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EDITAL
DE
CONVOCAÇÃO
PARA
ASSEMBLEIA
GERAL
DELIBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA
DO
COLÉGIO
NOTARIAL DO BRASIL – SEÇÃO ESPÍRITO
SANTO – CNB/ES.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL – SEÇÃO ESPÍRITO SANTO – CNB/ES,
RODRIGO REIS CYRINO, CONVOCA a todos os membros da Diretoria, associados
institucionais e associados aderentes individuais deste colegiado, para, nos termos do artigo 12
do Estatuto Social, comparecerem em ASSEMBLÉIA GERAL DELIBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 31 de julho de 2020 (sexta-feira), na Avenida
Carlos Moreira Lima, n° 81, Bento Ferreira, na cidade de Vitória/ES, às 14h00min em primeira
convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados aptos a votar, e, em segunda
convocação às 14h30min, com qualquer número, aptos a votar, para deliberarem sobre a
seguinte pauta:
Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o mandato do
biênio do mês de junho do ano de 2020 até o mês de junho do ano de 2022, o que se dará
da seguinte forma:
a. A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer por expressa solicitação no e-mail
institucional do CNB/ES: administrativo@cnbes.org.br, cuja confirmação e protocolo será
dado pela secretaria do CNB/ES;
b. A inscrição das chapas serão aceitas e homologadas até às 24h00min do dia
29/07/2020;
c. Somente poderão integrar as chapas os associados que comprovem estarem
regularmente associados junto ao CNB/ES;
d. Nos termos do artigo 18 do Estatuto, a chapa deverá conter a indicação de um
Presidente, um Primeiro Vice-Presidente, um Segundo Vice-Presidente, um Secretário, um
Tesoureiro e a composição de 03 (três) membros para o Conselho Fiscal;
e. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 supra, só poderá ser membro da
Diretoria o associado que tiver pelo menos 01 (um) ano de titularidade, exceto para primeira
Diretoria votada na fundação da entidade, que se admitirá qualquer diretor, desde que seja
titular de delegação.
O presente edital de convocação será encaminhado por e-mail a todos os Associados e
publicado nos jornais de grande circulação estadual, podendo ser publicado nos sites
institucionais.

Vitória/ES, 01 de julho de 2020.
_________________________________
RODRIGO REIS CYRINO
Presidente do Colégio Notarial do Brasil – CNB/ES
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