
 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG, 
realizada no Auditório do Centro de Convenções Sul América, situado na Av. Paulo de Frontin, nº 1 – 
Estácio – Rio de Janeiro – RJ.  

No dia 24 de maio de 2012, às 19h30min, em segunda e última convocação, reuniram-se os associados da 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doravante denominada simplesmente SBGG, para tratar da 
seguinte Ordem do Dia: 1. Abertura; 2. Aprovação da Ata da AGO de 21.10.2011; 3. Prestação de Contas da 
Gestão 2010 / 2012; 4. Reforma do Estatuto; 5. Eleição da Diretoria para a Gestão 2012 / 2014; 6. Anúncio 
dos nomes para a Gestão 2012 / 2014; 7. Recomendações do Conselho Consultivo; 8. Assuntos gerais. A 
título de Abertura dos trabalhos, conforme previsão do item 1 da pauta, verificou-se ter sido atingido o 
quórum qualificado previsto no parágrafo único do Art. 49 do Estatuto vigente para a deliberação assemblear 
sobre o item 4, Reforma do Estatuto. Por indicação da Secretária Geral, Dra. Marcia Helena Pereira Morgado, 
foi convidada a presidir a Mesa a Dra. Cyane Mendes Baptista Tinoco – OAB/RJ nº 101.314, e a mim, Pablo 
Felga Cariello – OAB/RJ 95.313, para secretariar os trabalhos. Para compor a Mesa, foram convidadas a 
Presidente da SBGG Dra. Silvia Regina Mendes Pereira, a Secretária Geral, Dra. Marcia Helena Pereira 
Morgado, a Tesoureira, Dra. Débora Ávila de Carvalho e a Presidente do Departamento de Gerontologia Dra. 
Eliane Blessmann. Foi então submetido à Assembleia o item 2 da pauta, referente à Aprovação da Ata da 
AGO de 21.10.2011. A Presidente da Mesa frisou que referida Ata está, há meses, disponível no portal da 
SBGG na internet. Colocada em votação, tal aprovação foi ratificada pela unanimidade dos presentes. Foi 
submetido à Assembleia o item 3 da pauta, referente à Prestação de Contas da Gestão 2010 / 2012. Deu-se a 
palavra à Conselheira Dra. Elizabete Viana de Freitas que, em nome do Conselho Consultivo, fez breve 
explanação acerca do tema, esclareceu que as citadas contas foram previamente submetidas ao Conselho 
Consultivo pela Tesoureira da SBGG Dra. Débora Ávila de Carvalho, tendo o Conselho aprovado referidas 
contas por unanimidade. Em seguida, foi dada a palavra à Presidente da SBGG, Dra. Silvia Regina Mendes 
Pereira, que explanou sobre as realizações da Gestão 2010 / 2012, mediante apresentação de slides projetados 
em telão, com especial ênfase nas seguintes conquistas: i) a venda da sede anterior da SBGG, com a aquisição 
de nova sede, mais ampla, moderna e bem equipada; ii) a  reforma e modernização do Estatuto; iii) o empenho 
na realização do Congresso Nacional, que contou com número recorde de inscrições, convidados 
internacionais de renome e rica programação científica; iv) conquistas em favor da sociedade em geral, como 
a elaboração e distribuição de cartilhas, entrevistas à imprensa, produção de vídeo sobre a Doença de 
Alzheimer com participação do ator Paulo Goulart e transmitido em horário nobre na mídia televisiva, dentre 
outras atividades; vi) aumento no número de associados; vii) diminuição na inadimplência; viii) evolução no 
número de Titulados em ambas áreas de Geriatria e Gerontologia; ix) êxito na captação de parcerias em 
benefício da SBGG; x) realização de reuniões anuais com as Seções Estaduais; xi) implementação do 
Prontuário Eletrônico, disponível aos associados adimplentes; xii) implementação da AGA - Avaliação 
Geriátrica Ampla, disponível aos associados adimplentes; xiii) modernização do portal da SBGG na internet, 
com significativo aumento no número de acessos, além de implementação de serviços especiais disponíveis 
aos associados adimplentes; xiv) utilização de novas mídias e redes sociais; xv) parceria da SBGG com o 
Banco Cruzeiro do Sul, ofertando condições favoráveis e seguras de investimentos, disponíveis aos associados 
adimplentes; xvi) PEC - Programa de Educação Continuada, com significativo número de acessos às 
respectivas aulas e reconhecimento por parte dos associados; xvii) implementação de Cursos de Introdução à 
Geriatria e Gerontologia, em parceria com as Seções Estaduais; xviii) participação ativa da SBGG nos 
Congressos Estaduais; xix) representação da SBGG em diversos eventos internacionais; xx) mudanças na 
Revista G&G; xxi) centralização na sede da SBGG de todas as atividades administrativo-financeiras, de 
maneira a otimizar resultados e custos; xxii) ampliação da interface com as Ligas de Geriatria; xxiii) 
elaboração e divulgação do Manual das Secretárias, destinado em especial às Seções Estaduais; dentre 
inúmeras outras atividades. De maneira concomitante, a Diretora Tesoureira Dra. Débora Ávila de Carvalho 
apresentou rico detalhamento contábil acerca da prestação de contas da Gestão 2010 / 2012, igualmente com 
auxílio de slides projetados em telão. Após tais explanações, a matéria foi submetida à votação, tendo sido a 



 

prestação de contas da Gestão 2010 / 2012 aprovada pela unanimidade dos presentes. Ato contínuo, foi 
submetido à Assembleia o item 4 da pauta, referente à Reforma do Estatuto. A Secretária Geral, Dra. Marcia 
Helena Pereira Morgado, explanou sobre a evolução estatutária da SBGG ao longo das últimas décadas, bem 
como acerca da necessidade de imprimir mais objetividade, e melhor adequá-lo à realidade atual da SBGG. A 
Secretária Geral frisou ainda que, além de terem sido cumpridos todos os requisitos de publicidade 
necessários a tal reforma estatutária, o texto a ser deliberado e votado na presente AGO esteve disponível 
desde março último no site da SBGG, ocasião em que foram recebidas e incorporadas diversas contribuições 
dos associados. Colocado em votação, foi aprovado na íntegra o novo Estatuto da SBGG tal qual apresentado 
perante a AGO, pela unanimidade dos presentes, excetuada a abstenção do Dr. Vicente Faleiros, que 
justificou-a em virtude de não ter se aprofundado no estudo do novo texto. O texto integral do Estatuto ora 
aprovado segue arquivado em anexo à presente Ata e será encaminhado a registro, na forma da Lei. Em 
seguida, foi submetido à Assembleia o item 5 da pauta, eleição da Diretoria para a Gestão 2012 / 2014. 
Apenas uma chapa requereu inscrição na época aprazada, tendo a seguinte composição: Presidente Nezilour 
Lobato Rodrigues – Pará; 1º Vice-Presidente Paulo Renato Canineu - São Paulo; 2° Vice-Presidente Mariana 
Asmar Alencar - Minas Gerais; Secretaria Geral Ana Lúcia de Sousa Vilela - Rio de Janeiro; Secretaria 
Adjunta Leila Auxiliadora José Sant´Anna - Mato Grosso; Diretor Científico Maria Alice Vilhena Toledo - 
Distrito Federal; Diretor de Defesa Profissional Silvia Regina Mendes Pereira - Rio de Janeiro; Tesoureiro 
Daniel Kitner – Pernambuco; Conselheiro 1 Maria Angélica dos Santos Sanches - Rio de Janeiro; Conselheiro 
2 Marcos Aparecido Sarria Cabrera – Paraná; Conselheiro 3 Paulo Roberto Cardoso Consoni - Rio Grande do 
Sul. Colocada em votação, a chapa única foi aclamada pela unanimidade dos presentes. Em seguida, de 
acordo com o item 6 da pauta, houve o anúncio dos nomes para a Gestão 2012 / 2014, tal como exposto no 
item 5, cujos mandatos iniciar-se-ão em 1º de julho vindouro. Quanto ao item 7, referente às Recomendações 
do Conselho Consultivo, a Dra. Elizabete Viana de Freitas, representando o citado Conselho, leu a Ata da 
Reunião realizada na tarde do dia de hoje, 24 de maio de 2012 e que contém as Recomendações do Conselho 
Consultivo dirigidas à Diretoria da SBGG, documento arquivado em anexo à presente Ata.  Encerrada a pauta 
de deliberação, foi aberto à Assembleia o item 8, referente a Assuntos Gerais. A Presidente do Departamento 
de Gerontologia, Dra. Eliane Bessmann, destacou os seguintes itens: i) implementação de políticas de 
valorização da Gerontologia; ii) empenho na busca pela identidade profissional da Gerontologia; iii) 
preocupação com a necessidade de efetivação de uma Política de Valorização do Idoso; dentre outras. Em 
seguida, ela procedeu à leitura de Carta Aberta em Defesa da Valorização do Idoso, que segue arquivada em 
anexo à presente Ata. Após, os associados presentes manifestaram-se: i) lamentando a descontinuidade dos 
programas do Governo no que tange às políticas de proteção e valorização do idoso; ii) sugerindo que a Carta 
Aberta da Presidente da Gerontologia seja firmada não apenas pela SBGG, mas também pelas Seções 
Estaduais; iii) explicitando o posicionamento combativo da SBGG em defesa das políticas de proteção ao 
idoso; dentre outras. O Dr. Salo Buksman manifestou-se acerca de matéria debatida na Reunião do Conselho 
Consultivo, qual seja, um correio eletrônico de suposta autoria do Dr. Carlos Montes Paixão Junior que, 
segundo o Dr. Salo Buksman, conteria ofensas em desfavor dele próprio e da SBGG. Após breve explanação, 
o Dr. Salo Buksman postulou que, caso haja eventual negativa do Dr. Carlos Paixão quanto à autoria da citada 
correspondência eletrônica, que tal negativa mereça a mesma divulgação ampla que foi conferida à ofensiva 
correspondência do citado e-mail. A Dra. Débora Lopes, da Seção Estadual do Paraná, solicitou que a 
próxima prova de título fosse aplicada no estado do Paraná, uma vez que a região Sul não vinha sendo 
contemplada há vários anos, tendo-se explicado a inviabilidade dessa mudança. A Dra. Nezilour Lobato 
Rodrigues agradeceu a todos a confiança depositada na nova Diretoria, frisando ser uma honra presidir a 
SBGG na próxima gestão e comprometendo-se a exercer o mandato com muito empenho e dedicação. 
Mencionou a Copa do Mundo de Futebol no ano de 2014, coincidente com o período de realização do 
próximo Congresso Brasileiro, o que poderia gerar dificuldades em reservas de hotéis, voos e similares. Por 
tais razões, a futura presidente sugeriu que o evento ocorresse após a finalização da Copa do Mundo, ou seja, 
no final de julho de 2014. A Dra. Maysa Seabra, Editora-Chefe da Revista G&G, agradeceu a confiança nela 
depositada e solicitou fosse analisada a possibilidade de instituição de um prêmio em favor de artigos 



 

científicos selecionados, matéria a ser discutida com a nova Diretoria eleita. O Dr. Milton Gorzoni 
parabenizou a Diretoria cuja gestão ora se finda, bem como desejou êxito à nova Diretoria. O Dr. Milton 
Gorzoni sugeriu a criação de um botton comemorativo do Jubileu de Ouro / 50 (cinquenta) anos da SBGG, 
sugestão que mereceu a concordância dos presentes. O Dr. Marcelo de Faveri, do Distrito Federal, frisou o 
interesse e a dedicação daquela Seção Estadual em sediar a prova de título em 2013. A Dra. Lygia Py 
parabenizou a Diretoria que deixa a SBGG e desejou sucesso à Diretoria que inicia nova gestão e comunicou 
que deixará a Presidência da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos, colocando-se à disposição da nova 
Diretoria para efetivar a transição com os integrantes da nova Comissão. A Dra. Lygia Py destacou ainda a 
presença e a integração de associados jovens na SBGG, com representação em todo o país. A Dra. Elizabete 
Viana de Freitas sugeriu que haja formalização por escrito da SBGG em face do CFM - Conselho Federal de 
Medicina e da Associação Médica Brasileira - AMB, para que sejam esclarecidas orientações distintas e 
conflitantes no que tange à revalidação do título de especialista, situação que necessita de melhor 
esclarecimento. A Presidente, Dra. Silvia Regina Mendes Pereira, frisou que a SBGG segue as regras da 
AMB. A Dra. Elizabete Viana de Freitas aproveitou para parabenizar a toda gestão que se finda, com 
referência especial ao empenho, dedicação e competência da Diretora Executiva, Dra. Henriette Krutman, 
manifestando ainda a sua satisfação com o crescimento exponencial da SBGG. A Dra. Elizabete Viana de 
Freitas propôs voto de louvor expresso na presente Ata em favor da Diretoria 2010 - 2012. Encerrados os itens 
da pauta, sem mais questões apresentadas pelos presentes, e com a anuência da Presidente da Mesa, os 
trabalhos foram encerrados às 21h15, tendo sido lavrada a presente Ata, que é cópia fiel do que foi deliberado 
e decidido na presente AGO, que segue assinada por mim, Secretário, e pela Presidente da Mesa.  
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Rio de Janeiro – RJ, 24 de maio de 2012. 

Cyane Mendes Baptista Tinoco – Presidente da Mesa da Assembleia Geral Ordinária 
Pablo Felga Cariello – Secretário da Assembleia Geral Ordinária. 

 

http://www.sbgg.org.br/arquivo/CARTA_ABERTA.doc
http://www.sbgg.org.br/arquivo/ata_conselho.doc

