
 

 

 

Edital de Convocação 
 

Assembleia Geral Extraordinária - AGE 
 

Pelo presente Edital, a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares - FBAH no cumprimento das regras 

estabelecidas no Capítulo V – Processo Eleitoral, do Estatuto Social, que está disponível na internet, no site da 

Federação, no endereço eletrônico: www.fbah.org.br, conforme justificativas abaixo apresentadas: 
 
 Considerando que, houve apresentação e homologação de uma única chapa para o biênio 2023/2024. 
 
 Considerando, ainda, que não há no sistema eleitoral voto contra e para os devidos fins de economia financeira. 
 
Vem pela presente convocar seus associados para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, no dia 19 de 

setembro de 2022, às 17:30 horas, em primeira convocação, com a presença de dois terços dos Associados e, 

em segunda convocação às 18:00 horas, ambos os horários de Brasília, com qualquer número de presentes. A 

assembleia será virtual, realizada por intermédio do aplicativo de plataforma digital Microsoft Teams, será 

devidamente gravada e o acesso se dará exclusivamente por intermédio do link a seguir disponibilizado, sendo este 

Edital afixado na Sede da FBAH, assim como no Site, com a seguinte Pauta: 
 
1 - Para ratificação da respectiva e mencionada chapa, abaixo detalhada e nos termo do competente documento de 

homologação, substituindo o escrutínio, pela manifestação de seus associados presentes e com direito a voto em 

assembleia, na forma do estatuto, para os fins de aclamação, assim entendida, a votação de seus associados para 

ratificação da respectiva e mencionada chapa para o exercício da gestão da FBAH no biênio 2023/2024, visto que 

não há no presente processo eleitoral outra chapa a concorrer ao pleito: 
 

Diretoria Executiva: Conselho Fiscal: 

 Presidente: Daniela Camarinha   Presidente: Asimar Cardoso 

 Vice-Presidente: Marcio Gonçalves Moreira  Vice-Presidente: Antônio Carlos Nunes de Azevedo 

 Diretor Administrativo: Syllene Nunes  2º Titular: Remídio Vizzotto Júnior 

 Diretor Comercial e de Marketing: Alberto Silva Leite  3º Titular: Fernanda Julio Barbosa Campos 

 Diretor Financeiro: Marcelo Luis Gratão  2º Suplente: Flaviano Feu Ventorim 

 Diretor Suplente: Bruno Comenalli Diogo  3º Suplente: Marcos Antonio Martins 
 

Ressalta-se que, em razão da presente assembleia eleitoral de homologação por aclamação, fica prejudicado todos 

os atos do processo eleitoral a ser realizados pós-homologação da chapa única, uma vez que no processo eleitoral 

não há voto contrário. 

 

Orientações para acesso à Assembleia Digital: 
 
a -    Fazer o download do aplicativo Microsoft Teams, ou acessar a página web através do link abaixo:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjA4ZThmZTItOTVhNC00NjE5LTgwNDgtZDQwMGE4MTdmNjJj%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a6a7f0-bd2f-45fa-9e29-

9b6042d9cf17%22%2c%22Oid%22%3a%22112fbc4b-8e36-47dd-89bc-e5f12bb29f49%22%7d 
 
b -    Manter a câmera aberta para identificação e durante a reunião. 
 
c -    Manter o microfone fechado sempre que não estiver fazendo uso da palavra e abri-lo sempre que necessário. 
 
d -    Solicitar a palavra via chat da sala ou por levantamento da mão digital. 

 

São Paulo, 29 de agosto de 2022 
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