
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃOPARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  AOS ASSOCIADOS 

DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA -REGIONAL PARANÁ 

 

A presidente da  Sociedade Brasileira de Dermatologia 

– Regional Paraná convoca todos  os associados, para participar da Assembléia Geral 

Ordinária, a ser realizada no dia 10 de Agosto de 2020. 

A Assembléia será virtual e terá início às 10 horas da 

manhã. 

Nesta  Assembléia  serão discutidos e votados os 

assuntos abaixo especificados: 

 

1) Processo Eleitoral  - Votação  para os cargos 

da Diretoria em chapa vinculada, delegados e 

representantes da categoria de associados efetivos 

para o biênio 2021/2023. 

 

Salientamos que  somente os associados quites com 

as obrigações sociais terão direito a voto. 

A chapa para Diretoria deverá ser constituída por 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro, Assessor de Atividades 

Científicas e Sociais, Assessor de Ética e Defesa do Profissional.  

Conforme determinação do § 1º do artigo 37 do 

Estatuto da SBD/PR, será exigido como pré-requisito ao candidato a membro da 

Diretoria, o prazo mínimo de 5 (cinco) anos consecutivos na qualidade de associado 

titular ou honorário, obrigatoriamente quites com suas obrigações sociais. 

Na mesma data  também serão eleitos os delegados 

efetivos e seus respectivos suplentes; um representante dos associados efetivos e 

seu suplente. 



Salientamos que a eleição para Diretoria é 

independente dos demais cargos e que, no caso dos delegados, os mais votados 

serão os efetivos e os seguintes mais votados, os suplentes. 

A inscrição da chapa para os cargos da Diretoria, 

delegados e representantes da categoria de associados titulares devem ser feitas 

por escrito e enviada por correio ou e-mail à SBD-PR, até o dia 25/06/2020, seguindo 

o cronograma abaixo. 

Conforme  o inciso VII do artigo 34 do Estatuto da 

SBD/PR, foi constituída a Comissão Eleitoral composta pelos seguintes associados: 

Dr. Gerson Dellatorre, Dra. Dâmia Kuster Kaminski Arida e Dra. Flávia Basilio. 

 

A Comissão Eleitoral analisará e homologará inscrição 

dos candidatos. 

Todos os associados receberão futuramente 

informações à respeito dos candidatos, bem como receberão instruções de como 

votar. 

O rito eleitoral será realizado conforme consta do 

Estatuto da SBD/PR. 

O processo eleitoral seguirá o cronograma abaixo: 

 

Etapas Datas 

Constituição da Comissão Eleitoral 19/05/2020 

Envio do edital de convocação das 
eleições 

05/06/2020 

Envio das chapas para  a Diretoria Envio para a SBD/PR até o dia 
25/06/2020 

Divulgação das chapas e procedimento 
para a eleição virtual 

10/07/2020 

Abertura da Assembléia Virtual  para a 
prestação de contas da atual gestão e 
votação na nova gestão   pelo site 

10/08/2020   às  10 horas 

Encerramento da votação pelo site  31/08/2020 às 18 horas 

Apuração e Divulgação do Resultado 
das eleições  ( a ser realizada na sede da 
SBD/PR) 

04/09/2020 

Posse 01/01/2021 

 



2) Prestação de Contas -Apresentação e 

votação da prestação de contas da atual gestão, 

referente ao ano de 2019. 

 

3) Modificação/Complementação  do 

Estatuto da Sociedade Brasileira de 

Dermatologia – Regional Paraná nos 

seguintes artigos: 

 

• Artigo 4º  - A SBD-PR, cujo 

território de ação é o Estado do 

Paraná, tem como finalidade e 

atuações primordiais as discriminadas 

a seguir: 

 

I- Promover ações associativas, 

culturais, científicas e 

profissionais na atividade da 

Dermatologia, com o intuito de 

educar e proteger a população 

(consumidor). 

 

.... 

 

A complementação do inciso I do artigo 4º possui o 

objetivo de permitir que a SBD/PR possa promover medidas judiciais ( ações 

coletivas) para a proteção dos associados e dos consumidores. 

 

• Artigo 49 – A assembléia geral reunir-

se-á, anualmente e ordinariamente 

por convocação do presidente, no 

terceiro  trimestre do ano em 

exercício e, extraordinariamente, por 

convocação do presidente ou por 

iniciativa de 1/5 dos Associados. 

Parágrafo único – As assembléias 

ordinárias e extraordinárias poderão 



ser realizadas de forma presencial ou 

virtual. 

 

A complementação do artigo 49 por meio do 

parágrafo único possui a finalidade de facilitar a realização de assembléias com a 

participação do maior número possível de associados. 

 

  

 

 Curitiba, 05 de Junho de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Dra. Anarosa Barbosa Sprenger 

Presidente 


