EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS CAPÍTULOS DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO
TRAUMATIZADO - SBAIT
A SBAIT, com sede na cidade de São Paulo-SP, localizada na Avenida Brigadeiro
Luiz Antônio nº 278, 6° andar, Bela Vista, CEP 01318-901, inscrita sob o CNPJ/MF
n°49.078.884/0001-96, através da COMISSÃO ELEITORAL, criada pela sua Diretoria
Executiva, comunica através do presente edital, que estão abertas as inscrições das chapas
para as eleições de sua Diretoria Executiva e das Diretorias dos Capítulos. A eleição
ocorrerá de modo eletrônico na plataforma virtual da Assembleia Geral, que será realizada
no CONGRESSO TRAUMA BRASIL 2021 às 18:00 horas do dia 30 de novembro de
2021.
As inscrições das chapas candidatas à Diretoria Executiva deverão ser compostas
por oito sócios titulares, efetivos e ou eméritos em pleno gozo de seus direitos estatutários e
efetivadas até a data máxima de 30/09/2021 para o devido registro e homologação desta
diretoria.
As inscrições das chapas candidatas às Diretorias dos Capítulos deverão ser
compostas por quatro sócios titulares, efetivos e ou eméritos em pleno gozo de seus direitos
estatutários e efetivadas até a data máxima de 10/07/2018 para o devido registro e
homologação desta diretoria.
1. Os candidatos deverão dar, por escrito, sua anuência à indicação de seus nomes nas
respectivas chapas. (Artigo 60 § único, do Estatuto).
2. Será eleita a chapa que obtiver maior número de votos. (Artigo 61. do Estatuto)
3. O voto será direto e secreto. ( Artigo 62 §4, do Estatuto)
4. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18:00 horas, com a
presença da maioria dos associados e em segunda convocação, com qualquer
número às 18:30 horas.
São Paulo, 30 de agosto de 2.021.
Comissão Eleitoral Constituida pela Diretoria da SBAIT
José Mauro da Silva Rodrigues
Sizenando Vieira Starling
Jorge Carlos Machado Curi
Suplentes:
Átila Varela Velho
Stephanie Santin

