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Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020.
SOCIEDADE BR ASILEIRA DE C ARDIOLOGIA – SBC
ASSEM BLEIA GERAL DE ASSOCIADOS DELEG ADOS – AG AD
CONVOCAÇÃO

Prezado Associado-Delegado,
A Diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC vem, pela presente, nos termos
dos artigos 5.2.2 e 5.2.3 do Estatuto Social, convocá-lo para a Assembleia Geral de
Associados-Delegados – AGAD da SBC, a realizar-se no dia 30 de outubro de 2020,
precedendo o 75º Congresso Brasileiro de Cardiologia, às 14 horas, por meios eletrônicos,
através da plataforma Zoom Meeting, que estará disponível na página
https://www.portal.cardiol.br/agad2020.
Nos termos do artigo 5.5 do Estatuto Social, a AGAD terá por pauta os seguintes assuntos:
(a) apreciação e julgamento do relatório das atividades sociais e das contas do exercício
2019;
(b) definição do valor da anuidade para o ano de 2021 para cada categoria associativa da
SBC;
(c) eleição do Presidente do 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia;
(d) deliberar a outorga de título de associado honorário ao Prof. Dr. Fausto Pinto;
(e) outros assuntos de interesse geral; e
(f) resolver casos omissos.
Conforme permissivo da Lei n. 14.010/2020, artigo 5º., a presença dos AssociadosDelegados se dará por meios eletrônicos, através da plataforma Zoom Meeting, que estará
disponível na página https://www.portal.cardiol.br/agad2020, sendo que as manifestações
dos participantes será gravada e produzirá os mesmos efeitos legais de uma assinatura
presencial.
A AGAD instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos
Associados-Delegados, e em segunda convocação, 15 minutos após, com qualquer número
de Associados-Delegados presentes (art. 5.4). Os assuntos serão tomados por maioria
simples dos Associados-Delegados presentes (art. 5.6), e aqueles que estiverem
adimplentes para com as contribuições sociais serão computados no quorum de instalação
e terão o direito a voto (art. 2.1.1).
A Diretoria da SBC agradece a atenção e aguarda o seu comparecimento à AGAD ora
convocada.
Atenciosamente,

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes
Presidente
Sociedade Brasileira de Cardiologia

