
 
 

São Paulo, 15 de maio de 2015. 
 
Aos  
Membros Titulares da SBCP 
 
Prezados Colegas, 
 
O senhor Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. João de Moraes Prado Neto, obedecendo ao 
disposto no Artigo 6º, parágrafo único do Regulamento de Organização Eleitoral da S.B.C.P., comunica que a partir 
do dia 03 de junho de 2015, estará aberto o processo eleitoral para as eleições das Diretorias Regionais e 
Nacional, do biênio 2016/2017.  

Os registros de chapas deverão ser enviados para Secretaria Geral da SBCP, a partir da data da abertura do processo 
(03/06/2015), até a data limite de 13/07/2015, quando este prazo estará encerrado. 

Para garantir o recebimento de informações, instruções e demais materiais relativos ao processo eleitoral, é 
imprescindível que mantenham o endereço de correspondência e de e-mails, devidamente atualizados junto à SBCP. 

Vale ressaltar ainda, que conforme estabelece o Regulamento Eleitoral, somente terão direito a voto ou concorrer a 
cargos para Diretorias Regionais ou Nacional, os Membros Titulares que estiverem quites com suas anuidades junto 
a Tesouraria, até a data da abertura do processo Eleitoral (03/06/2015). 

Abaixo, calendário com datas para sua programação: 

CALENDÁRIO ELEITORAL 2015 

03/06/2015 (quarta-feira) ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL  

13/07/2015 (segunda-feira) Prazo final para REGISTRO DAS CHAPAS 

29/07/2015 (quarta-feira) REMESSA DO MATERIAL ELEITORAL AOS TITULARES 

01/09/2015 (terça-feira) APURAÇÃO DOS VOTOS  

 
O Regulamento de Organização Eleitoral, assim como os modelos de Carta de Anuência e Requerimento de 
inscrição de Chapas, segue junto a esta, e também estarão disponíveis no portal da SBCP: 
www.cirurgiaplastica.org.br. Caso prefiram, também poderão solicitá-los à Secretaria Geral da SBCP. 

Finalizado o prazo para registro de chapas, validação e impressão das mesmas, a SBCP enviará informativo com 
todas as chapas inscritas, juntamente a cédula eleitoral e instruções para votação, a todos os membros titulares, com 
direito a voto.  

Todo material será postado para o endereço de correspondência, registrado na SBCP, por isso reiteramos a 
importância de mantê-lo atualizado.  

A apuração dos votos, conforme estabelece o calendário, será no dia 01 de setembro de 2015, na sede da SBCP-
Nacional, situada na Rua Funchal, nº 129 – conjuntos 2A e 2B, no bairro Vila Olímpia, em São Paulo.  

Para garantir que seu voto chegue a tempo na caixa postal, é importante devolver a cédula eleitoral devidamente 
preenchida, aos correios, com a maior brevidade possível.  

A Comissão de Organização Eleitoral Nacional – COE-N, nomeada para este trabalho, está composta pelos 
seguintes membros: Drs. Rogério de Castro Bittencourt (Coordenador), Claudia Nunes Machado e José Eduardo 
Lintz. 

Esclarecimentos necessários, deverão ser feitos diretamente à Comissão de Organização Eleitoral – Nacional, através 
do e-mail: eleicoes2015@cirurgiaplastica.org.br 

 
 

Atenciosamente, 
 

Dr. João de Moraes Prado Neto 
Presidente da SBCP - Nacional 
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