EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto do CACiC-UnB, Artigo 10, aprovado na 7ª reunião
colegiada da Diretoria Executiva, convocam-se os senhores associados, à
saber, os estudantes de graduação em Ciências Contábeis, para a reunião
da Assembleia Geral – Extraordinária, a realizar-se no Pavihão Anísio
Teixeira (PAT), sala 021, local sujeito a mudanças que serão comunicados
por aviso escrito na entrada do mesmo, no dia 13/03/2019, às 21 horas e 25
minutos, em primeira convocação, havendo quorum, ou às 21 horas e 45
minutos, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas
presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta única:
Encaminha, altera e ratifica o Estatuto do CACiC-UnB.
I- Altera a duração do mandato, válido a partir das próximas eleições;
II- Torna as atribuições dos cargos mais claras;
III- Remove os itens revogados do texto;
IV- Edita as disposições estatutárias acerca da inscrição de chapas;
V- Altera as garantias da Comissão Eleitoral se a gestão atual agir de má fé.
Brasília, 08 de Março de 2019
____________________________________________________
Jonatas Luis Nogueira
Diretor Geral do CACiC-UnB
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colegiada da Diretoria Executiva, convocam-se os senhores associados, à
saber, os estudantes de graduação em Ciências Contábeis, para a reunião
da Assembleia Geral – Ordinária, a realizar-se no Pavihão Anísio Teixeira
(PAT), sala 021, local sujeito a mudanças que serão comunicados por aviso
escrito na entrada do mesmo, no dia 13/03/2019, às 21 horas e 55 minutos,
em primeira convocação, havendo quorum, ou às 22 horas e 15 minutos, em
segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes, para o
fim de deliberarem sobre a seguinte pauta única:
I – Aprovação do Regimento Interno do CACiC-UnB;
II – Prestação de Contas da Gestão Atual.
Brasília, 08 de Março de 2019
____________________________________________________
Jonatas Luis Nogueira
Diretor Geral do CACiC-UnB

