“Instituição Filantrópica, há mais de 150 anos atendendo ao povo macaense”.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA DA IRMANDADE DE SÃO
JOÃO BATISTA DE MACAÉ - BIÊNIO 2021/2022

Através do presente, ficam os IRMÃOS membros da Irmandade de São
João Batista de Macaé, em cumprimento ao Artigo 21 do Estatuto Social,
CONVOCADOS para inscrição de chapas e eleição da MESA
ADMINISTRATIVA para o biênio 2021/2022, nos termos do Art. 12 do
Estatuto Social, que compreendem os cargos de Provedor, Vice Provedor,
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor Médico.
Qualquer dos IRMÃOS da IRMANDADE, poderá se candidatar a qualquer
dos cargos da MESA ADMINISTRATIVA, através da elaboração de chapas
compostas por 01 (um) pretendente para cada respectivo cargo, nos
termos do Art. 22 do Estatuto Social. De modo que não serão aceitas
chapas incompletas ou com mais de 01 (um) pretendente por cargo.
O registro de Chapas concorrentes para a composição da MESA
ADMINISTRATIVA, para o biênio 2021/2022, poderá ser realizado por
qualquer IRMÃO interessado, até a data de 16/11/2020, na sala da
Diretoria Geral Operacional do Hospital Irmandade, mediante o
preenchimento de formulário próprio.
A impugnação de chapas inscritas, poderá ser realizada por qualquer
IRMÃO, desde que o faça formalmente, no prazo de 15 dias de
antecedência da eleição.
Ocorrendo impugnação de chapa formalmente inscrita, a MESA
ADMINISTRATIVA

em

exercício,

convocará

e

se

reunirá

Praça Veríssimo de Melo, 391 – Tel.: (22) 2796-1505 – CEP: 27913-100 – Macaé –RJ

extraordinariamente, no prazo de 10 (dez) dias antes da eleição, para
deliberar sobre as impugnações apresentadas, com decisão registrada em
Ata, seguida de comunicação da decisão aos interessados.
Aos Irmãos que pertencem a MESA ADMINISTRATIVA em exercício, fica
permitida a concorrência à reeleição.

Macaé, 15 de outubro de 2020.
IRMANDADE DE SÃO JOÃO BATISTA DE MACAÉ
Luis Campos Porto/Provedor
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