SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DO JOELHO
CNPJ 55.84.388/0001-48
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigos 32 e 35 do Estatuto Social, ficam convocados os associados da
associação civil sem fins lucrativos denominada SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA
DO JOELHO - SBCJ a reunirem-se em Assembléia Geral Odinária e Extraordinária a ser
realizada de modo exclusivamente digital pela plataforma Zoom no dia 04 de
novembro de 2020, a ser instalada, conforme o disposto no Art. 36, em primeira
convocação às 19h30 com metade mais um dos associados em condições de votar ou em
segunda convocação, às 20h, com a presença de qualquer número de associados, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Prestação de contas da Diretoria e sua aprovação;
2) Eleição da nova Diretoria, para o mandato que se inicia em 01 de janeiro de
2021;
3) Deliberação e aprovação de reforma do Estatuto Social;
4) Outros assuntos de interesse da Associação.
Informações Gerais:
Acesso - A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será realizada de modo
exclusivamente digital, podendo os associados participar e votar por meio do sistema
eletrônico Zoom, cujo link de acesso será disponibilizado pela SBCJ.
Atenção: para tomar parte e votar na Assembleia Geral Ordinária por meio do
sistema eletrônico, o associado deve manifestar sua intenção à Secretaria da
SBCJ pelo e-mail secretaria@sbcj.0rg.br, até às 17:00 horas do dia 28/10/2020,
para que, conferidos seus dados associativos, possa receber tempestivamente as
instruções para acesso à plataforma eletrônica.
Documentos - Os documentos de suporte para as deliberações constantes da Ordem do
Dia encontram-se à disposição dos Associados na sede social e serão igualmente
enviados, por email, aos associados que os solicitarem à Secretaria.
A presente convocação é publicada em forma de edital no website da SBCJ
(https://sbcj.org.br/).
São Paulo, 20 de outubro de 2020.

André Kuhn

