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SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA 

 

CNPJ nº 31.444.094/0001-11 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ASSOCIADOS-DELEGADOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Pelo presente, ficam convidados os Associados-Delegados da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (“SBC”) a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária de Associados-

Delegados (“AGAD”), que será realizada, em primeira convocação, às 10 horas, do dia 20 

de novembro de 2020, com a presença da maioria absoluta dos Associados-Delegados e, 

caso não haja quórum, em segunda convocação às 10h15 da mesma data, com a presença 

de qualquer número de Associados-Delegados, para o mesmo fim a seguir previsto, 

conforme dita o Art. 5.4 do Estatuto Social da SBC (“Estatuto”), a realizar-se em sua sede, 

na Avenida Marechal Câmara, 160, salas 326 a 330, na cidade do Rio de Janeiro, estado 

do Rio de Janeiro, para deliberar, em pauta única, nos termos do Art. 5.5(a) do Estatuto, 

sobre a reforma do Estatuto (“Proposta”).   

Em razão da pandemia da Covid-19, recomenda-se que os Associados-Delegados 

participem da AGAD por meio da plataforma eletrônica Zoom Meeting, cujo link estará 

disponível na página https://www.portal.cardiol.br/agad-e2020. 

Nos termos do Art. 23.2 do Estatuto, a Proposta será divulgada eletronicamente para os 

Associados-Delegados em até 5 (cinco) dias, a contar da presente data, por meio 

https://www.portal.cardiol.br/estatuto-proj2020-proposta-reforma. Até 21 de outubro de 

2020, equivalente a 30 (trinta) dias antes da realização da AGAD, nos termos do Art. 23.2(b), 

qualquer Associado-Delegado poderá encaminhar à Diretoria da SBC sugestões à proposta 

de alteração. Até 5 de novembro de 2020, equivalente a 15 (quinze) dias antes da data de 

realização da AGAD, a Diretoria da SBC divulgará aos Associados-Delegados a versão final 

da Proposta, nos termos do Art. 23.3.3 do Estatuto. 

Todos os Associados-Delegados da SBC serão considerados habilitados para participarem 

da AGAD, com base na informação de contato disponibilizada para a SBC.  Caso qualquer 

Associado-Delegado da SBC queira atualizar seus dados de cadastro, deverá enviar 

solicitação para o endereço eletrônico 

https://sistemasbc.cardiol.br/AreaAssociados/sbcardio até o dia 13 de novembro de 2020.  

A AGAD será gravada, registrando a efetiva participação, as manifestações e os votos dos 

Associados-Delegados durante sua realização. 

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020. 
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