
 

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG, 
realizada no Auditório Belo Horizonte do ExpoMinas, situado na Av. Amazonas, 6030, Belo Horizonte 
(MG) 

No dia 30 de julho de 2010, às 20 horas, em segunda e última convocação, reuniram-se os associados da SBGG 
para tratar da seguinte ordem do dia:  

1. Abertura;  

2. Votação para a eleição do Conselho Diretor gestão 2010-2012;  

3. Aprovação da ata da AGO de 19/4/09;  

 
4. Deliberação sobre o relatório e as contas do Conselho Diretor gestão 2008 a 2010;  

 
5. Manual Operacional de Procedimentos – MOP;  

 
6. Recomendações do Conselho Consultivo;  

 
7. Votação  sobre reforma do Estatuto da SBGG;  

 
8. Deliberação sobre a sequência fixa de estados ou regiões para a prova de título de especialista nos anos 
ímpares;  

 
9. Anúncio dos nomes que comporão o Conselho Diretor gestão 2010-2012 e decisão sobre a cidade que sediará 
o XVIIIº CBGG;  

 
10. Assuntos Gerais e encerramento da AGO. A mesa foi composta pelo Presidente João Carlos Barbosa 
Machado e por mim, Silvia Regina Mendes Pereira, na secretaria dos trabalhos.   

 
Procedida a leitura do Edital, foi aberto o processo de votação para o Conselho Diretor e passou-se ao item 3 da 
pauta, aprovação da ata da AGO de 19/04/2009, ocasião em que a secretária relembrou aos presentes que esta 
ata foi disponibilizada no Portal semanas atrás, tendo o plenário aprovado por unanimidade a dispensa da sua 
leitura e a íntegra do seu teor.  

Com a palavra, o Presidente João Machado passou a discorrer sobre o item 4, Relatório e Contas da Gestão que 
ora se encerra. Com o suporte de  mais de 50 slides projetados em telão, ele iniciou a sua apresentação 
enaltecendo o trabalho da Diretoria e das Comissões, esmiuçou mais de três dezenas de relevantes conquistas. 
Enfatizou que, nesses dois anos, ocorreu um crescimento de 24% no número de titulados pela SBGG, que hoje 
somam 1156 profissionais (922 geriatras e 234 gerontólogos), bem como o acréscimo de 78% no número de 
associados adimplentes, sinal de reconhecimento e aprovação institucional. Pontuou o número recorde de 3.559 
inscritos e de 2.976 pagantes nessa XVIIª edição do CBGG, que também contou com 15 convidados 
internacionais, uma riquíssima programação científica e 1.491 trabalhos aprovados. Passou, então, a palavra ao 
Diretor Tesoureiro para a prestação de contas. 



 

Dr. João Senger a apresentou através de 20 slides, contendo demonstrativos das receitas e despesas, estas 
últimas segmentadas por diretoria e comissões. A receita estimada do XVIIº CBGG até o momento é de R$ 
1.826 mil, com custos de R$ 1.353 mil. No cômputo geral, a nova gestão deverá receber um saldo positivo da 
ordem de R$ 1.435.000,00. No momento, há R$ 1.043.519,50  depositados em contas correntes bancárias e 
aplicações financeiras.  
O plenário aprovou por unanimidade o relatório e a prestação de contas da gestão 2008 – 2010. Aprovou 
também a proposição do Presidente para que seja contratada, a cada dois anos, uma Auditoria Independente 
para emissão de parecer sobre as contas da gestão.  

Passou-se ao 5º item da pauta - Manual Operacional de Procedimentos (MOP) - tendo o Presidente ressaltado 
que a sua elaboração foi objeto de intenso trabalho por parte da Comissão de Normas e Controle e da Diretoria 
e frisou da sua importância como instrumento regulador dos procedimentos cotidianos, ali definidos em 12 
Seções e Anexos.  

Passando-se ao item 6, o Conselheiro Dr. Paulo Cesar Affonso Ferreira procedeu à leitura da ata  da reunião do 
Conselho Consultivo realizada naquela tarde, em que foram aprovados por unanimidade tanto o Relatório da 
Gestão como a prestação de contas do diretor tesoureiro e as seções do Manual Operacional de Procedimentos, 
com a recomendação de que o plenário as aprovasse igualmente. Quanto à reforma do estatuto, foi sugerida a 
constituição, com a maior urgência, de uma Comissão para proceder à sua revisão, dando ênfase aos artigos que 
se referem ao processo eleitoral, buscando uma uniformidade na votação da Geriatria e da Gerontologia, além 
de normas éticas que balizem todo o processo eleitoral. Essa Comissão deverá ser constituída por, pelo menos, 
50% de membros do Conselho Consultivo, paritariamente distribuídos entre representantes da Geriatria e 
Gerontologia. O relatório do Conselho Consultivo sugeriu, ainda, que fosse estudada a votação eletrônica para 
imprimir maior agilidade às eleições e recomendou que fosse redigida carta ao COMLAT, visando esclarecer os 
acontecimentos e realinhando os procedimentos da SBGG às exigências daquela entidade.  

A seguir, passou-se ao item  7, reforma do Estatuto da SBGG. Como a contagem de assinaturas na lista de 
presença da AGO demonstrou que foi atingido o quorum qualificado de 1/3 dos associados efetivos 
adimplentes, o Presidente abriu a discussão desse assunto. As alterações já haviam sido previamente submetidas 
e aprovadas pelo Conselho Consultivo e foram as seguintes: a) o aumento no número de Comissões 
Permanentes e que fosse retirada a limitação de que sejam sempre “constituídas por 5 membros”. Dra. Siulmara 
Galera sugeriu a redação alternativa “constituídas por um mínimo de 3 membros” a qual, colocada em votação, 
foi aprovada por ampla maioria, com apenas 2 votos contra e 2 abstenções. Portanto, passa a ser a seguinte a 
nova redação dos artigos 43 e 44 do Estatuto da SBGG: Artigo 43 - As Comissões são órgãos assessores da 
SBGG e de sua Diretoria, podendo ser Permanentes ou Temporárias. Artigo 44 - As Comissões Permanentes, 
constituídas por um mínimo de três membros cada, terão por obrigação estudar, emitir pareceres e executar 
atividades específicas que lhes sejam atribuídas pela Diretoria e se denominam:  

a) Comissão Científica;  
b) Comissão de Normas e Controle;  
c) Comissão de Defesa Profissional;  
d) Comissão Eleitoral e de Ética Profissional;  
e) Comissão para Assuntos Internacionais;  
f) Comissão para Título de Especialista em Geriatria;  
g) Comissão para Título de Especialista em Gerontologia;  
h) Comissão de Cuidados Paliativos;  
i) Comissão do Associado; 
j) Comissão de Formação Profissional e Cadastro em Geriatria;  
k) Comissão de Formação Profissional e Cadastro em Gerontologia;  
l) Comissão de Educação Continuada e Grupos de Interesse;  
m) Comissão de Publicações; 
n) Comissão de Informática; 
o) Comissão de Comunicação.  



 

§ 1°. À Comissão Científica compete, quando consultada, emitir pareceres ou propor e superintender a 
execução de atividades científicas, incluindo Congressos, Jornadas, Simpósios, Cursos e quaisquer trabalhos 
técnico-científicos.  

§ 2°. À Comissão de Normas e Controle compete, quando consultada, emitir pareceres sobre a observância do 
Estatuto vigente, opinar sobre emendas e reformas estatutárias e do Manual Operacional de Procedimentos.  

 
§ 3°. À Comissão de Defesa Profissional compete assessorar e representar o Diretor de Defesa Profissional e a 
SBGG junto a órgãos públicos, associações de classe, conselhos profissionais, bem como conduzir campanhas 
de valorização profissional nas áreas da Geriatria e Gerontologia, assessorar a Diretoria e representar a SBGG 
nos casos em que a ação da Sociedade ou o exercício da Geriatria pelos seus associados estiver ameaçado ou 
enfrentando qualquer constrangimento de natureza operacional ou legal.  

 
§ 4°. À Comissão Eleitoral e de Ética Profissional compete opinar acerca de questões ético-profissionais que 
envolvam associados da SBGG, bem como sugerir regras para nortear o processo eleitoral do Conselho Diretor 
e soluções para controvérsias não reguladas no estatuto.  

 
§ 5°. À Comissão para Assuntos Internacionais compete, quando consultada, emitir pareceres sobre assuntos 
inerentes a intercâmbio de nível técnico-administrativo de âmbito internacional correlacionados à SBGG.  

 
§ 6°. Às Comissões de Título de Especialista em Geriatria e em Gerontologia compete a organização, 
divulgação, coordenação, realização e julgamento dos concursos para Títulos de Especialista, sendo as suas 
decisões soberanas.  

 
§ 7°. À Comissão de Cuidados Paliativos compete organizar um acervo dinâmico para consulta e difusão de 
conhecimentos e práticas na área da paliação em Geriatria e Gerontologia e, quando consultada, a emitir 
pareceres referentes ao tema.  

 
§ 8°. À Comissão do Associado compete prestar amplo atendimento ao associado, acompanhando a sua 
trajetória, orientando-o em seus direitos e deveres, dificuldades e necessidades, além de manter registros e 
estatísticas sobre a evolução quantitativa e financeira do quadro de associados.  

 
§ 9º. - Às Comissões de Formação Profissional e Cadastro de Geriatria e de Gerontologia caberá estabelecer 
critérios para cadastramento e avaliação de programas, bem como coordenar as vistorias periódicas aos cursos 
de formação profissional e às atividades de educação continuada ofertados por instituições formadoras e pela 
própria SBGG. Além disso, representarão a SBGG e promoverão a discussão nos fóruns internos e externos 
relacionados à formação profissional em Geriatria e Gerontologia.  

 
§ 10º. À Comissão de Educação Continuada e Grupos de Interesse caberá estabelecer as metas, organizar e 
promover os programas de ensino em Geriatria e Gerontologia destinados aos associados, preferencialmente 
quando solicitados pela Comissão Executiva da Sociedade ou Comissões Científicas dos eventos oficiais da 
SBGG. Os Grupos de Interesse são constituídos por profissionais interessados em temas específicos da 
Geriatria e da Gerontologia, dedicados a organizar e orientar os estudos sobre esses temas, propagar o 
conhecimento assim gerado e traçar diretrizes. Os Grupos serão criados no âmbito das grandes áreas de 
Interesse da SBGG, tais como definidas por esta Comissão em comum acordo com a Diretoria Científica.  



 

 
§ 11º. À Comissão de Publicações caberá desenvolver os trabalhos referentes à Revista Geriatria e 
Gerontologia, órgão oficial da SBGG, e ao Boletim Eletrônico, bem como a outras publicações da Sociedade.  

 
§ 12º. À Comissão de Informática caberá desenvolver e coordenar o Portal da SBGG na internet, bem como 
opinar e desenvolver outras atividades no campo da informática.  

 
§ 13º. À Comissão de Comunicação caberá conduzir a interface entre a SBGG e os meios de comunicação, 
acompanhando publicações e declarações públicas, bem como coordenando campanhas de valorização 
profissional e institucional. A seguir, foi colocada em discussão uma disposição transitória que permitisse a 
votação por meio eletrônico da próxima mudança estatutária. Dr. Carlos Paixão Jr sugeriu que se garantisse o 
voto eletrônico “exceto para eleição de Diretoria”. Dr. Vicente Faleiros sugeriu que se incluísse no texto que a 
matéria a ser votada ficasse disponível “por pelo menos 30 dias” para a avaliação dos associados. Dr. Luiz 
Eugenio Garcez questionou sobre a transitoriedade do artigo sobre o voto eletrônico, no que foi esclarecido pela 
Diretora Executiva de que nesse momento, o dispositivo transitório facultará uma ampla e profunda reforma 
estatutária, em que a votação eletrônica será normatizada e detalhada em vários artigos.  

Para contemplar as sugestões, Dra. Karla Giacomin propôs a seguinte redação: DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS Artigo 67 – O Conselho Diretor poderá conduzir votação eletrônica destinada à aprovação de 
alterações estatutárias a serem propostas, facultado o voto por acesso remoto aos associados efetivos 
adimplentes.  

§ 1º. A matéria para votação eletrônica será submetida à consulta eletrônica dos associados por pelo menos 30 
dias, prévios ao início da votação. 

§ 2º. O período de votação - que poderá estender-se por até 15 dias corridos- e demais regras aplicáveis serão 
estabelecidos pelo Conselho Diretor através de Regulamento que conterá as medidas e cautelas cabíveis quanto 
à segurança dos procedimentos a serem adotados. Colocada em votação, foi a redação acima aprovada por 
ampla maioria, com 2 votos contra. A seguir, passou-se ao item 8, sequência fixa de estados ou regiões para a 
prova de título de especialista nos anos ímpares. Conforme definido em reunião da Secretária Geral com os 
dirigentes da Seções Estaduais, as próximas provas de titulo ocorrerão em Porto das Galinhas (PE) em 2011, e 
em Brasília, em 2013. Foi, também, acatada pelo plenário a recomendação de mudança dos Congressos 
Brasileiros para o mês de maio, a fim de evitar conflito de agenda com acontecimentos como a Copa do 
Mundo, Jogos Olímpicos etc. Seguiu-se o item 9, anúncio dos nomes que comporão o Conselho Diretor gestão 
2010-2012 e decisão sobre a cidade que sediará o XVIIIº CBGG. O resultado da contagem dos votos foi o 
seguinte:   

 
Ficou assim composto o Conselho Diretor da SBGG para 
o biênio 2010 – 2012:  

 
CARGO   NOME   
Presidente  Silvia Regina Mendes Pereira   
1º Vice Presidente   Nezilour Lobato Rodrigues   
2º Vice Presidente   Eliane Jost Blessmann   
Secretário Geral   Márcia Helena Pereira Morgado   
Secretário Adjunto   Leonor Campos Mauad   
Diretor Tesoureiro   Débora Ávila de Carvalho   

CHAPA   Geriatria     Gerontologia      TOTAL   
Experiência     146    52   198     
Renovação  87   48   135   



 

Diretor Científico   Sabri Lakhdari   
Diretor de Defesa Profissional   Adriano Cezar Balthazar da Silveira  Gordilho   
Conselho Consultivo   Paulo Renato Canineu   
Conselho Consultivo   André Junqueira Xavier   
Conselho Consultivo  Ligia Auxiliadora de Oliveira Py   

O próximo Congresso Brasileiro será realizado no Rio de Janeiro. E, como ninguém mais quisesse fazer uso da 
palavra, o Presidente encerrou os trabalhos às 22h15, tendo sido lavrada a presente ata que segue assinada por 
quem de direito. Belo Horizonte, 30 de julho de 2010.   

Dr. João Carlos Barbosa Machado – Presidente e 

Dra. Silvia Regina Mendes Pereira – Secretária.  

 


