
 
 

 
 

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2022. 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÕES - BIÊNIO 2022 / 2024 
 

 
De acordo com o Estatuto em vigor da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, 
Art. 68, item II, encontram-se abertas as inscrições para candidatos à Vice-Presidência da 
entidade, período de 2022/2024 (futuro Presidente do biênio 2024-2026), e para seis vagas 
do Conselho Deliberativo. 

 
De acordo com o Artigo 23, Item II, poderão se candidatar associados titulares, desde que 
inscritos nesta categoria pelo período mínimo de 02 (dois) anos, quites com suas anuidades 
e obrigações estatutárias. As candidaturas deverão ser enviadas à Secretaria da ABCCR 
através do e-mail abccr@abccr.com.br até o dia 28 de março de 2022, com a identificação 
completa do candidato, o cargo ao qual deseja concorrer, e sua assinatura. As eleições 
ocorrerão no período de 31 de março a 14 de abril de 2022. 
 
As candidaturas serão registradas dentro do sistema de votação online aprovado em 
Assembleia Geral. Cada associado receberá em seu e-mail um login e senha para registro de 
seu voto no sistema. A votação é pessoal, intransferível, criptografada e anônima. 
 
Na cédula online o eleitor poderá votar em um dos nomes designados para o cargo de 
Vice Presidente, e em até 6 (seis) nomes para o Conselho Deliberativo.  
 
A Diretoria atual providenciará para que as chapas registradas sejam divulgadas entre os 
eleitores em dia com seus direitos, associados da ABCCR. 

 
O associado deverá votar, impreterivelmente, até o dia 14 de abril de 2022. 

 
A Comissão Eleitoral, devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo - Art.68 e composta 
por Fernando Trindade (coordenador), Adriana dos Santos Forseto, Marco Rey de Farias, 
Mário José Carvalho e Renato Ambrósio Jr., regerá o processo das eleições, sendo que dela 
não poderá participar nenhum dos candidatos a cargo eletivo. 

 
Este Edital torna sem efeito qualquer outro que possua o mesmo objetivo. 

 
Prazos:  Apresentação de chapas:  até o dia 28/03/22 

       Início da votação:   31/03/22, a partir das 9h 
      Término da votação:   14/04/22, até às 22h 

             Apuração:    até o dia 15/04/22 
 

Posse da nova Diretoria: Durante o XIX Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia 
Refrativa (BRASCRS 2022), que ocorrerá de 25 a 28/05/2022 em Salvador.      

 

 

 
 

Bruno Machado Fontes 
Presidente da ABCCR/BRASCRS 
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