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Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2022. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIO BRASILEIRO DE 
CIRURGIA GERAL ÀS 9:00 HORAS DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, TERÇA-FEIRA 

 

O Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária – CBCV, através de sua Diretoria, devidamente 
representada pela sua presidente, Dra. Jussara Peters Scheffer, convoca através do presente edital, 
todos os demais membros do colégio para a Assembleia Geral, que será realizada durante o XIV 
Congresso de Cirurgia Veterinária e IV Congresso Internacional do CBCV, no Oceania Park Hotel 
SPA & Convention Center, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses – Florianópolis, Santa 
Catarina, no dia 8 (oito) de novembro de 2022 às 9h no auditório Topázio.  

Poderão participar todos os membros quites com suas obrigações, sendo considerado o último 
quinquênio (2018-2022). 

Na assembleia serão discutidas as seguintes pautas: 

 Apreciação e votação da prestação de contas referentes aos anos de 2021 e 2022; 
 Eleição da nova Diretoria Executiva para o triênio 2023 – 2025 
 O que ocorrer 

Os membros interessados em candidatar-se à diretoria do CBCV que atendam aos pré-requisitos 
estabelecidos pelo Estatuto deverão fazer chegar a inscrição da “chapa completa” em concordância 
com o disposto no Estatuto do Colégio e com as regras eleitorais 2022 publicadas no site, até às 
23:59 de 31de outubro de 2022. 

Pautas adicionais poderão ser incluídas pelos membros do colégio até o dia 4 de novembro de 2022, 
podendo ser enviadas por e-mail (secretaria.cbcv@gmail.com). 

As questões que necessitem de aprovação, votação, serão votadas após serem apresentadas, sendo 
que, só poderão votar membros quites com suas anuidades no último quinquênio (2018-2022). 

 

Sem mais para o momento, 

 

Atenciosamente, 

Dra. Jussara Peters Scheffer 
Presidente CBCV 2021-2022 

 


