ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezados Membros da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares (SBDCV),

Convocamos a todos para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Sociedade Brasileira de
Doenças Cerebrovasculares, CNPJ no. 02.831.041/0001-55, a realizar-se no formato virtual utilizando
a plataforma Zoom ou similar, no dia 12 de novembro de 2021, em primeira chamada, às 19.10h,
com no mínimo metade mais um de seus associados, e em segunda e última chamada, às 19.40h,
com no mínimo dois associados, tendo em vista que não há nenhum dispositivo legal contrário à sua
realização.

Pauta da AGO:
1. Abertura da AGO pelo Presidente;
2. Leitura, discussão e aprovação dos termos da Ata da AGO anterior;
3. Relatório da atual Diretoria Executiva (Período Setembro de 2020 a Outubro de 2021), sua
apreciação e aprovação;
4. Relatório do Conselho Fiscal, sua apreciação e votação;
5. Sugestão de reformulação ampla do estatuto atual – proposta de convocação e marcação de
data para Assembleia Geral Extraordinária (mudança de termos estatutários, razão social,
regras de movimentação de conta bancária, cargos científicos para a diretoria, etc);
6. Discussão de valores de anuidade da SBDCV e atual parceria com a WSO;
7. Apresentação geral de tratativas para o futuro Congresso Brasileiro de Doenças
Cerebrovasculares, a ser realizado no segundo semestre de 2023 – Curitiba, PR;
8. Escolha da cidade do futuro Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares de 2025.
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Contamos com sua colaboração e ativa participação para fazer uma SBDCV melhor e
mais atuante no cenário da Neurologia Vascular, e permaneço à disposição para outros
esclarecimentos.
O link de conexão para a reunião (plataforma ZOOM) será enviado às 18:45 neste
mesmo meio de comunicação.

SP, 21 de outubro de 2021.
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