
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Em caráter excepcional devido a pandemia da COVID-19, a Dra. Silvia Bardella Marano, 
presidente da SBIM SP - IMUNIZAÇÕES E PREVENÇÃO inscrita no CNPJ sob o Nº  
26.845.380/0001-5 , no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e Dr. Renato 
de Ávila Kfouri, nomeado Presidente da Comissão Eleitoral  convoca os associados, para se 
reunirem na data de 20/07/2020 em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
via plataforma digital, Zoom, às 12:00 horas, cujo link será divulgado em momento 
oportuno, com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos associados, em primeira 
convocação e às  13:00 horas em segunda e última convocação com a presença de qualquer 
número de associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:  

 
ORDEM DO DIA: 

 
1 - Eleição para a Diretoria da SBIM SP - IMUNIZAÇÕES E PREVENÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, para o Biênio 2020/2022 
sendo que Diretoria eleita tomará posse em 24/07/2020, independentemente de nova 
Assembleia e terá mandato com vencimento em 26/06/2022; 
 
2 – Ratificação dos Atos Praticados pela Diretoria e Conselho Fiscal até a data da eleição e 
posse da nova diretoria; 
 
3 - Aprovação de Contas; 
 
4– Outros assuntos de interesse social. 
 
Em conformidade com o disposto no artigo 32º do Estatuto Social somente poderão votar os 
Associados que encontram-se quites com suas obrigações com a tesouraria e em pleno gozo de 
seus direitos de associado. 
 
São Paulo, 01 de junho de 2020. 

                                                   
Dra. Silvia Bardella Marano                                         Dr. Renato de Ávila Kfouri 
SBIM SP - IMUNIZAÇÕES E PREVENÇÃO             Presidente da Comissão Eleitoral 
Presidente 
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