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Rio de Janeiro, 22 de março de 2022. 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL 2022 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA 
 
A Associação Brasileira de Mastologia, através do “Capítulo V - Assembleias” de seu Estatuto Social, convoca 
seus membros, devidamente regularizados com suas contribuições pecuniárias, às 18:30 horas, em primeira 
chamada, e às 19:00 horas, em segunda chamada, a reunirem-se para Assembleia Geral, a realizar-se em 
formato presencial e virtual. 
 
DATA: 21 de abril de 2022, quinta-feira 
 
PRESENCIAL: Centro de Convenções de Salvador, durante O XXIV Congresso Brasileiro de Mastologia. 
 
VIRTUAL: Plataforma on-line Zoom 
A inscrição deve ser feita até 15/04/2022 através do link https://bit.ly/AGSBM2022 
 
 
 
ESTATUTO - SEÇÃO I - ASSEMBLEIAS GERAIS 
 
Art. 20 - A Assembleia Geral é o órgão máximo da SBM, sendo constituída pelos membros Fundadores, 
Associados, Titulares, Eméritos, Filiados e Residentes que estiverem quites com a contribuição pecuniária. 
 
§ 3º - Só terão direito a voto nas Assembleias os sócios titulares quites com as obrigações sociais. 
 

Destacamos abaixo as normas estatutárias e as orientações para participação da Assembleia virtual: 
 

a) A Assembleia Geral em formato virtual será transmitida pela Plataforma on-line Zoom. 
 

b) É necessário ter uma conta registrada na Plataforma Zoom, para que o membro possa participar da 
Assembleia virtual. O cadastro na plataforma Zoom é gratuito através do site https://zoom.us/. 
 

c) Os membros, que estiverem quites com a contribuição pecuniária, precisam se inscrever 
antecipadamente pelo link https://bit.ly/AGSBM2022 
 

d) A inscrição para Assembleia deverá ser feita até o dia 15/04/2022. 
 

e) A confirmação da inscrição se dará pela Tesouraria da SBM Nacional, após análise dos requisitos do 
Art. 20 do Estatuto, em até 02 dias úteis. 
 

f) Cada membro receberá um e-mail automático do Zoom contendo o link de acesso à Assembleia. 
 

g) A entrada na Assembleia só será possível através do e-mail cadastro na plataforma Zoom. 
 

h) Só será possível 01 (um) acesso por membro (e-mail de inscrição). 
 

i) Apenas sócios titulares, quites com as obrigações sociais, terão direito ao voto. 
 

j) Solicitamos para que membros de outras categorias NÃO votem! 
 

k) No decorrer da Assembleia divulgaremos o resultado parcial das votações. 
 

l) Ao final será feita a conferência dos votos válidos (apenas dos membros titulares). 
 
 
Solicitamos aos membros: 
- Manterem seu áudio e vídeo desligados. 
- Para discutir alguma proposta, envie mensagens de texto pelo Chat ou clique na opção (Levantar a Mão).  
- Por favor! Seja breve e objetivo. 
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