EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos, nos termos do Estatuto em vigor, os associados da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte
– SBMEE), CNPJ nº 30.504.005/0001-68, para participarem da Assembleia Geral Ordinária (AGO), a
ser realizada por meio de videoconferência, no dia 28 de outubro de 2021, com primeira convocação
às 20:30h (com quórum de metade e mais um dos associados efetivos e remidos, em pleno gozo de
seus direitos), e segunda e última convocação às 21:00h (com qualquer número desses associados),
durante a realização do 33º Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte e 28º
Congresso Pan-Americano de Medicina do Esporte, a ser realizado com transmissão on-line, de 28 a
30 de outubro de 2021.
Nos termos do parágrafo 4º do Artigo 5º do atual Estatuto, só poderão participar e exercer seus
direitos, nele previstos, os sócios em situação regular, tendo suas anuidades quites até 21/10/2021,
possibilitando a prévia verificação, operacionalização e disponibilização individual do link de acesso a
esta AGO. Este será enviado por e-mail, no período de 25 a 26/10/2021, no endereço cadastrado pelo
associado em seu registro junto à SBMEE (sócios regulares que, por qualquer motivo, não receberem
este e-mail, dentro do prazo citado, devem fazer contato com a SBMEE –
secretaria@medicinadoesporte.org.br, no dia antecedente à AGO, para obterem as devidas
informações/orientações).
Ordem do dia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prestação de contas da atual Diretoria;
Resumo das ações da atual Gestão;
Remanejamento da sede presencial 2021 (Curitiba/PR) para o 34º Congresso Brasileiro de
Medicina do Exercício e do Esporte-2022;
Eleição para presidente da SBMEE para o período 2023/2025;
Posse da diretoria da SBMEE para o mandato 2021/2023;
Assuntos gerais.
São Paulo, 27 de agosto de 2021.

Marcos Henrique Ferreira Laraya
Presidente - SBMEE

