
 

 

 

 

RELATÓRIO DA ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS CONSELHOS EM 2019 
 

ASSEMBLEIAS GERAL REALIZADAS EM 2019 
 

ORDINARIA 
 
Dia 30/04/2019 

1. Prestação de contas do conselho de administração referente ao exercício de 2018, 

acompanhadas do parecer do conselho fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, 

Balanço Patrimonial Geral 2018; 

2. Apresentação do Planejamento estratégico e programação anual de trabalhos para o 

ano de 2019; 

3. Apreciação das contas; 

4. Outros assuntos de interesse da Instituição. 
 
 

 

EXTRAORDINARIA 
Dia 04/02/2019 

1. Tomar conhecimento sobre deliberações do conselho de administração; 

2. Assuntos gerais de interesse do IBGH. 

 
 
Dia 17/07/2019 

 
 

1. Alteração do Estatuto; 

2. Admissão de novos associados; 

3. Renúncia aos cargos, conforme prevê o Art. 9º do Estatuto e exclusão dos 

membros da diretoria; 

4. Renúncia ao cargo de Conselheiro Fiscal e exclusão dos associados; 

5. Eleição da nova diretoria; 

6. Eleição do conselho fiscal; 

7. Outros assuntos de interesse do IBGH; 



 
 

Dia 26/07/2019 

 
 

1. Renúncia e exclusão dos membros do conselho de administração ordinário; 

2. Renúncia aos cargos no conselho de administração ordinário; 

3. Instalação do conselho de administração ordinário; atendendo as alterações 

da Lei Estadual nº 15.503/2005; 

4. Eleição e posse de 05 (cinco) membros eleitos dentre os associados; 

5. Eleição e posse de 04 (quatro) membros eleitos pelos demais integrantes do 

conselho de administração ordinário, dentre pessoas de notória capacidade 

profissional e reconhecida idoneidade moral; 

6. Eleição e posse de 01 (um) membro eleito pelos empregados da entidade; 

7. Eleição e posse do Presidente do conselho de Administração ordinário e de 

seu eventual substituto, como vice-presidente, na forma do artigo 19 do Estatuto 

do IBGH; 

8. Assuntos gerais de interesse do IBGH. 



 
 

REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 2019 

ORDINARIA 

Dia 26/04/2019 

1. Conferencia das contas referente ao exercício de 2018, acompanhadas do parecer 

do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão e Balanço Geral; 

2. Aprovação dos relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela 

diretoria; 

3. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 
 

Dia 26/08/2019 

1. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – Filial da filial de 

Jaraguá - GO; 

2. Aprovação de alterações no regulamento de compras, referente aos contratos de 

gestão celebrados com a SES-GO; 

3. Aprovação dos relatórios gerenciais das unidades; 

4. Aprovação do relatório de atividades desenvolvidas nas unidades de gestão; 

5. Outros assuntos de interesse da Instituição. 
 
 
 

EXTRAORDINARIA 
Dia 31/01/2019 

1. Deliberar sobre as ações necessárias para fiscalizar o comprimento das 

diretrizes e metas definidas pelo conselho de administração; 

2. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 

Dia 28/02/2019 

1. Apresentação dos relatórios referente as atividades do Instituto; 

2. Contratação de um Gerente Jurídico; 

3. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 
 

Dia 29/03/2019 

1. Alteração de endereço do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – Filial 1; 

2. Outros assuntos de interesse da Instituição. 



 
 
 

 

Dia 31/05/2019 

1. Apresentação do pré-projeto de responsabilidade social; 

2. Apresentação do projeto de elaboração de livro; 

3. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 
 

Dia 27/06/2019 

1. Aprovação de alterações no regulamento de compras, referente ao contrato 

de gestão celebrado com a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia; 

2. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 
 
Dia 15/07/2019 

1. Apresentação do gestor contratado; 

2. Outros assuntos de interesse da Instituição. 

 

Dia 15/07/2019 

1. Apresentação institucional; 

2. Apresentação dos relatórios referente as unidades SES – GO; 

3. Assuntos de interesse da Instituição. 

 
 

ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL 
 

ORDINARIA 
Dia 12/04/2019 

1. Deliberar sobre a emissão de parecer das contas anuais o IBGH, referente ao 

exercício 2018; 

2. Outros assuntos de interesse da Instituição. 


