
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS ASSOCIADOS 
PARA O PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA – SBU E 

PARA O CONCURSO QUE ELEGERÁ A SEDE DO 39º CONGRESSO NACIONAL DE UROLOGIA 
 
O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia convoca todos os associados com direito a voto: 
 
1. Para o processo eleitoral da SBU, que se inicia nesta data, de acordo com o disposto abaixo: 
A) O prazo de inscrições de chapas para concorrer aos cargos de diretoria da SBU para o biênio 

2022/2023 encerra-se em 27/05/2019, às 18h., devendo ser observado o contido no estatuto da Sociedade 
Brasileira de Urologia artigo 30º e seus itens. 

B) O Conselho Fiscal será composto de acordo com o artigo 68 do estatuto e terá sua eleição 
independente da chapa da diretoria. O prazo para inscrição de chapas para o Conselho Fiscal biênio 2022/2023 
encerra-se em 27/05/2019, às 18h. 

C) Foi constituída Comissão Eleitoral composta pelos seguintes associados: Dr. Henrique da Costa 
Rodrigues – RJ (Presidente); membros: Dr. Carlos Miguel Balassiano – RJ, Dr. Ricardo Castellani de Mattos 
– RJ, Dr. Paulo Henrique Pereira Conte – RJ e Dr. Rodrigo Galves Mesquita Martins – RJ; e suplentes: Dr. 
Anibal Wood Branco– PR, Dr. Fernando Lorenzin – PR e Dr. Luiz Sérgio Santos– PR. 

 
Observações: 
I - A Comissão Eleitoral apreciará a composição das chapas concorrentes de acordo com os requisitos 

estatutários e regimentais. Havendo desacordo com tais requisitos, a Comissão Eleitoral informará, até o dia 
26/06/2019, a(s) chapa(s), fixando-lhe (s) prazo de 07 (sete) dias úteis para sanar a irregularidade, sob pena de 
não homologação.  

II - A Comissão Eleitoral divulgará a todos os associados as chapas concorrentes até o dia 08/07/2019. 
Os integrantes das chapas concorrentes que integram cargos estatutários deverão se licenciar dos cargos 
eletivos ocupados, no prazo máximo de 30 (dias) após a homologação de sua chapa e até 3 dias após a 
comunicação do resultado da eleição. 

III -. Os associados poderão exercer o direito de voto: (a) por meio eletrônico devidamente validado 
através de empresa capacitada para tal, escolhida pela Comissão Eleitoral e, sob supervisão de auditoria 
externa independente especificamente contratada para tal função; e (b) pessoalmente, por meio eletrônico, no 
período normatizado pela Comissão Eleitoral, durante a Assembleia Geral de Associados.  

IV - A votação será secreta, em turno único, sendo proibido voto por procuração. 
V – A apuração terá início imediatamente após a Assembleia Geral de Associados, a qual será realizada 

no dia 25 de agosto de 2019 às 08:00 horas em 1ª convocação e às 08:30 horas em 2ª convocação, no EXPO 
UNIMED CURITIBA, com término previsto para o dia 25 de agosto de 2019 às 17 horas, cujo Edital de 
Convocação será divulgado tempestivamente (“AGA/2019”). 

VI - Poderão votar os Membros Titulares Adimplentes, Associados Efetivos Adimplentes e Titulares 
Remidos. 

 
2. Concurso para eleição da cidade sede do 39º Congresso Nacional de Urologia. O prazo para 

inscrição na Sede da SBU, das cidades concorrentes para sediar o 39º Congresso Brasileiro de Urologia a ser 
realizado em 2023, é até 01/06/2019 às 17 horas. A candidatura de cada cidade deverá ser respaldada pela 
Diretoria da Seccional onde se localiza a cidade e pelo órgão de turismo local.  

Observações: 
I - Conforme reza o estatuto, Capítulo 3, só poderão votar os Membros Titulares e Efetivos que estejam 

adimplentes e os Titulares Remidos. 
II - A Diretoria e/ou as Comissões Específicas publicarão no site da SBU e divulgarão aos associados as 

normas específicas para as eleições e para a escolha de nova sede do Congresso aqui anunciadas. 
 
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019.  
 

SEBASTIÃO JOSÉ WESTPHAL  
Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia 
Gestão 2018/2019 


