
Assembleia Extraordinária



Alterações no Estatuto

Compatibilização com ByLaws PMI



Principais Alterações
Ø Sistemática e regras para Eleição de Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 

inclusive a criação do papel do Board Liaison e de um Comitê Eleitoral

Ø Papéis e responsabilidades do Conselho Consultivo (não deliberativo)

Ø Inclusão de capítulos de Governança Corporativa (incorporação na 
compatibilização com ByLaws PMI) – Comitês, Finanças, Assembleias, 
Conduta e Conflito de Interesse, Alterações Estatutárias, Escritórios Regionais 
(Branches)

Ø Possíveis Fontes de Receitas

Ø Outras revisões pontuais 



Sistemática de Eleição

Ø Board Liaison – indicação, papéis e responsabilidades

Ø Comitê Eleitoral – seleção, responsabilidades e papéis específicos

Ø Candidatura individual em vez de formação de chapa

Ø Restrições de reeleições com regras específicas

Ø Proibição de campanhas além de informações nos canais oficiais

Ø Regras específicas para candidatura para membros da Diretoria Executiva

Ø Cronograma antecipado para incorporar transição entre Diretorias nos últimos 
meses do último mandato



Sistemática de Eleição - Objetivos

ü Padronizar práticas e cronogramas

ü Alinhar processo com recomendações do PMI

ü Facilitar o processo eleitoral para todos



Board Liaison



Cronograma



Cronograma

De 16 de agosto a 20 de 
setembro

• Eleições abertas no 
Votenet

De 21 a 30 de setembro • Entrega dos resultados pelo 
PMI

• Divulgação dos resultados 
pelo Board atual por canais 
oficiais do capítulo

De 1 de outubro a 31 de 
dezembro

• Transição entre diretorias

1 de janeiro de 2021 • Posse dos novos diretores



• Sistemática de prestação de contas e acompanhamento do orçamento

• Criação de Comitês

• Assembleias ordinárias e extraordinárias, incluindo Alterações Estatutárias

• Conduta e Conflito de Interesse (está sendo gerado documento interno 
mais específico)

• Escritórios Regionais (Branches)

Elementos de Governança



• Endereço

• Possíveis fontes de receitas

• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

• Caracterização melhor do Filiado Estudante e Filiado Aposentado

• Destituição de stakeholders do PMI-MG em seus vínculos e desdobramentos

• Ajustes finos em responsabilidades de membros da Diretoria Executiva

• Regulamentação de remuneração de stakeholders do PMI-MG

Alterações pontuais




