EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SBIM SP - IMUNIZAÇÕES E PREVENÇÃO inscrita no CNPJ sob o Nº
26.845.380/0001-5, informa que no dia 01/07/2022 das 17 horas às 20 horas será
realizado o pleito que definirá a nova Diretoria e a nova Comissão Fiscal da SBIm —
Regional SP no biênio 2022 -2024.
A votação on-line ocorrerá durante as três horas em que a Assembleia estiver
aberta na plataforma Zoom Vídeo Communications. Para votação, os associados
deverão realizar inscrição prévia a partir de 31/05/2022 até 30/06/2022 através do link:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcqduirqjIvHtxfYMg0S1BHPmY7UobcoABE
Os votos serão apurados imediatamente após o término da Assembleia, pela
Comissão Eleitoral, com participação dos fiscais indicados pelas chapas inscritas.
As chapas interessadas em concorrer à eleição deverão se inscrever entre 01/05/2022
e 30/05/2022 até as 23h 59m. através do formulário que pode ser acessado através
do link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_b_MjXvq7x3ArnhHTiXnpbeRiScrFCwy
AbdgdCHnLH22AHA/viewform?usp=sf_link .Todos os membros indicados para
compor a Diretoria deverão estar quites com a anuidade até 30/05/2022.
O processo eleitoral com divulgação das chapas inscritas e inscrição dos associados
para votação, ocorrerá a partir de 31/05/2022 até 30/06/2022. Após inscrição
aprovada, o link de participação será enviado via e-mail, de onde poderão
acessar diretamente a assembleia de votação no dia 01/07/2022 das 17h00 às
20h00.
A 1ª Convocação ocorrerá no dia 01/07/2022 às 17h00, seguida da apresentação
das ações realizadas pela SBIm SP na gestão atual e o Relatório Financeiro do
mesmo período (2020-2022).
A 2ª Convocação ocorrerá no dia 01/07/2022 às 19h45 com tolerância até às
19h50, quando a sala será fechada para apuração online independentemente do
número de associados presentes.
Finalizada a apuração, caberá à Comissão Eleitoral divulgar imediatamente os
resultados da eleição e da chapa vencedora. Ocorrerá posteriormente a divulgação
através de boletim no site da SBIm.
Os dados da assembleia, relatórios, total de votos, relação de associados presentes,
demais procedimentos e ações serão gravados e certificados pela Zoom Vídeo
Communications, respeitando-se o sigilo de dados dos associados, para segurança
jurídica da instituição.
A Diretoria Eleita e a Comissão Fiscal serão empossadas no dia 29 de julho de 2022,
às 14h00, com mandato de 29/07/2022 a 28/07/2024.
São Paulo, 30 de abril de 2022
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