
Edital de Convocação 
Assembleia Geral Extraordinária do PMIRS 

 
Convocamos os filiados quites com suas anuidades junto do PMI e ao PMIRS para 
participar de Assembleia Geral Extraordinária – AGE – no dia 19 de maio, a ser 
realizada na sede do PMIRS, na Av. Ipiranga 6681, prédio 97B, sala 305 (Global 
TECNOPUC – PUCRS) às 19:00h, conforme previsto no nosso Estatuto em vigor, artigos 
25º e 67º. 
 
Considerando as restrições atuais para reuniões presenciais, a Diretoria Executiva, em 
consulta ao PMI, deverá disponibilizar sistema de votação eletrônica, previamente à 
realização da AGE, através do sistema Votenet, para todos os filiados aptos a votar, a 
ser disponibilizado no período de 12 de maio (zero hora) a 18 de maio (zero hora). Os 
filiados nestas condições receberão senha exclusiva para acesso a este sistema, não 
tendo a necessidade de se deslocar ao local.  
 
Estarão aptos a votar os filiados em dia com suas anuidades para o PMI e PMIRS 
(artigo 25º) nesta data. 
 
Pauta: 
 
- Exame e aprovação do novo Estatuto do PMIRS. 
 
Observações: 
 
Ao longo da existência do Capítulo, temos revisado nosso Estatuto com alguma 
periodicidade para adequá-lo às novas situações que se apresentam ao longo dos 
anos. 
 
Como previsto no nosso Estatuto atual, foi nomeada uma Comissão constituída por um 
representante da Diretoria Executiva, um representante do Conselho Fiscal, um 
representante do Conselho Consultivo e dois filiados escolhidos mediante edital, para 
o trabalho de revisão do Estatuto atual e elaboração de uma minuta para o novo 
Estatuto. 
 
O principal ponto que foi objeto da revisão foi o sistema de votação para a Diretoria 
Executiva do Capítulo. Por solicitação do PMI (Global), o sistema de eleições por 
Chapas foi modificado para se tornar um sistema de eleições por cargos, 
separadamente. Tal alteração está sendo seguida por todos os Capítulo brasileiros.  
 
Aproveitando esta revisão, diversas outras melhorias foram incorporadas. A versão 
final deste novo Estatuto, será disponibilizada no site do PMIRS a partir do dia 12 de 
maio. Esta versão já foi submetida ao PMI e contou com sua aprovação. Como previsto 
no nosso Estatuto atual, a aprovação final deste novo Estatuto deve ser realizada 
através de uma AGE dos filiados, convocada especificamente para este fim (artigo 67º) 
 
Eventuais dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser encaminhados 
para: secretaria@pmirs.org.br 


