
 
 RESOLUÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA - REALIZADA EM 28 /DEZEMBRO/2021 

 

Considerando que na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 25 de 
novembro de 2021 a Chapa eleita para o Conselho Fiscal,  2 (dois) dos  seus membros  
declinaram de tomar posse nos cargos para os quais foram eleitos,  o Sr. Edson 
Teixeira Ribeiro (Suplente) e o Sr. José Roberto Tavares Paiva (Suplente); 

Considerando que no dia 02 de dezembro de 2021, mais 2 (dois) Membros  do 
Conselho Fiscal também eleitos na mesma AGE acima mencionada, renunciaram aos 
seus mandatos, a Sra. Maria Fátima Pessoa Pequeno (Efetivo) e a Sra. Solange de 
Jesus Lana (Efetivo); 

Considerando que no dia 13 de dezembro de 2021, outro Membro do Conselho 
Fiscal, também eleito na mesma AGE acima, renunciou ao cargo para o qual foi 
eleito, o Sr. Giuseppe Viglio (Suplente); 

Considerando que atualmente o Conselho Fiscal eleito em 25 de novembro de 2021 
permanece apenas, a Sra. Gracinda Rodrigues Cordeiro (Membro Efetivo) e ainda 
que é de imprescindível necessidade e urgência recompor o mais breve possível o 
Conselho Fiscal da ASAN; 

Em reunião realizada no dia 28 de dezembro de 2021, a Diretoria Executiva da ASAN,   
por todos os considerados  acima, resolveu em caráter de urgência abrir inscrição 
para eleição 2 (dois) Membros Efetivos e 3 (três) Membros Suplentes para o 
Conselho Fiscal da ASAN.  

As inscrições estarão abertas a partir do dia 03/01/22 e se encerrarão no dia 
17/01/22. 

O regulamento para participar deste processo eleitoral ficará à disposição de todos 
os associados no Site da ASAN, e tais regras foram aprovadas pelo Conselho Fiscal 
no dia 29 de julho de 2021. 

Após encerrado o período de Inscrição de Chapas para concorrer aos cargos no 
Conselho Fiscal, estaremos emitindo a Convocação para a realização de Assembleia 
Geral Extraordinária, ocasião em que serão divulgadas todas as informações 
necessárias á realização do Processo Eleitoral. 

 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2021 

A Diretoria 


