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Nesta fase, durante os dias 31/07 e 01/08, você poderá
acessar os materiais anexos aos itens da pauta, tirar suas
dúvidas, registrar suas manifestações e interagir com outros
participantes com ambientes separados por assunto.

Desta forma, você poderá acessar antes da reunião o
material que será apresentado e já ficar ciente do que será
debatido.

1 DISCUSSÃO E SUGESTÕES



Para acessar as pautas, anexos e comentários siga os passos abaixo:

Clique em Assembleia Pautas e Votação Anexos e Comentários



REUNIÃO
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A fase de Reunião da sua assembleia, que ocorrerá dia
02/08, será feita via Plataforma Zoom, com intuito de
apresentar e deliberar os itens propostos em pauta.

Os participantes terão a oportunidade de se manifestar de
forma ordenada e organizada, podendo expor seu
posicionamento em relação aos assuntos.



Para acessar a Reunião (02/08 às 10hs) clique no botão "Zoom"

Assembleia Clique no Botão "Zoom"



A votação será feita via plataforma Moviva.

Ao fim de cada item o presidente dará as opções de voto de
acordo com o que for debatido e abriremos um intervalo
para que os participantes possam votar.

Para  votar na plataforma é necessário ativar o acesso
antes da fase de reunião, pois os representantes
deverão sinalizar sua presença para ter sua opção de
voto liberada.

Enviamos o link de ativação para o e-mail cadastrado no
formulário de inscrição, caso não tenha recebido ou tenha
alguma dúvida entre em contato com nosso suporte:

atendimento@moviva.com.br                            11 4118-7711

VOTAÇÃO3



Para registrar seu voto na plataforma, acesse a aba Pautas e Votação, procure pelos
itens com votação liberada e clique no botão votar como no passo a passo abaixo:

Pautas e Votação Votar Escolher a Opção
e Salvar



Após ativar sua conta em Moviva, para  entrar na plataforma acesse o link:
www.moviva.com.br e clique no botão Login utilizando o e-mail e senha cadastrados

http://www.moviva.com.br/


Para garantir a autenticidade dos usuários,
temos um processo de ativação de conta com
dupla checagem, validando o e-mail e celular do
proprietário.

Caso você ainda não tenha ativado seu acesso
em Moviva clique no botão abaixo e veja o
passo a passo para ativar seu acesso.

ATIVAÇÃO DA CONTA
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ATIVAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=4ciIa2AxER4&list=PLspsWpKLlO_L8bGCP9pQ4VVB83evFPSjW
https://www.youtube.com/watch?v=4ciIa2AxER4&list=PLspsWpKLlO_L8bGCP9pQ4VVB83evFPSjW


OBRIGADO!


