
Ata da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Geriatria e 1 
Gerontologia - SBGG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.176.040 / 0001-39, realizada 2 
no Auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, situado no 3 
SDC – Eixo Monumental, Lote 05, Ala Sul, Brasília – DF, no dia 27 de setembro de 4 
2013, em 1ª convocação às 17:30 h. havendo quórum legal, e em 2ª convocação 5 
às 18:00 h., com qualquer quórum. No dia 27 de setembro de 2013, às 18:00 h., em 6 
segunda e última convocação, reuniram-se os associados da Sociedade Brasileira de 7 
Geriatria e Gerontologia, doravante denominada simplesmente SBGG, conforme Lista 8 
de Presença em anexo, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1. Abertura; 2. Relatório 9 
sintético da gestão; 3. Prestação de contas; 4. Parecer do Conselho Consultivo; 5. 10 
Normas para eleição de Diretoria nos biênios 2014-2016 e 2016-2018, na forma dos 11 
artigos 19 e 60 do Estatuto da SBGG; 6. Assuntos Gerais. A título de Abertura dos 12 
trabalhos, conforme previsão do item 1 da pauta, por indicação da Presidente da 13 
SBGG, Dra. Nezilour Lobato Rodrigues, foi convidada a presidir a Mesa a Dra. Cyane 14 
Mendes Baptista Tinoco – OAB/RJ nº 101.314, e a mim, Pablo Felga Cariello – OAB/RJ 15 
nº 95.313, para secretariar os trabalhos, o que foi aprovado por unanimidade pela 16 
Assembleia. Para compor a Mesa, foram convidadas a Presidente da SBGG Dra. 17 
Nezilour Lobato Rodrigues, a Secretária Geral, Dra. Ana Lucia de Sousa Vilela, o 18 
Tesoureiro, Dr. Daniel Kitner, e a Presidente do Departamento de Gerontologia, Dra. 19 
Mariana Asmar Alencar. Foi então submetido à Assembleia o item 2 da pauta, referente 20 
ao Relatório sintético da gestão. Fez uso da palavra a Presidente da SBGG, que dirigiu-21 
se à Assembleia e explanou sobre a rotina, objetivos e diretrizes da sociedade, 22 
merecendo destaque: i) a atuação profícua das Comissões que integram a SBGG; ii) o 23 
crescimento do segmento relacionado ao envelhecimento, em todas as suas interfaces; 24 
iii) a valorização da logomarca da SBGG; iv) as representações institucionais, com 25 
destaque para o COMLAT - Comitê Latino Americano, a CNA – Comissão Nacional de 26 
Acreditação  e o CNDI – Conselho Nacional dos Direitos do Idoso; v) as principais 27 
conquistas da SBGG, dentre as quais: o PEC - Programa de Educação Continuada, 28 
com aumento expressivo de acessos; a valorização da AGA - Avaliação Geriátrica 29 
Ampla, com sua aceitação pelos planos de saúde e desdobramentos; o crescimento do 30 
ensino e da profissionalização das áreas correlatas à geriatria e à gerontologia; a 31 
atuação ampla da SBGG no que tange à defesa profissional, inclusive com 32 
reconhecimento internacional; reunião da Diretoria da SBGG com o Presidente da AMB 33 
- Associação Médica Brasileira; a ampliação da representação institucional da SBGG, 34 
com diversos eventos pelo Brasil e centenas de inserções na mídia; as parcerias com 35 
sociedades de especialidades; o crescimento das parcerias com diversas empresas, 36 
com injeção de recursos na SBGG, visando o alcance a o aperfeiçoamento dos 37 
objetivos estatutários e institucionais da sociedade; a ampliação na área de 38 
comunicação da SBGG, em especial a Revista G&G, a reformulação e modernização 39 
do portal de internet, que resultou em aumento significativo no número de acessos ao 40 
portal; a valorização da SBGG perante as redes sociais de internet; as várias formas de 41 
divulgação das atividades e objetivos da SBGG; a reorganização do quadro de 42 
funcionários da SBGG; a valorização dos Congressos Regionais, com participação mais 43 
efetiva da SBGG Nacional; a valorização dos associados; o andamento e organização 44 
do XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que se realizará entre os dias 45 
29 de abril de 2014 e 03 de maio de 2014, na cidade de Belém do Pará, com criação de 46 
Comissão Executiva do Congresso, acompanhamento e atuação efetiva da Diretoria na 47 



organização do Congresso, busca de parcerias e apoios científicos e financeiros, 48 
compromisso de participação do ex-Presidente da República Fernando Henrique 49 
Cardoso no citado Congresso, programação científica, social e cultural do Congresso, 50 
dentre outras. Fez uso da palavra a Presidente do Departamento de Gerontologia, Dra. 51 
Mariana Asmar Alencar, que explanou sobre a busca pelo reconhecimento da 52 
Gerontologia como especialidade, com necessária atuação perante os diversos 53 
Conselhos Profissionais correlatos; o amadurecimento da multiplicidade das áreas de 54 
conhecimento relacionadas à Gerontologia; o amadurecimento de futura proposta de 55 
criação de Comissão específica para atuação perante os diversos Conselhos 56 
Profissionais relacionados. Usou da palavra também a Secretária Geral da SBGG, Dra. 57 
Ana Lucia de Sousa Vilela, que explanou especialmente sobre as mudanças ocorridas 58 
no portal de internet da SBGG, com esclarecimentos acerca das dificuldades e soluções 59 
pertinentes ao tema. Foram submetidos à Assembleia os itens 3 e 4 da pauta, referente 60 
à Prestação de Contas do primeiro ano da Gestão da atual Diretoria - 2012 / 2014, bem 61 
como ao respectivo Parecer do Conselho Consultivo Pleno. Fez uso da palavra o 62 
Tesoureiro da SBGG, Dr. Daniel Kitner, que apresentou rico detalhamento contábil e 63 
financeiro acerca da prestação de contas do primeiro ano da citada Gestão, com auxílio 64 
de slides projetados em telão. O Tesoureiro demonstrou de maneira minuciosa as 65 
receitas, as despesas, o resumo financeiro e o saldo em conta. Ato contínuo, deu-se a 66 
palavra à Conselheira Dra. Silvia Regina Mendes Pereira que, em nome do Conselho 67 
Consultivo Pleno, fez breve explanação acerca do tema, esclareceu que as citadas 68 
contas foram previamente submetidas ao Conselho Consultivo Pleno por parte do 69 
Tesoureiro e da Presidente da SBGG, com análise das mesmas, tendo sido as referidas 70 
contas aprovadas por unanimidade pelo Conselho Consultivo Pleno. Diante disso, a 71 
Dra. Silvia Regina Mendes Pereira solicitou à Assembleia voto de louvor em relação às 72 
contas apresentadas. Após tais explanações, a matéria foi submetida à votação, tendo 73 
sido a prestação de contas do primeiro ano da Gestão 2012 / 2014 aprovada pela 74 
unanimidade dos presentes na Assembleia. Em seguida, no que tange ao item 5 da 75 
pauta, a Presidente da Assembleia apresentou ao Plenário a proposta da Diretoria 76 
quanto às normas para eleições de Diretoria nos biênios 2014-2016 e 2016-2018, na 77 
forma dos artigos 19 e 60 do Estatuto da SBGG. Ressaltou tratar-se de inovação no 78 
procedimento eleitoral da SBGG, em razão das alterações no Estatuto, aprovadas na 79 
AGO realizada em 24.05.2012. Esclareceu que o tema é tratado especialmente nos 80 
artigos 18 a 21 e no artigo 60 do Estatuto da SBGG. Desta forma, considerando ainda a 81 
realização do XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia entre os dias 29 de 82 
abril de 2014 a 03 de maio de 2014, foram apresentados os seguintes procedimentos a 83 
serem adotados em relação ao processo eleitoral relativo às gestões 2014-2016 e 84 
2016-2012. A partir de 2ª feira, dia 07 de outubro de 2013, as principais informações 85 
acerca da abertura do processo eleitoral deverão ser disponibilizadas no portal da 86 
SBGG, assim como deverão ser enviadas por e-mail aos associados. Durante a 87 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e 88 
Gerontologia 2014, serão eleitas 02 (duas) Diretorias, referentes aos biênios de 2014-89 
2016 e de 2016-2018. O período de inscrição das chapas terá início no dia 28 de 90 
outubro de 2013, 2ª feira, e findará no dia 28 de fevereiro de 2014, 6ª feira, 60 91 
(sessenta) dias antes da data do início do citado Congresso. As inscrições das chapas 92 
deverão ocorrer por meio de envio da respectiva documentação para a sede da SBGG, 93 
obrigatoriamente por sedex, sendo certo que será considerada para efeito de 94 



cumprimento de prazo a data da postagem do citado sedex. A Secretaria da SBGG 95 
deverá promover arquivamento digital e físico da documentação relativa ao processo 96 
eleitoral, inclusive das respectivas comprovações das datas das postagens das 97 
correspondências de sedex. As chapas deverão fornecer 02 (dois) tipos de 98 
endereços para a SBGG, a fim de troca de correspondências no período eleitoral: 99 
endereço físico completo, com CEP, conforme site dos correios; e endereço eletrônico – 100 
e-mail. Encerrado o período de inscrição das chapas, no prazo máximo de 15 (quinze) 101 
dias corridos, portanto até o dia 15 de março de 2014, a Secretaria da SBGG deverá 102 
enviar os respectivos comprovantes às chapas inscritas, assim como deverá 103 
disponibilizar no portal da SBGG as demais informações pertinentes ao processo 104 
eleitoral, em especial os nomes completos e membros integrantes das chapas em 105 
concorrências. As chapas deverão apresentar nominação específica, sob pena de 106 
indeferimento da inscrição. Com o objetivo de possibilitar identidade eleitoral entre 107 
chapas, serão permitidas nominações coincidentes em relação às mesmas, para 108 
eleição dos membros da Geriatria e da Gerontologia, vedada hipótese de mesma 109 
denominação entre chapas em concorrência direta. As eleições de Diretoria para os 110 
biênios 2014-2016 e 2016-2018 dar-se-ão no dia 1º de maio de 2014, 5ª feira, em 111 
Assembleia Geral Ordinária, durante o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia 112 
2014, na cidade de Belém do Pará. Houve considerações e sugestões por parte dos 113 
presentes, em especial quanto à possibilidade de criação de uma Comissão Eleitoral, 114 
com objetivo de atuação específica nas citadas eleições de Diretoria. Foi então 115 
submetida a votação, primeiramente, a proposta de criação de Comissão Eleitoral, que 116 
foi aprovada por maioria dos presentes, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis, 10 117 
(dez) votos contrários e 14 (quatorze) abstenções. Foram submetidos a votação todos 118 
os demais procedimentos e respectivos calendários, tais como ora expostos, que foram 119 
aprovados por maioria dos presentes, com 46 (quarenta e seis) votos favoráveis, 01 120 
(hum) voto contrário e 02 (duas) abstenções. Encerrada a pauta de deliberação, foi 121 
aberto à Assembleia o item 6 da Ordem do Dia, referente a Assuntos Gerais. Neste 122 
item, o Dr. Angelo Bós sugeriu que houvesse disponibilização on line dos livros 123 
publicados pela SBGG. Restou então esclarecido que tal decisão não pode ser da 124 
Diretoria, uma vez que haverá reflexos em relação aos direitos autorais relativos às 125 
obras. A Dra. Siulmara Galera disponibilizou seu e-mail pessoal para assuntos relativos 126 
a fóruns e conteúdos de Geriatria e Gerontologia, com vistas ao Congresso Brasileiro 127 
de Geriatria e Gerontologia 2014 – scgalera@uol.com.br. A Dra. Margarida de Santos 128 
teceu considerações sobre a necessidade de ampliação dos cursos em toda área de 129 
saúde, com conteúdos de Geriatria e Gerontologia, destacando ainda a necessidade de 130 
fiscalização do conteúdo dos cursos para cuidadores de idosos. O Dr. Paulo Renato 131 
Canineu destacou o equilíbrio existente entre as Diretorias da SBGG que se sucedem 132 
ao longo das gestões, em evidente avanço da sociedade. Sugeriu ainda que cada 133 
região do Brasil venha a possuir seus respectivos Vice-Presidentes, tanto na área de 134 
Geriatria quanto de Gerontologia, a fim de obter avanços e manter o equilíbrio na 135 
administração da SBGG. O Dr. Marco Polo Dias Freitas sugeriu que o próximo COGER 136 
– Congresso Centro-Oeste de Geriatria e Gerontologia, a ser realizado no ano de 2015, 137 
ocorra em atendimento às seguintes opções de localidade: 1ª opção: estado do Mato 138 
Grosso; 2ª opção: estado de Goiás. Houve considerações diversas, de iniciativas dos 139 
Drs. Angelo Bós, Maria Angélica Sanchez, Siulmara Galera, Marisa Accioly, Paulo 140 
Cesar Affonso Fernandes, Verônica Hagemeyer, Vicente de Paula Faleiros, Paulo 141 
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Renato Canineu, Regina Celia G. de Almeida, Jussara Rauth, Marco Polo Dias Freitas e 142 
Margarida de Santos acerca do Estatuto da SBGG, do procedimento eleitoral e demais 143 
assuntos gerais. Encerrados os itens da pauta, sem mais questões apresentadas pelos 144 
presentes, e com a anuência da Presidente da Mesa, os trabalhos foram encerrados às 145 
21h15min., tendo sido lavrada a presente Ata, que é cópia fiel do que foi deliberado e 146 
decidido na presente AGO, que segue assinada por mim, Secretário, e pela Presidente 147 
da Mesa. Brasília - DF, 27 de setembro de 2013. Cyane Mendes Baptista Tinoco – 148 
OAB/RJ nº 101.314 – Presidente da Mesa da Assembleia Geral Ordinária; Pablo Felga 149 
Cariello – OAB/RJ nº 95.313 – Secretário da Assembleia Geral Ordinária. 150 


