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SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA (“SBNPed”) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 9º do Estatuto Social, convoca os 
associados da SBNPed a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a 
ser realizada de forma eletrônica (remotamente) no dia 23 de outubro de 2021, às 16h30 
(dezesseis horas e trinta minutos), em primeira convocação, com presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos associados que possuam direito de voto, e, às 17h (dezessete horas), em 
segunda convocação, com a presença de qualquer número de associados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  
 

I. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
 

i. Prestação de contas da Diretoria referente ao exercício findo em 31.12.2020, 
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo relatório da Diretoria, 
relatório das Comissões, balanço e demonstrativo de resultado; 
ii. O orçamento anual ou plurianual, ouvindo previamente o Conselho Fiscal e o 
programa de trabalho elaborado pela Diretoria; 
iii. Eleição de 2 (dois) membros para cada uma das Comissões, conforme parágrafo 
2º do artigo 22 do Estatuto Social da SBNPed: Comissão de Admissão de Membros, 
Comissão de Ética, Comissão Científica e Educação, Comissão de História e 
Documentação, Comissão de Comunicação e Comissão de Certificação; 
iv. Eleição de 3 (três) membros para o Conselho Fiscal; 
v. Eleição de 2 (dois) membros para o Conselho Deliberativo; 
vi. Eleição do Presidente Eleito; 
vii. Eleição do Presidente do próximo Congresso da SBN-Ped; e 
viii. Posse da nova Diretoria. 
 
Obs.: há apenas um candidato inscrito para o cargo de Presidente Eleito. 
 
Obs.: não houve candidatos inscritos em tempo hábil, de acordo com o Estatuto Social e 
Regimento Interno da SBNPed, para exercício de todos os cargos de conselheiro fiscal 
(três vagas e um candidato inscrito) e para atuação como membros da Comissão de 
Admissão de Membros, da Comissão de Ética, da Comissão Científica e Educação, da 
Comissão de História e Documentação, da Comissão de Comunicação e da Comissão de 
Certificação (são duas vagas por comissão e não há nenhum candidato para elas). 



Considerando o interesse social no preenchimento dos cargos vacantes, excepcionalmente 
a Assembleia deliberará sobre a forma de preenchimento destes assentos. 
 
 

II. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
 
i. Preenchimento dos cargos vacantes pela ausência de inscritos como candidatos 
nas eleições mencionadas na ordem do dia acima; 
ii. Alteração do Estatuto Social para: (i) estabelecer prazo mínimo de antecedência 
para convocação de Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária; (ii) possibilidade de 
realização de Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária de forma presencial ou 
remota; (iii) estabelecer intervalo de convocação entre a primeira e segunda chamada para 
a Assembleia Geral Extraordinária; (iv) estabelecer regras relacionadas à Lei 13.709/2018 
(Lei Geral de Proteção de Dados); (v) constituição de fundo de reserva para congressos, 
eventos e revista científica; (vi) deslocamento da competência para homologação de 
ingresso de novos membros da Assembleia Geral Extraordinária (letra “h” do artigo 10 
do Estatuto Social) para a Diretoria, com apresentação do novo membro em Assembleia 
Ordinária; (vii) incluir o cargo de Vice-Presidente, a compor mesma chapa de eleição que 
o Presidente, a Diretoria e o Conselho Deliberativo; (viii) extinção do cargo de Presidente 
Eleito; (ix) supressão da necessidade de formalização de candidatura à Presidência da 
SBNPed ao Secretário Geral, bem como supressão de sua apreciação pelo Conselho 
Deliberativo, conforme consta na parte final do parágrafo 1º do artigo 17 do Estatuto 
Social; (x) inclusão de disposição para prever que os artigos, notícias, informações, 
vídeos e outros conteúdos contidos no site, redes sociais e youtube da SBNPed não 
possam ser retirados da plataforma eletrônica na qual foram inseridos de forma imotivada 
e arbitrária, sendo necessário, para tanto, aprovação motivada do Conselho Deliberativo; 
(xi) estabelecer que, dos quatro membros ativos do Conselho Deliberativo (item IV do 
artigo 13 do Estatuto Social), a cada dois anos serão eleitos dois membros;  e (xii) inclusão 
e supressão de disposições estatutárias afetadas em razão das alterações doravante 
propostas; (xii) correção na redação membro ativo titular “através de estágios 
reconhecidos no exterior e/ou Brasil, com duração acima de 1 (um) ano” para “através de 
estágios reconhecidos no exterior e/ou Brasil, com pelo menos 1 (um) ano” 
iii. Homologar o ingresso de novos membros honorários deferidos à unanimidade 
pela Comissão de Admissão de Membros e pelo Conselho Deliberativo, a saber: Maurice 
Choux, Concezio Di Rocco, Michel Zerah, Wan Teow Seow, James Tait Goodrich (in 
memoriam); 
iv. A constituição de Regimento Interno LGPD (Lei 13.709/2018) da SBNPed; 
v. A constituição de Regimento das Ligas Acadêmicas; e 
vi. Discussão e deliberação sobre o valor da anuidade para o ano de 2022. 
 
Para fomentar o debate e a participação da maior quantidade de associados possível e 
assim estabelecer um ambiente democrático e realizar deliberações que efetivamente 
reflitam a vontade da maioria, a votação para todos os itens constantes na ordem do dia 
da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária iniciará no mesmo 



momento que começar o conclave e terminará em 25/10/2021, a ser realizada de forma 
remota. 
Posteriormente, após conclusão da votação, será divulgado o resultado das deliberações. 
 
Em anexo a este edital segue tutorial para participação remota/virtual nesta Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, inclusive para votação nas eleições. 
 
 
E-mail para contato no caso de eventual dúvida:  
presidente@sbnped.com.br/secretaria@sbnped.com.br 
 
 
Presidente 
Ricardo Santos de Oliveira 


