
 

 

HOSPITAL SANTA CASA DE PATROCÍNIO 
Saúde é a nossa razão de ser.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 
 

 Sr. José Carlos Dias, Provedor do Conselho de Administração da Irmandade Nossa Senhora do Patrocínio, 
usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seus Artigos 16, 22 alínea “g” e 25 alínea “a” vem, 
nos termos da LEI Nº 14.030, DE 28 DE JULHO DE 2020 e Instrução Normativa DREI Nº 79 DE 14/04/2020, 
convocar os membros da Irmandade que, nesta data, totalizam 194 (cento e noventa e quatro) irmãos, para 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária – AGO, na modalidade DIGITAL (videoconferência), a ser 
realizada no dia 21 de abril de 2021 (quarta-feira).  

A Assembleia Geral Ordinária Digital (videoconferência) acontecerá às 08:30, em primeira convocação, 
com a presença mínima de metade mais um dos Irmãos em condições de voto ou em segunda convocação, às 
09:30, com qualquer número de presentes.  

A participação se dará pela plataforma de videoconferência ZOOM e a votação pela TAFNER. As 
orientações de acesso estarão disponíveis no seguinte link: 

www.santacasadepatrocinio.com.br/assembleia2021 

Os integrantes da Irmandade receberão por E-MAIL e SMS, com 24 horas de antecedência, as instruções 
para acesso a plataforma TAFNER, onde ocorrerá a votação para a eleição 2021.    

A Assembleia deliberará sobre a seguinte ordem do dia: 

I. Apresentação do Relatório de Atividades Executadas no exercício de 2020. 

II. Aprovação dos resultados e balanço geral do exercício 2020.  

III. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 

IV. Outros assuntos de interesse institucional.  

Havendo dúvidas sobre a utilização da ferramenta de videoconferência, solicitamos entrar em contato 
através dos telefones/WhatsApp: (34) 9 9120 7900 ou (34) 9 9982 1549. 

 

 

 

José Carlos Dias 
Provedor 

 

Patrocínio /MG, 22 de março de 2021. 

 

P.S.: Lembramos os Irmãos, que se dispuserem a concorrer à eleição para Membro do Conselho de 
Administração, que deverão protocolar a candidatura preenchendo a declaração que se encontra à disposição 
na Administração do Hospital Santa Casa de Patrocínio até o dia 20/04/2021 às 12h00. Estarão elegíveis os 
Irmãos que cumprirem as exigências do Artigo 19 Parágrafos 4º. e 5º. do Estatuto Social da Entidade. 

http://www.santacasadepatrocinio.com.br/assembleia2021

