
 
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021.  

 

S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  C A R D I O L O G I A  –  S B C  

 

A S S E M B L E I A  G E R A L  D E  A S S O C I A D O S  D E L E G A D O S  –  A G A D  
 

C O N V O C A Ç Ã O  

 

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 19 de novembro de 2021 

(sexta-feira), no 76º Congresso Brasileiro de Cardiologia, às 10h30, de forma virtual através 

da plataforma Zoom Meeting, cujo link estará disponível na página 

https://www.portal.cardiol.br/agad2021. 

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 

2020; 

(b) nomeação dos membros do Conselho Administrativo, conforme determinado pela 

regra de transição contida artigo 25.4, do Estatuto Social;  

(c) nomeação dos membros do ConFi e da CELEP (arts. 5.2.2 c.c. 8.2.2);  

(d) realização do sorteio de duração do mandato dos Conselheiros Eleitos ao Conselho 

Administrativo, conforme regra de transição contida nos artigos 25.4 e 25.4.1, do Estatuto 

Social; e 

(e) outros assuntos de interesse geral. 

(f) resolver casos omissos. 

Para fins de cumprimento do disposto no artigo 5.3, in fine, do Estatuto Social, os associados 

podem ter acesso prévio às demonstrações financeiras objeto da deliberação e do relatório 

de atividades sociais através na página https://www.portal.cardiol.br/agad2021. 

Conforme permissivo do artigo 5.3.3.1, do Estatuto Social, a presença dos associados-

delegados poderá se dar fisicamente, no endereço da sede da SBC, localizada Avenida 

Marechal Câmara, nº 160, salas 326 330, na cidade e estado do Rio de Janeiro, ou por 

meios eletrônicos, através da plataforma Zoom Meeting, cujo link estará disponível na 

página https://www.portal.cardiol.br/agad2021, 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 atualmente adimplentes para com as contribuições sociais serão computados 

no quorum de instalação e terão o direito a voto (art. 2.1.1). 
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Por fim, a Diretoria informa que os associados que pretenderem ver seus nomes submetidos 

à escolha da AGAD para ocupar o cargo de Membro do Conselho Administrativo deverão, 

por iniciativa própria ou de outro associado, apresentar suas candidaturas até 18.08.2021, 

devendo o mesmo ostentar os seguintes requisitos no dia 19.07.2021 (artigo 11.1): 

(i) ter, pelo menos, 10 (dez) anos de filiação à SBC;  

(ii) deter título de especialista em cardiologia concedido pela AMB/SBC, título de 

especialista em cirurgia cardiovascular concedido pela AMB/SBCCV ou título de especialista 

em pediatria concedido pela AMB/SBP com área de atuação em cardiologia pediátrica;  

(iii) estar adimplente para com suas contribuições associativas perante a SBC;  

(iv) não incorrer nas hipóteses do Art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 

de 1990, conforme alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010 (“Lei da 

Ficha Limpa”);  

(v) ter participado de pelo menos 2 (duas) gestões na diretoria ou conselho 

administrativo da SBC, em sociedades estaduais ou regionais ou nos departamentos 

especializados,  

(vi) não ter ocupado previamente o cargo de Presidente da SBC, seja como 

Presidente da Diretoria ou como Presidente do Conselho Administrativo; 

O Portal da SBC na internet (www.cardiol.br) disponibilizará o Formulário de Registro 

de Candidatura bem como a minuta de Declaração de Elegibilidade que deverão ser 

encaminhadas exclusivamente através do e-mail celep@cardiol.br.  

Os documentos necessários à comprovação dos requisitos estatutários serão 

providenciados pela própria SBC, sendo que a CELEP se reserva ao direito de solicitar 

documentos comprobatórios ao candidato, mediante intimação encaminhada ao e-mail 

informado no Formulário de Registro de Candidatura. 

A Diretoria da SBC agradece a atenção e aguarda o seu comparecimento à AGAD 

ora convocada. 

Atenciosamente, 

 

Celso Amodeo 

Presidente 

Sociedade Brasileira de Cardiologia  
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