
 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES E ASSEMBLEIA GERAL DA SBACV-
PR  
 
 
A Diretoria da Associação Paranaense de Angiologia e de Cirurgia Vascular, 
nome fantasia: Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - 
Regional do Paraná, SBACV-PR, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca seus Associados para o processo eleitoral para o biênio 2018-
2019 e para a Assembleia Geral.  
 
A SBACV-PR divulga aos seus Associados que o Edital com as regras do 
processo eleitoral, para o biênio 2018-2019, está disponível no site 
www.sbacvpr.com.br/editais.  
 
A SBACV-PR comunica aos seus Associados que a Assembleia Geral será 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, no Restaurante Tartine, na Rua 
Coronel Dulcídio, 35, Praça da Espanha, em Curitiba-PR, às 19h30min, em 
primeira convocação, com a presença de metade mais um dos Associados, 
e às 20 horas, com qualquer quorum, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1º Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal para o 
biênio 2018-2019; 2º Prestação de Contas da Diretoria para o ano 2016-
2017; 3º Assuntos gerais.  
 
 
1. ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA (Artigo 43 do Estatuto Social) 
 
1.1 DAS INSCRIÇÕES DAS CHAPAS  
a. As inscrições de chapas serão recebidas entre os dias 04/12/2017 e 
11/12/2017 (até 12:00 horas). 
 
b. As inscrições de chapas deverão ser realizadas via e-mail 
chaves@sbacvpr.com.br ou  pessoalmente na Sede da SBACV-PR. 
 
c. As chapas deverão conter os nomes para os seguintes cargos: 
- Presidente 
- Vice-Presidente 
- Secretário 
- Vice-Secretário 
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- Tesoureiro 
- Vice-Tesoureiro 
- Diretor Científico 
- Diretor de Publicações 
- Diretor de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular 
- Diretor de Métodos Não Invasivos 
- Diretor de Flebologia e Linfologia 
- Diretor de Defesa Profissional 
 
Representantes Regionais (a critério da Chapa): 
- Representante Regional Londrina 
- Representante Regional Maringá 
- Representante Regional Guarapuava 
- Representante Regional Cascavel 
- Representante Regional Pato Branco 
- Representante Regional Umuarama 
 
 
d. Todos os candidatos deverão estar quites com a tesouraria da SBACV-
PR. 
 
e. Os candidatos aos cargos de Presidente e Vice-Presidente, 
obrigatoriamente, serão Sócios Titulares. 
 
f. Os demais candidatos aos cargos de Diretoria deverão ser sócios 
titulares ou efetivos. 
 
 
1.2 DA VOTAÇÃO  
 
a. O processo eleitoral garante o exercício do voto secreto aos sócios 
titulares, efetivos e plenos, em condição de adimplência com a tesouraria 
da SBACV-PR. 
 
b. Havendo mais de uma chapa inscrita, a votação será realizada de 
12/12/2017 a 13/12/2017, na Sede da SBACV-PR.  
 
 



 

 

 
c. Havendo apenas uma chapa inscrita, esta será eleita por aclamação 
durante a Assembleia Geral do dia 14/12/2017. 
 
1.3 DO RESULTADO 
 
a. Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos, 
comunicação que será realizada durante a Assembleia Geral do dia 
14/12/2017. 
 
b. Ocorrendo empate, será vencedora a chapa na qual o candidato à 
Presidência seja membro titular por mais tempo. 
 
c. O resultado será proclamado imediatamente e registrado na ata da 
Assembleia Geral do dia 14/12/2017, para produzir os efeitos legais 
necessários. 
 
 
2. ELEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL (Artigo 44 do Estatuto Social) 
 
2.1 DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 
a. As inscrições dos candidatos serão recebidas entre os dias 04/12/2017 e 
11/12/2017. 
 
b. As inscrições de chapas deverão ser realizadas via e-mail 
chaves@sbacvpr.com.br ou  pessoalmente na Sede da SBACV-PR. 
 
c. O Conselho Fiscal elegerá 3 (três) conselheiros e 2 (dois) suplentes. 
 
d. Todos os candidatos deverão estar quites com a tesouraria da SBACV-
PR e deverão ser sócios titulares ou efetivos. 
 
 
e. Os candidatos ao Conselho Fiscal não poderão concorrer 
simultaneamente aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 
 
2.2 DA VOTAÇÃO  
 
 

mailto:chaves@sbacvpr.com.br


 

 

 
a. O processo eleitoral garante o exercício do voto secreto aos sócios 
titulares, efetivos e plenos, em condição de adimplência com a tesouraria 
da SBACV-PR. 
 
c. Havendo apenas 3 (três) inscritos para o Conselho Fiscal, estes serão 
eleitos por aclamação durante a Assembleia Geral do dia 14/12/2017. 
 
 
2.3 DO RESULTADO 
 
a. Serão considerados eleitos os 3 (três) candidatos que obtiverem o maior 
número de votos. 
 
b. Ocorrendo empate, será vencedor o candidato que seja membro titular 
por mais tempo. 
 
c. O resultado será proclamado imediatamente e registrado na ata da 
Assembleia Geral do dia 14/12/2017, para produzir os efeitos legais 
necessários. 
 
 
 
3. COMISSÃO ELEITORAL (Artigo 48 do Estatuto Social) 
 
3.1 DAS INFORMAÇÕES, DÚVIDAS E SIGILO DO PLEITO ELEITORAL 
 
 
a.  Os membros da Comissão Eleitoral serão responsáveis por: 
- responder às dúvidas sobre o presente Edital 
- garantir o sigilo do processo eleitoral 
- conferir e homologar as chapas e os candidatos concorrentes 
- conferir as informações da cédula de votação eletrônica 
- contar os votos recebidos e homologar os resultados 
 
 
4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DA POSSE DOS ELEITOS 



 

 

 
a. O Presidente e o Secretário da Regional do Paraná homologarão os 
resultados apresentados pela a Comissão Eleitoral, determinando a sua 
divulgação em 24 horas após a Assembleia Geral do dia 14/12/2017. 
 
b. O presidente dará posse à nova Diretoria, durante a Assembleia Geral 
do dia 14/12/2017, no Restaurante Tartine, na Rua Coronel Dulcídio, 35, 
Praça da Espanha, em Curitiba-PR, para que sejam produzidos efeitos 
legais para a nova Diretoria, a partir de 01 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
Altino Ono Moraes          Reinaldo Tavares Junior 
Presidente da SBACV-PR                  Secretário da SBACV-PR 
 
 


