
 

       
 

São Paulo, 20 de Agosto de 2018 
 
Prezado(a) colega , 

 
 

Dando continuidade ao processo eleitoral, informamos que recebemos a inscrição de uma 
chapa para concorrer à eleição para a escolha da próxima Diretoria. A chapa, designada a 
partir de agora como Chapa Única, para o biênio 2019-2020  , é apresentada abaixo : 
  
Presidente:  Ricardo Guilherme Viebig ( São Paulo / SP )  
Vice-Presidente:  Luiz João Abrahão Junior  (  Rio de Janeiro/RJ  ) 
Secretário Geral:  Décio Chinzon    ( São Paulo / SP  )  
Primeiro-Secretário: Helen Brum Barcellos ( Salvador/BA  )  
Primeiro-Tesoureiro: Joffre Rezende Neto   ( Goiania / GO ) 
Segundo-Tesoureiro:  Maria Roseneli Scarton D’Este  ( Cachoeiro de Itapemirim /ES  ) 
Diretor Científico:  Gerson Ricardo de Souza Domingues (Rio de Janeiro/RJ ) 
Vice-Diretor Científico : Maurício Gustavo Bravim de Castro  (Belo Horizonte/MG  )  
 
Conselho Consultivo:  
Antonio Fabio Teixeira (BA) 
Carla Granja Andrade (SP) 
Carlos Walter Sobrado Junior (SP) 
Lúcia Câmara Castro Oliveira (RJ) 
Miguel Angelo Nobre e Souza (CE) 
Rimon Sobhi Azzam (SP) 
Roberto Oliveira Dantas (SP) 
Vera Lúcia Angelo Andrade (MG) 
 
Ex-Presidentes: Ary Nasi (SP); Eponina Maria Oliveira Lemme (RJ); Joaquim Prado P. 
Moraes Filho (SP); José Marcio Neves Jorge (SP); Nelson Henrique Michelsohn (SP); 
Rimon Sobhi Azzam (SP) e Sânzio Santos Amaral (SP) 
 
Encaminhando o processo de eleição, informamos: 
 

1. Junto com a presente carta, você está recebendo: 
 uma cédula eleitoral na qual denomina-se a chapa inscrita como Chapa Única  

                      
 um envelope menor para a  cédula; 

 
 um envelope endereçado à SBMDN  

 
 



 
 
 

2. Após registrar  sua aprovação à chapa proposta, por meio de um “x” no espaço ao 
lado do nome da chapa, coloque a cédula no envelope menor. Não identifique o 
remetente nesse envelope 
 

3. Coloque o envelope menor contendo a cédula no envelope endereçado à SBMDN. 
Neste envelope  já consta seu nome como remetente. Basta colocar no correio. 
 

4. O prazo final de envio é o dia 30 de Setembro de 2018 . Só serão considerados 
válidos os votos postados até esta data e que estiverem de acordo com  as 
explicações  do presente texto. 

 
5. A data da Apuração será informada no site . Todos  os envelopes recebidos serão 

abertos para retirada dos envelopes de voto que serão então depositados em uma 
urna ; no dia da apuração , a urna  será aberta e os votos contados. Deste modo, o 
voto será secreto , mas saberemos as pessoas que votaram. A divulgação do 
resultado do pleito será feita em nossa Assembleia, no dia 17 de Novembro de 2018, 
durante a XVII SBAD 2018. 

 
Desta forma, de acordo com o Capítulo III, Seção I , Artigo 23, convoca-se, por meio desta, 
os membros Ativos da SBMDN a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a  
ser realizada no dia 17 de Novembro de 2018, sábado , na sala  11 ,  no TRANSAMÉRICA 
EXPO CENTER , situado à Av. Dr. Mario Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro - São 
Paulo - SP, às 16:00hs em primeira chamada e 16:30hs em segunda e última chamada, 
cuja pauta será:  
 

1. Divulgação do Resultado do processo eleitoral  
2. Finalização das atividades da atual Diretoria 
3. Posse da Diretoria do biênio 2019-2020  
4. Assuntos gerais  
 
 Atenciosamente, 
 

 
Joaquim Prado P. Moraes-Filho 

Diretor Presidente (gestão 2017-2018) 

Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia 
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