CONVOCAÇÃO
O Presidente do HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, no uso de suas atribuições conferidas
pelo artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto Social, CONVOCA todos os associados para a
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 04 de maio de 2021, às 18:30 horas em
primeira chamada, e às 19:00 horas em segunda chamada com qualquer número de
participantes, tendo como local, a sala de reuniões do Hospital São João Batista, com a
seguinte ordem do dia:

- Prestação de Contas do ano de 2020;
- Eleição diretoria biênio 2021/2023;
- Assuntos Gerais.
Considerando o Decreto Municipal Nº 8.538 de 19 de abril de 2021, que trata das medidas
sanitárias segmentadas como forma de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que semanalmente o Decreto pode vir a ser mais restritivo, inclusive
proibindo reuniões, pela aglomeração de pessoas;
Informa o que segue:
 A assembleia será transmitida via internet através do aplicativo Google Meet,
podendo ser acessado de qualquer computador, através do link
meet.google.com/dop-qvyp-ddx.
 Para acessar a assembleia pelo celular é necessário baixar o aplicativo antes.
 Os associados que tiverem alguma dúvida referente ao acesso via internet, poderão
entrar em contato com o setor de informática do Hospital São João Batista pelo
telefone 54-3242-7673, em horário comercial;
 Os demonstrativos contábeis estarão disponíveis no site do hospital
(www.hsjbnp.com.br) a partir do dia 29/04/2021. Para o acesso será enviada, para
cada associado, senha por whatsapp ou e-mail cadastrado.
 A assembleia será gravada em mídia digital e esta integrará a Ata da Assembleia
para todos os efeitos legais.

Nova Prata, 22 de abril de 2021.
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