
 

LIGA ACADÊMICA DE ORTOPEDIA 

E TRAUMATOLOGIA DE PENÁPOLIS 

 

(Dispõe sobre realização de Assembleia Geral Extraordinária e sua realização) 

 

JOSUÉ GALDINO CORRÊA JUNIOR, Presidente da Liga Acadêmica de         

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, HEIKE FELIPE RANGEL DIAS,         

Secretário da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, no uso de             

suas atribuições legais e, RESOLVEM: 

Art. 1 – Convocação de Assembleia Extraordinária da Liga Acadêmica de           

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, doravante LAORTO - Penápolis, de acordo           

com o Art.7 § I Estatuto da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis               

da Fundação Educacional de Penápolis – FAFIPE/FUNEPE. 

Art. 2 – A Assembleia Geral Ordinária, realizar-se-á, na data de 08 de fevereiro de               

2021 às 20 horas e 30 minutos. 

I. A Assembleia Geral não está de acordo com o Art. 21 do Estatuto da               

Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis da Fundação          

Educacional de Penápolis – FAFIPE/FUNEPE, devido a suma urgência de se           

iniciar o período letivo da LAORTO - Penápolis e a divulgação da grade horária              

institucional das duas turmas que compõem a sua grade de membros. 

II. A Assembleia Geral Ordinária irá ser realizada virtualmente pela          

plataforma Google Meet; 

III. Toda a reunião será gravada e armazenada como conteúdo de provas            

futuras caso seja necessário; 

Art. 3 – Das pautas previstas para a Assembleia Geral Ordinária: 

I. Convocação semestral da Diretoria, de acordo com o Art. 21 do Estatuto             

da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis da Fundação           

Educacional de Penápolis – FAFIEP/FUNEPE; 

II. Apresentação oficial da CIPSLAORTO - Penápolis ao membros e          

abertura de interesse para composição de sua coordenação; 



III. Deliberação do valor anual das mensalidades dos membros e          

metodologia de seu pagamento. 

IV. Informativo do modo de procedimento para vacinação contra COVID -           

19, incluindo disponibilidade de documento gerado pela LAORTO - Penápolis; 

V. Informativo sobre o andamento das iniciações científicas, revogando-se         

oficialmente a Portaria Nº 00.05, de 19 de setembro de 2020, a qual dispõe sobre               

facultatividade de membros titulares em desenvolvimento cientifico;  

VI. Deixa aberto aos membros titulares a anexação de novos tópicos           

durante a realização da Assembleia Geral Ordinária. 

Art. 4 – Essa Portaria possui mesmo efeito de notificação de circular interna,             

sendo enviada ao grupo de membros titulares da Liga Acadêmica de Ortopedia e             

Traumatologia de Penápolis, enviada por e-mail e disponibilizada publicamente no site           

da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis 

Art. 5 – Essa portaria entra em vigor e passa a produzir efeitos na data de sua                 

publicação, revogando quaisquer disposições em comentários.  

 

Penápolis, 05 de fevereiro de 2021 

 
 

 
_____________________________ 

Josué Galdino Corrêa Junior 
RA:   - Medicina 

Presidente LAORTO - Penápolis 
 
 

 
_____________________________ 

Heike Felipe Rangel Dias 
RA:   - Medicina 

Secretário LAORTO - Penápolis 


