis horas), do dia 18/04/2021.  

Forma de se candidatar – enviar e-mail para 

condominios@vila21.com.br, a partir de hoje (15/04/2021) até as 16h do 

dia 18/04/2021. Informar a qual função está se candidatando (Secretária (o); 

Ou Presidência). 

Voto Online - Será aberto uma opção exclusiva para essa escolha no portal 

da Vila21 que ficará disponibilizado de 14h às 14:15h para votação. O nome 

da Assembleia será “Assembleia ordinária 19/04/2021 – Escolha da 

mesa” 

Voto Presencial - Será distribuído cartões para votação, a Síndica irá 

conduzir a votação. 

Ratificamos que não será possível candidaturas no presencial.  

 

2-Prestação de Contas ano 2020.  

Voto Online - Será aberto uma opção exclusiva para essa votação no portal 

da Vila21 que ficará disponibilizado de 14h às 20h para votação. O nome 

da Assembleia será “Assembleia ordinária 19/04/2021 – Prestação 

Contas 2020” 

Voto Presencial – Será por cédula que será entregue ao participante 

presente na AGO e apto a votar. 
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3-Eleição da Administração  

Voto Online -Será aberto uma opção exclusiva para essa votação no portal 

da Vila21 que ficará disponibilizado de 14h às 20h para votação. O nome 

da Assembleia será “Assembleia ordinária 19/04/2021 – Eleição CHAPA  

Voto Presencial – Será por cédula que será entregue ao participante 

presente na AGO e apto a votar. 

 

4-Eleição do Conselho Consultivo Fase 1 

Voto Online - Será aberto uma opção exclusiva para essa votação no portal 

da Vila21 que ficará disponibilizado de 14h às 20h para votação. O nome 

da Assembleia será “Assembleia ordinária 19/04/2021 – Conselho 

Consultivo Fase 1”  

Nesse caso terá uma aba de votação para cada candidato. O condômino 

poderá votar em mais de 1 candidato. 

Voto Presencial – Será por cédula que será entregue ao participante 

presente na AGO e apto a votar. 

 

5-Eleição do Conselho Consultivo Fase 2 

Voto Online - Será aberto uma opção exclusiva para essa votação no portal 

da Vila21 que ficará disponibilizado de 14h às 20h para votação. O nome 

da Assembleia será “Assembleia ordinária 19/04/2021 – Conselho 

Consultivo Fase 2”  

Nesse caso terá uma aba de votação para cada candidato. O condômino 

poderá votar em mais de 1 candidato. 

Voto Presencial – Será por cédula que será entregue ao participante 

presente na AGO e apto a votar. 
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6-Eleição do Conselho Fiscal 

Voto Online - Será aberto uma opção exclusiva para essa votação no portal 

da Vila21 que ficará disponibilizado de 14h às 20h para votação. O nome 

da Assembleia será “Assembleia ordinária 19/04/2021 – Conselho 

Fiscal” 

Nesse caso terá uma aba de votação para cada candidato. O condômino 

poderá votar em mais de 1 candidato. 

Voto Presencial – Será por cédula que será entregue ao participante 

presente na AGO e apto a votar. 

 

Importante 

A Assembleia poderá ser acompanhada online pelo Teams, basta acessar o link 

abaixo: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZmU5MDBiMTEtY2NmZi00Nzc4LTgxOWEtY2Q3MGV

mNzY3NjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8eb3f5a-4957-

4b67-9b91-30babbcdadd7%22%2c%22Oid%22%3a%2228291ef3-0ffe-4a53-

91a6-aed93be24fa0%22%7d 

 

 


