
 
Requerimento de inscrição e chapa para concorrer às eleições aos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal 

Doutor      ____________________________________________________ 

 

Presidente da Comissão Eleitoral  

 

EU           , sócio (a) ativo (a) da 

Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, venho requer a inscrição da seguinte chapa para concorrer às 

Eleições aos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal, biênio 2022 – 2023. 

 

Composição da Chapa: 

 

1. DIRETORIA: 

Cargo Nome Assinatura/Aceite Nº CRM 

Presidente    

Vice-Presidente    

Primeiro Secretário    

Segundo Secretário    

Diretor - Tesoureiro    

Diretor de Pesquisa Científica    

Vice-Diretor de Pesquisa Científica    

Diretor Científico    

Vice-Diretor Científico    

Diretor de Relações Internacionais    

Vice-Diretor de Relações Internacionais    

Diretor de Defesa Profissional    

Vice-Diretor de Defesa Profissional    

Diretor de Eventos    

Diretor de Comunicação    

2. CONSELHO FISCAL: 

Cargo Nome Assinatura/Aceite  Nº CRM 

Presidente do Conselho Fiscal    

Secretário do Conselho Fiscal    

Conselheiro do Conselho Fiscal    

Primeiro Suplente do Conselho Fiscal    

Segundo Suplente do Conselho Fiscal    

Terceiro Suplente do Conselho Fiscal    

Oportunamente, indica como Fiscal para acompanhamento de todo o Processo Eleitoral     

      , sócio (a) ativo (a) da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São 

Paulo, em dia com suas obrigações sociais, o qual declara para todos os fins de direito não integrar qualquer chapa, 

Comissão ou Conselho, aceitando expressamente e assinando em conjunto com todos os integrantes da Chapa, o 

presente requerimento. 

Declara-se, para os devidos fins de direito que nenhum candidato está concorrendo por mais de uma chapa, tampouco, 

simultaneamente a cargo na Diretoria e no Conselho Fiscal, bem como que todos os seus membros estão quites com 

suas obrigações sociais até 21/07/2021, em condições de elegibilidade, estando os signatários cientes de que 

indeferimento de inscrição ou da elegibilidade de quaisquer integrantes da chapa culminará no indeferimento do 

pedido de inscrição da chapa, não havendo a possibilidade de substituição deste integrante. 

 Nestes termos,  

 

 Pede deferimento. 

 

__________________________, de _____________________ de 2021. 

 

      

Assinatura do Requerente 

 

       

Fiscal Indicado 


