EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO TRAUMA
CNPJ/MF 07.238.787/0001-73

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Associados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
a realizar-se no dia de 08 de Outubro 2020, às 19:00hs, em primeira convocação,
com a maioria dos associados, e às 19:30hs, em segunda convocação, com o
número de associados admitidos na videoconferência até esse horário. A
assembleia será realizada de forma exclusivamente digital via plataforma

Zoom (zoom.us), (dados de acesso será enviado individualmente), que possibilitará
aos associados participem e votarem em tempo real na Assembleia, nos termos da
Medida Provisória nº 931/2020 e da Instrução Normativa do DRE nº 979/2020, a
fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da ordem do dia : (i)
relatório anual de atividades da associação; (ii) exame e aprovação das
contas e do balanço referente ao exercício social de 2019; (iii) exame e
aprovação do orçamento de 2020; (iv) prestação de contas das
atividades da atual Diretoria e Conselho Fiscal.
A ABT informa que os documentos suporte da AGO estão sendo enviados anexos
à esta convocação a todos os associados, por correio eletrônico, sendo esta forma
considerada como meio digital seguro para os fins da legislação aplicável,
adicionado ao que amplamente divulgado na mídia considerando o recente e
contínuo aumento do número de casos de COVID-19 ( coronavírus) no Brasil , e se
faz necessário nesse momento a manter o distanciamento social, inviabilizando a
realização da assembleia por meio presencial, ainda que não esteja previsto no
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Estatuto Social e a nova legislação acerca da participação e voto à distância em
Assembleia Geral Ordinária será realizada de forma exclusivamente digital por
videoconferência, através da plataforma digital Zoom (zoom.us), sem o envio de
boletim de voto à distância, de modo que os participantes poderão participar e
votar apenas de forma digital e em tempo real durante a AGO, que será gravada
por meio do recurso de gravação audiovisual do Zoom.
A tolerância para entrada e participação na reunião será de 15 minutos, a partir
dos quais não será mais possível o ingresso e registro de presença dos associados,
a fim de que não se prejudique o andamento dos trabalhos.
A ABT recomenda que os associados acessem a plataforma digital para participação
da AGO com 30 minutos de antecedência. A ABT não se responsabiliza por qualquer
problema operacional ou de conexão que o associado venha a enfrentar, bem como
por quaisquer outras eventuais questões alheias à ABT, que venha dificultar ou
impossibilitar a participação da AGO pela forma digital, por isso recomenda que os
associados se familiarizem previamente com o uso da plataforma digital Zoom,
bem como

garantam a compatibilidade

de seus respectivos dispositivos

eletrônicos para a utilização da plataforma ( por vídeo e áudio).
O associado deverá efetuar login na reunião com seu nome completo, para que o
mesmo apareça na tela frontal do Zoom e no bate-papo (chat), e também, uma
vez admitido na reunião, digitar novamente seu nome completo no bate-papo
(chat), registrando assim sua identificação para constar como lista de presença. O
associado pode se manifestar individualmente para os itens da ordem do dia por
meio dos recursos de áudio e vídeo constantes na videoconferência ou pelo batepapo (chat). Os votos deverão ser dados via bate-papo (chat), conforme os itens
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para votação forem sendo apresentados. Não serão contabilizados os votos de
associados que não se identificarem com o nome completo.
A assembleia será registrada por meio do recurso de gravação audiovisual do
Zoom. O arquivo com o registro audiovisual fará parte de anexo da ata (em mídia
digital), podendo ser consultado em qualquer tempo por qualquer associado da
ABT. O associado que participar desta assembleia automaticamente aceita ter sua
imagem e/ou voz registrados audiovisualmente pela Associação Brasileira do
Trauma, com uso restrito a consultas por associados e diretoria, por tempo
indeterminado.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor Presidente
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