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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 
 

O Presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia - SBEM, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 36, inciso IV, do Estatuto Social e observando o disposto nos 
artigos 24, 25 e 26, todos do referido Diploma, convoca os associados especialistas titulados SBEM e 
especialistas não titulados pela Sociedade, graduados e pesquisadores, que estejam em pleno gozo 
de seus direitos estatutários, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
durante o 34° Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia - CBEM, em formato virtual, 
no dia 03 de dezembro de 2020 (quinta-feira), às 18h15, em primeira convocação, com a presença 
da maioria dos associados ou, em segunda, às 18h45, com a presença de qualquer número, por 
meio da plataforma VIMEO, sendo que cada associado receberá e-mail em seu endereço de cadastro 
na SBEM com instruções para participação, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

 
1. Referendar o resultado das eleições da Associação e eleger os membros do Conselho 

Fiscal para o mandato de 2 (dois) anos coincidente com o da Diretoria Nacional - Biênio 
2021/2022 (Art. 26, I); 
 

2. Aprovar a proposta orçamentária para o exercício subsequente - 2021, apresentada pela 
Diretoria Nacional (art. 26, II); 
 

3. Examinar e julgar o relatório de atividades e a prestação de contas do exercício social de 
2019, apresentados pela Diretoria Nacional, com o parecer do Conselho Fiscal (art. 26, 
III); 
 

4. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Associação, que lhe sejam submetidos 
pelo Conselho Deliberativo, Diretoria Nacional ou Conselho Fiscal (art. 26, V). 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Rodrigo de Oliveira Moreira 
Presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia - SBEM 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020. 
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