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Nathalia Lino

De: AMD Anestesia <gerencia.amdanestesia@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 3 de setembro de 2020 17:24
Para: Nathalia Lino
Assunto: C.321/20 - Renovação do Conselho Administrativo da AMD

C.321/20 - Renovação do Conselho Administrativo da AMD 
Data: 03/09/2020 
Destinatários: Sócios 1,2,3 e 4 
 
Prezados, boa tarde! 
 
  
No mês de setembro, do ano corrente, realizaremos a renovação do conselho administrativo da AMD. Após 3 anos 
de mandato quatro membros serão substituídos ou ratificados. 
Das vagas que concorrerão a nova eleição, uma delas é destinada a sócios 1 e 2, e outras três destinadas a sócios 3 e 
4. 
Devido a pandemia faremos uma eleição eletrônica, onde os candidatos enviarão sua intenção de participação na 
eleição ao email administrativo e, assim, com a grade de candidatos formada, os nomes serão disponibilizados para 
voto eletrônico por um período predeterminado. 
Os resultados serão apresentados na nossa assembleia que será ainda agendada. 
Algumas considerações, no entanto, devem ser observadas ao escolher os novos conselheiros: 

 para sócios 1 e 2, sugerimos que o conselheiro escolhido tenha um minimo 4 períodos dedicados a AMD, 
podendo assim melhor representar sua categoria; 

 evitar que o sócio tenha faltas graves tanto relacionadas ao hospital como a empresa; 
 evitar sócios que tenham vínculos empregatícios com empresas tanto prestadoras de serviço a AMD como 

aquelas que a AMD presta serviço, evitando assim conflitos de interesse; 
Ao mais, todos os sócios que se interessem por melhorar nossa empresa, serão bem vindos a integrar nosso 
conselho. 
Interessados em se candidatar, favor fazer sua inscrição, por escrito, até dia 11 de setembro do ano corrente, pelo 
email gerencia@amdanestesia.com.br 
 
Atenciosamente, 
 
Conselho Administrativo 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 

Esta mensagem contém informações confidenciais de interesse de todos os sócios,  portanto, não deve usar, copiar ou divulgar as informações 
nela contida.  

 
 
 
--  

Michele Tomanik 

Gerente Administrativo 
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