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Edital de Convocação para Assembleia Geral Nacional Ordinária 
 
O Presidente da Sociedade Brasileira de Citologia Clínica (SBCC), no uso das suas 
atribuições e nos termos do artigo 8º, I, do Estatuto da Entidade, através do presente 
Edital, promover convocação para a Assembleia Geral Nacional Ordinária, nos moldes a 
seguir: 
 
1. A Assembleia Geral Nacional Ordinária será realizada no dia 04 de dezembro de 2021, 
às 17h00, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 
01 (um) do número de associados e, em segunda convocação, às 17h30, com qualquer 
número de associados presentes. 
 
2. A Assembleia Geral Nacional Ordinária, conforme previsão estatutária, ocorrerá 
durante o 1º Congresso Brasileiro de Citologia Clínica da SBCC, que ocorrerá em formato 
híbrido (presencial e por meio de transmissão remota simultânea). 
 
3. A Assembleia Geral Nacional Ordinária, todavia, será realizada apenas e tão somente 
em formato presencial, sem possibilidade de transmissão ou participação remota, e 
ocorrerá no prédio da Faculdade ISMD, na cidade Belo Horizonte/MG, na data e horário 
acima informados. 
 
4. Poderão participar na Assembleia Geral Nacional Ordinária tão somente os associados 
em situação regular junto à Secretaria e Tesouraria da SBCC. 
 
5. A Assembleia Geral Nacional Ordinária terá a seguinte pauta: 
 

a) eleição da Diretoria Executiva Nacional e dos Membros do Conselho Fiscal; 
b) homologação e/ou nomeação dos Delegados Regionais, sem prejuízo de ulterior 

indicação direta pelo Presidente da Diretoria Executiva Nacional, conforme 
previsão estatutária; 

c) análise e aprovação da prestação de contas alusiva ao biênio 2019/2020; 
d) outros assuntos de interesse da SBCC. 

 
6. O presente Edital será veiculado no sítio eletrônico da SBCC ou, alternativamente, 
enviado ao endereço eletrônico dos associados, conforme artigo 9º do seu Estatuto. 
  
Recife/PE, 29 de outubro de 2021. 
 
 

CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ LIMA  
Presidente 
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