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               EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2/2016 
 
 
A Direção Nacional da CNASI – em conformidade com o que 

estabelece o artigo 13, item “j” de seu Estatuto –, CONVOCA suas entidades filiadas 
para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 01 DE JULHO de 
2016, às 14h, no auditório do 11º andar, do Edifício Palácio do Desenvolvimento, SBN, 
Brasília, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 

  
1 - Prestação de Contas final triênio 2013-2016; 
2 - Eleições triênio 2016-2019. 
 

Brasília-DF, 30 de maio de 2016  
                                          
 

 

 

 

Segundo Estatuto da CNASI:  

Art. 11 - Compete à Assembléia Geral (AG) 

b) Eleger, os membros efetivos e suplentes, no todo ou em parte, da Diretoria 
Colegiada (DC), da Direção Nacional (DN) e do Conselho Fiscal (CF); 

Art. 13 - Compete à Direção Nacional 

j) Convocar Assembléias Gerais (AG), Plenárias e Congressos Nacionais. 

Art. 18 - A Assembléia Geral (AG), é o fórum máximo de deliberação, se reunirá 
ordinariamente uma vez por ano, preferencialmente na segunda quinzena de abril, para 
aprovação de relatório, prestação de contas da Diretoria e solução de pendências e 
problemas outros, porventura existentes. 
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Parágrafo 1° - A Assembléia Geral (AG) se reunirá trienalmente, para eleger os 
membros da Diretoria Colegiada (DC), da Direção Nacional (DN) e do Conselho Fiscal 
(CF) na data prevista no "caput" deste artigo; 

Parágrafo 3° - A convocação da Assembléia Geral (AG), ordinária, será feita por Edital 
encaminhada através de Ofício para as Associações, pelos correios ou meios 
eletrônicos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo indicar 
expressamente os assuntos a serem tratados, a data e o local de sua realização. 

Art. 28 - Somente terão direito a votar e ser votado em Assembléias Gerais (AG) os 
representantes das filiadas que estejam em dia com as suas obrigações estatutárias, 
designados em Assembléias locais ou por força de expedientes emitidos pela Direção 
de suas Entidades Associativas 

Art. 30 - Parágrafo 3º - Aos cargos eletivos poderá concorrer qualquer associado, eleito 
delegado, presente na Assembléia Geral, desde que em dia com as suas obrigações 
estatutárias, podendo concorrer a mais de um cargo, quando houver repetição do 
nome, cabe ao indicado e só a ele (ela) optar pela inscrição em uma única chapa. 

Art. 31 - As eleições se realizarão, em local e data pré-determinados pela Diretoria, em 
Edital. 

Parágrafo Único – As Chapas poderão se inscrever até vinte e quatro horas antes da 
data da eleição estipulada em Edital. 

Art. 32 - A apuração se dará imediatamente após a eleição com a conseqüente 
proclamação e posse dos eleitos. 

Art. 35 - A mesa eleita para dirigir os trabalhos da Assembléia Geral, terá a 
incumbência de comissão eleitoral em Assembléia Geral (AG), que tratar de processo 
eleitoral para mudanças de Diretoria Colegiada (DC) e Conselho Fiscal (CF). 

Fonte: http://www.cnasi.org.br/ 

 


