
ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL & MAXILOFACIAL REALIZADA 

DIGITALMENTE ENTRE OS DIAS 15/04/2020 E 30/04/2020 

 

Tendo em vista o grande impacto negativo da pandemia COVID-19 sobre o gerenciamento de 

reuniões públicas e eventos científicos, a equipe gestora da Sociedade Brasileira de 

Estomatologia e Patologia Oral & Maxilofacial (SOBEP), seguindo orientações da 

Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil, decidiu postergar o 46º 

Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, originalmente previsto para acontecer 

entre os dias 14 a 17 de julho de 2020 no Dall’Onder Grande Hotel, Bento-Gonçalves-RS, para 

os dias  27 a 30 de julho de 2021, preservando o local sede do evento. Outra consequência 

natural da suspensão do 46º Congresso foi a necessidade de estender o mandato da equipe 

gestora da SOBEP por mais 12 meses de gestão, até que se possa reunir fisicamente os sócios 

de modo que se realize uma nova assembleia ordinária com votação para novas eleições neste 

contexto. A prorrogação do período de gestão foi balizada pelo trabalho e reputação do Prof. 

Abel Silveira Cardoso, membro fundador e ex-presidente da SOBEP (1978-1980) que resultou 

na manifestação pública de apoio de 30 sócios em favor à manutenção da atual Diretoria por 

12 meses adicionais. É oportuno mencionar, contudo, que por não existir atualmente no estatuto 

a previsão para esta tomada de decisão, a equipe SOBEP formalizou consulta a advogados 

especialistas que então recomendaram uma consulta ao quadro social adimplente no que diz 

respeito à concordância da extensão do mandato dos membros da Diretoria por 12 meses 

adicionais. Subsequentemente, a equipe atual de gestão se colocou à disposição dos sócios no 

sentido de mais 12 meses de trabalho e, zelando pelo processo democrático de escolha dos 

membros da Direção, concedeu a oportunidade para que outros grupos (chapas) com interesse 

em preencher esta lacuna de tempo em termos de gestão, pudesse se candidatar. De modo que 

a inscrição de candidaturas foi amplamente divulgada no âmbito da SOBEP e no período de 

tempo compreendido entre os dias 6/04/2020 a 13/04/2020 todos os sócios adimplentes 

puderam inscrever chapas por meio do e-mail oficial sobep@estomatologia.com.br. No dia 

14/04/2020 foi divulgado o resultado desta consulta no website oficial da SOBEP>Notícias> 

quanto ao fato de que não aconteceram inscrições de chapas adicionais à atual equipe gestora 

da Sociedade, denominada então de “Chapa n. 1”. Os membros da Diretoria vigente então 

organizaram um processo digital de votação entre os dias 15/04/2020 e 30/04/2020 por meio 

do website oficial SOBEP>Área de sócios para que todos os filiados com, no mínimo, 3 últimas 

anuidades quitadas (2020/2019/2018), pudessem votar. O critério direcionador da consulta aos 
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sócios estabeleceu que para ser considerada eleita, a “Chapa n. 1” precisaria receber, pelo 

menos, o voto concorde proporcional de dois terços (2/3) dos afiliados aptos a votar. No dia 

01/05/2020 foi divulgado o resultado do processo de eleição digital via e-mail e website oficial 

da SOBEP>Notícias SOBEP que computou entre os 161 sócios aptos a votar o acolhimento de 

127 votos válidos (78,88%) dos quais 124 foram direcionados para a “Chapa n. 01”, além de 

01 voto branco e 02 votos nulos. Como resultado final do processo de eleição digital, a 

composição de profissionais da “Chapa n. 1” foi indicada para seguir à frente da gestão da 

SOBEP nos próximos 12 meses, até que seja possível realizar uma nova assembleia, prevista 

para acontecer no dia 28 de julho de 2021.  

 

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente agradece a compreensão de toda comunidade de 

sócios e declara que lavrará a presente Ata de modo que possa ser lida e quando achada 

“conforme”, será assinada junto aos demais representantes administrativos da SOBEP.  

 

Porto Alegre, 08 de maio de 2020. 
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