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RETIFICAÇÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 

O Presidente e a Diretoria Executiva do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo – 
SINOREG-ES, RETIFICAM e CONVOCAM nos termos da letra “b”, inciso I e V, do artigo 18 combinado com seu §2º, 
do Estatuto Social, os associados no gozo dos seus direitos estatutários para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

a ser realizada no dia 06 de março de 2020 (sexta) e não mais no dia 21/02/2020, com início às 9h30, em 

primeira convocação, e às 10h00, em segunda convocação e com qualquer número de associados presentes, na sede 
social na Av. Carlos Moreira Lima, nº 81, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, para deliberar sobre o seguinte: 
 

A. RCPN (FARPEN) – não integralidade do pagamento de renda mínima em virtude do déficit financeiro do fundo 
– aplicação de corte;  
 

B. Alteração estatutária com o fim de extinguir o § único do art. 31º e criar o §1º com a mesma redação: “Na 
vacância de qualquer cargo da Diretoria Executiva, será nomeado pelo Presidente, por deliberação da 
reunião mensal, em maioria simples de voto, o respectivo substituto dentre os associados do SINOREG-ES.”.  
 

C. Alteração estatutária com o fim de incluir o §2º no art. 31º, com a redação: “As aprovações decorrentes de 
assuntos deliberados nas reuniões de diretoria dependerão de quórum mínimo de 07 (sete) membros 
componentes da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Ética”. 
 

D. Alteração estatutária com o fim de incluir o §3º no art. 31º, com a redação: “Os membros titulares do 
Conselho Fiscal e do Conselho de Ética, quando presentes em reuniões ordinárias de Diretoria, terão direito a 
voto, estando, porém, impedidos de votar caso a matéria deliberada seja afeta diretamente aos assuntos de 
responsabilidade exclusiva dos respectivos Conselhos, não sendo permitido o voto duplo. 
 

E. Alteração estatutária com o fim de incluir o §4º no art. 31º, com a redação: “Os componentes dos cargos da 
Diretoria Executiva e Conselhos Fiscal e de Ética poderão deliberar e aprovar assuntos através de ambiente 
digital, por transmissão online, obedecendo às mesmas regras de quórum e direito a voto da reunião 
presencial e cujos requisitos técnicos para participação na reunião online serão dispostos por ato do 
presidente”. 
 

F. Alteração estatutária com o fim de incluir o §5º no art. 31º, com a redação: “As matérias cuja relevância e 
urgência não permitam apreciação por reuniões ordinárias previamente agendadas, de competência da 
Diretoria Executiva e Conselhos Fiscal e de Ética, poderão ser debatidas e votadas por meio de grupos de 
comunicação eletrônica, cuja decisão deverá ser levada a termo pelo presidente com a manifestação de cada 
componente votante do Sistema Diretivo desde que não se trate de assunto exclusivo da Assembleia Geral, 
convalidando-se tais decisões na ata da próxima reunião”. 
 

 
 

Vitória/ES, 14 de fevereiro de 2019. 
 
 

MÁRCIO VALORY SILVEIRA 
Presidente do SINOREG-ES 

 


