
Ata de Reunião da CELEP 

 

 

Aos 29 dias do mês de agosto de 2022, os abaixo signatários membros da 

Comissão Eleitoral e de Ética Profissional – CELEP, da SBC, reuniram-se em 

reunião virtual pela plataforma Zoom Meeting, na forma do artigo 3.1 do 

Regimento Eleitoral, tendo como pauta a apreciação e homologação definitiva de 

candidaturas apresentadas para os cargos de membros do Conselho 

Administrativo e da Comissão Eleitoral e de Ética Profissional (CELEP). Aberta a 

reunião pelo Coordenador Dr. Osni Moreira Filho e registrados cumprimentos 

pelos demais integrantes Drs. Henrique Patrus Mundim Pena, Ieda Biscegli 

Jatene, Audes Diógenes de Magalhães Feitosa e Luciana Reis Katz Weiand, foi 

informado pelo assessor jurídico da entidade, Breno Garcia de Oliveira, que todas 

as candidaturas preenchiam os requisitos estatutários e aqueles previstos em 

edital, razão pela qual recomendou a homologação das mesmas. À unanimidade, 

os conselheiros deliberaram por homologar as candidaturas apresentadas na lista 

anexa (art. 11.9, do Estatuto), eis que preenchem integralmente os requisitos 

estatutários e do edital. Registrou-se na oportunidade que, em relação àquelas 

candidaturas que haviam apresentado vícios sanáveis, esses foram devidamente 

solucionados após a respectiva intimação do candidato, realizada na forma do 

artigo 11.9.1, do Estatuto Social. Diante da homologação de 100% I(cem por 

cento) das candidaturas apresentadas, a CELEP houve por bem antecipar a 

publicação da lista definitiva de candidaturas homologadas, que seria realizada 

no dia 13.09.22 pelo cronograma original. Nada mais havendo para tratar, a 

reunião foi encerrada e a ata lavrada.  

 

Rio de Janeiro, aos 29 dias do mês de agosto de 2022. 
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