
 
 
 
 
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL – 
SBNPE 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 

 

FICAM CONVOCADOS(AS) os(as) associados(as) da SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL – SBNPE, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 42.567.032/0001-13, que estejam no gozo de seus 

direitos estatutários, a reunirem-se em  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 

que será realizada virtualmente (em razão da crise sanitária desencadeada 

pela COVID-19, que culminou com uma série de determinações legais acerca 

do distanciamento social e, consequentemente, na impossibilidade de 

realização de eventos presenciais em todo o território nacional), para o dia 28 

de outubro de 2021, com primeira convocação às 19:00 horas  e, a segunda 

convocação, para às 19horas:20minutos e realizada através do 

aplicativo/ferramenta eletrônica, cuja forma de login ocorrerá por meio do link 

a ser disponibilizado por e-mail as(aos) associadas(os) convocadas(os), sobre 

a seguinte Ordem do Dia: 

 

I) Palavra do Presidente;  

 

II) Relatório do Conselho Fiscal;  

 

III) Aprovação de Contas dos exercícios: último trimestre de 2019, 

2020, bem como os 3 (três) primeiros trimestres de 2021;  

 



 

 

 

IV) Apresentação dos Comitês de Especialidades;  

 

V) Eleição dos Membros da Diretoria Geral, Conselho Consultivo, 

Conselho Fiscal e Diretores dos Comitês, para o biênio 2022 e 

2023; * 

 

VI) Apresentação das Regionais Ativas;  

 

VII) Assuntos Gerais de interesse da associação. 

 

* Às eleições aos cargos da Diretoria e Diretorias dos Comitês somente serão 

inscritas chapas completas, com candidato para todos os cargos, mediante 

requerimento encaminhado ao Presidente da Comissão Eleitoral, protocolado na 

secretaria da SBNPE até às 18:00 horas do dia 28 de agosto de 2021. 

Às eleições para o Conselho Consultivo e Conselho Fiscal serão inscritos 

candidatos individualmente. A inscrição dos candidatos far-se-á 

independentemente, no momento da Realização da Assembleia Geral Ordinária. 

As eleições serão realizadas virtualmente, através de uma plataforma online no 

dia 28 de outubro de 2021, com início da votação às 19h20min. 

A apuração do pleito eleitoral será realizada com acompanhamento da Junta 

Eleitoral, durante a Assembleia Geral Ordinária. A proclamação dos eleitos 

ocorrerá imediatamente após o encerramento das apurações. 

O Estatuto Social, que disciplina as eleições está disponível no site: 

www.braspen.org 

 
 

São Paulo, 23 de agosto de 2021. 
 
 

_______________________ 
Melina Gouveia Castro 

Presidente da SBNPE 


