
 

 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA 

ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS – APCD 

 

O Conselho Eleitoral da APCD, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 49 e 50, do Estatuto 

Social em vigor, aprovado em assembleia Geral de 21 de setembro de 2019, determina e torna pública a alteração 

da data de eleição para o dia 24 de julho de 2020, para as Eleições dos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º 

Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral da APCD – Central, Regionais; Diretor e Vice-Diretor dos 

Departamentos Científicos e Grupos de Estudos; Membros do Conselho Deliberativo da APCD (CODEL-APCD), 

referente à gestão 2020/2023. Membros do Conselho Fiscal (COFI-APCD) e Eleitoral (COEL-APCD), referente à 

gestão 2020/2026. Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal e Eleitoral das Regionais, quando previsto. As 

inscrições devem ser feitas através de requerimentos próprios, em duas vias, enviadas e protocoladas na secretaria 

dos Conselhos da APCD-Central, sito à Rua Voluntários da Pátria, 547 – 1º andar, para a Central e Regionais da 

capital e nas respectivas secretarias para as demais Regionais, com o encaminhamento da 1ª via dentro do prazo 

legal. 

São condições necessárias para efetivação das inscrições, obedecidas às restrições previstas nos artigos 

67, 68 ,79 e 33 §1º todos do Estatuto Social da APCD Central; e, obediência ao REGULAMENTO ELEITORAL DA 

APCD, aprovado pelo Conselho Eleitoral em 06/11/2019 e referendado pelo Conselho Deliberativo em 23/11/2019. 

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científico, Grupo de Estudo, serão por chapas Completas e 

para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. As inscrições deverão ser feitas através de 

requerimentos próprios, enviadas pelo  correio e endereçadas para secretaria dos Conselhos da APCD-

Central, sito à Rua Voluntários da Pátria, 547 – 1º andar, para a Central e para as Regionais da capital. 

(por e-mail). Para as demais Regionais, as inscrições deverão ser realizadas nas respectivas secretarias 

das Regionais (via eletronico), com o encaminhamento da 1ª via para a secretaria dos Conselhos da 

APCD-Central, dentro do prazo legal. 

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científico, Grupo de Estudo, serão por chapas 

Completas e para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo de  também será 

prorrogado para o dia 25 de maio de 2020 às 20:00h na secretaria dos Conselhos da APCD-Central (via 

correio - e ao término do expediente nas demais Regionais – Por conta do covid-19, todas as inscrições, 

em carater excepcional, podem ser realizadas eletronicamente, devendo o canditato fazer o 

encaminhamento da ficha de inscrição para o endereço de e-mail 

(conselhos.apcd@apcdcentral.com.br). 

mailto:conselhos.apcd@apcdcentral.com.br


Os candidatos que já realizaram a inscrição, não precisam se inscrever novamente, pois, todas a 

inscrições realizdas serão consideradas válidas. 

Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo, eleitos no primeiro pleito como representantes das 

respectivas Regionais em 24/07/20, reunir-se-ão até 29/07/2020 nas suas respectivas macros para eleger por 

aclamação dos representantes presentes os Conselheiros titulares e suplentes (CODEL-APCD), na proporção 

prevista no artigo 65 do Regulamento Eleitoral combinado com o artigo 41 do Estatuto Social da APCD, toda 

processo eleitoral será organizado pelos coordenadores da Macrorregião e conduzido pelo delegado eleitoral 

indicado pelo COEL Central, que deverá obedecer aos critérios eleitorais definidos no Regulamento Eleitoral. 

São Paulo, 19 de março de 2020. 

 

 

Dr. Guilherme Contesini Junior     Dra. Odette Mutto 

        Presidente – COEL       Secretária – COEL 


