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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS,
PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO –
CNSEG, inscrita no CNPJ sob nº 10.393.001/0001-05, convoca as Federações associadas, em
gozo de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Ordinária de Eleição dos membros do
Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, para o mandato de 30/04/2022 a 29/04/2025, que será
realizada por meio eletrônico, em vista das necessárias cautelas para a proteção pessoal e social
ainda em presença do contágio da COVID-19, através do encaminhamento dos votos para o email secretariageral@cnseg.org.br, no dia 09 de março de 2022, das 9h às 13h, em primeira
convocação, com quorum válido de votação de todos os membros da Assembleia Geral e, das
14h às 18h, em segunda convocação, com a votação da maioria absoluta das Associadas. Não
alcançado o quorum será realizada nova votação, em terceira convocação, no dia 10 de março
de 2022, das 9h às 13h, sendo válida a eleição com voto da metade dos membros da Assembleia
Geral. O prazo para registro de chapas é de 20 (vinte) dias, contados a partir da divulgação do
presente edital de convocação e deve ser realizado, por qualquer dos seus membros,
acompanhado dos documentos previstos no Estatuto Social da entidade, através de envio de
requerimento ao e-mail secretariageral@cnseg.org.br, no horário das 9h às 17h. O prazo para
impugnação de candidatos ou chapas é de 3 (três) dias úteis contados a partir da divulgação do
edital de aviso de registro de chapas inscritas. Em caso de empate, realizar-se-á novo escrutínio
no dia 23 de março de 2022, limitado este às chapas empatadas. O presente edital de
convocação encontra-se na página da internet da Entidade.
Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2022.

Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Presidente

