
 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia realizada 
na Av. N. Srª. Copacabana 500 sala 609, Rio de Janeiro. 

 
No dia 06 de setembro de 2011, às 20 horas, convocados por carta e por Edital publicado no DOU, reuniram-se 
os associados da SBGG cujos nomes e assinaturas constam no Livro de Atas para deliberarem sobre o seguinte 
item único:  

a) alienação da sala 319 do Largo do Machado, 29, em vista da recente aquisição de nova sede própria para a 
SBGG;  
b) mudança da sede. A mesa foi composta pela Presidente Silvia Regina Mendes Pereira e por mim, Marcia 
Helena Pereira Morgado, na secretaria dos trabalhos.  

Procedida a leitura do Edital, a sra. Presidente ressaltou que, com os nove associados presentes, satisfazia-se o 
quorum previsto no Art. 52 do Estatuto. Explanou que, em vista da decisão de centralizar todas as atividades 
executivas de gestão, administração e finanças na sede do Rio de Janeiro,  tornou-se necessário ampliar o 
espaço para alojar a SBGG Nacional, atualmente instalada em sala com 32 m².  
Após meses de procura no mercado imobiliário, essa gestão adquiriu as salas 609 e 610 da Av. Nossa Sra. de 
Copacabana 500, com 60 m² de área útil, ao preço total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais). No 
período de busca, foram visitados vários imóveis com metragem por volta de 60 m², todos eles com preço 
superior a R$ 500 mil reais.  Daí, em vista da mudança de sede, e obedecendo o disposto no art. 32 do Estatuto, 
caberá à AGE deliberar sobre a alienação da sala do Largo do Machado, razão pela qual a presente Assembléia 
foi especificamente convocada. Ressaltou a Presidente que há também a possibilidade de  não se vender a sala, 
conforme opinado por alguns associados que não compareceram à Assembléia. Dra. Verônica Hagemeyer 
Santos perguntou sobre o valor de aluguel da sala, ao que a Diretora Executiva Henriette Krutman, informou 
que é de R$ 1.000,00, acrescentando que cinco empresas corretoras consultadas sobre o valor para a venda o  
estimaram na faixa de 200 até 260 mil reais.   

Com a palavra, Dra. Claudia Burlá manifestou-se favorável à venda da sala em curto prazo, aproveitando o 
momento imobiliário favorável. Enfatizou que não é objetivo da Sociedade imobilizar patrimônio em imóveis e 
que os recursos disponibilizados pela alienação deveriam ser canalizados para a renovação de equipamentos em 
especial da informática.  Esta opinião foi ratificada pelo Dr. José Elias Soares Pinheiro, que enfatizou o fato de 
o Edital referir-se unicamente à alienação, não dando margem  à  manutenção da  sala do Largo do Machado no 
acervo patrimonial da SBGG. Dra. Eloisa Adler também se manifestou favorável à venda imediata, e que o 
valor apurado fique disponível para outros investimentos mais estratégicos para a Sociedade. Dra. Sonia Rocha 
surpreendeu-se com o número restrito de participantes nessa AGE, diante da importância do assunto em pauta. 
Dr. Salo Buksman reforçou a questão do momento propício do mercado, que não deve ser desperdiçado para a 
venda do imóvel. Dr.  Rodrigo Serafim manifestou-se contra a locação da sala antiga e favorável à sua venda 
imediata. A Presidente Silvia Pereira agradeceu o interesse de todos pelo debate do tema e ressaltou a 
importância de  ouvir-se o maior número possível de opiniões para lastrear um processo decisório de melhor 
qualidade. Dra. Márcia Helena Morgado rememorou que a história da SBGG deu um salto de qualidade com a 
aquisição da sala do Largo do Machado, um sonho transformado em realidade graças ao esforço dos dirigentes 
que nos antecederam. E que mais um marco agora se concretiza com a mudança da sede para as novas 
instalações, mais espaçosas e modernas. Colocado o primeiro item de pauta em votação, satisfazendo o quorum 
mínimo de 2/3 dos votos presentes previsto no art. 32 do Estatuto para tal deliberação, a unanimidade dos 
associados presentes autorizou a alienação da sala 319 do Largo do Machado, 29, com a conseqüente alteração 
do art. 2º do Estatuto, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 2° - A S.B.G.G terá seu domicílio, foro jurídico 
e sede administrativa na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na Av. N. Srª de Copacabana, 500, salas 609-610 – CEP 
22.020-001,  sendo sua sede executiva rotativa, de acordo com o Estado a que pertencer o Presidente em 
exercício.” Colocado o segundo item em votação, foi aprovada também por unanimidade a mudança da sede da 
SBGG para a Av. N. Srª de Copacabana, 500 salas 609 e 610, CEP 22020-001, com a recomendação de que a 
diretoria providencie em seguida a emissão de novo alvará de localização. E, como ninguém mais quisesse 



 

fazer uso da palavra, a Presidente encerrou os trabalhos às 21h, tendo sido lavrada a presente ata que segue 
assinada por quem de direito.  

 
Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2011.  

Dra. Silvia Regina Mendes Pereira – Presidente 

Dra. Marcia Helena Pereira Morgado – Secretária 

 


