
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 
durante o X Congresso de Geriatria e Gerontologia do Estado do Rio de Janeiro, no 3 

Windsor Convention & Expo Center, situado na Rua Martinho de Mesquita, nº 129 – 4 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20031-204, na 6ª feira dia 01.11.2019, em 5 

1ª (primeira) convocação às 19:00 horas, havendo quórum legal, e em 2ª (segunda) e 6 
última convocação às 19:30 horas. No dia 01 de novembro de 2019, às 19:30 horas, em 7 

2ª (segunda) e última convocação, iniciou-se a Assembleia, para tratar da seguinte 8 
Ordem do Dia: 1. Abertura. 2. Relatório parcial da gestão 2018/2020 – período 9 

2018/2019. 3. Leitura do parecer do Conselho Consultivo Pleno. 4. Prestação 10 
parcial de contas do primeiro ano da gestão 2018/2020. 5. Deliberações sobre as 11 

extinções dos vínculos institucionais da SBGG com as seções estaduais da 12 
Paraíba (SBGG-PB) e do Maranhão (SBGG-MA), e com a representação estadual 13 

do Acre, na forma do artigo 52, parágrafo único, do Estatuto, com direitos de 14 
defesas e esclarecimentos pelos representantes das citadas seções e 15 

representação estaduais. 6. Deliberação sobre reforma do artigo 53 do Estatuto 16 
da SBGG, na forma do artigo 42, inciso IV e § 1º, do Estatuto. 7. Deliberação sobre 17 

criação de Comissão Temporária para futura reforma do Estatuto. 8. Assuntos 18 
Gerais.  Nos termos do item 1 da Ordem do Dia – Abertura –, o Presidente da SBGG, 19 

Dr. Carlos André Uehara (SP), compôs a mesa convidando a Tesoureira da gestão Dra. 20 
Juliana Junqueira Marques Teixeira (GO) e a 2ª Vice-Presidente (Presidente do 21 

Departamento de Gerontologia) Dra. Vania Beatriz Merlotti Herédia (RS); convidou para 22 
presidir a assembleia a Dra. Cyane Mendes Baptista Tinoco – OAB/RJ nº 101.314, e a 23 

mim, Pablo Felga Cariello – OAB/RJ nº 95.313, para secretariar os trabalhos. A 24 
Presidente da Assembleia encaminhou então o item 2 da Ordem do Dia – Relatório 25 

parcial da gestão 2018/2020 – período 2018/2019. Fez uso da palavra o Presidente 26 
da SBGG, Dr. Carlos André Uehara (SP), que descreveu o 1º (primeiro) ano de sua 27 

gestão, destacando os objetivos e finalidades da SBGG, apresentando relatório de 28 
atividades até então desenvolvidas, destacando: reestruturação administrativa da sede, 29 

com a contratação de uma gerente para superintender os trabalhos, e também a 30 
contratação de uma jovem aprendiz; destacou que esse trabalho administrativo centrou-31 

se nesse primeiro ano de gestão no levantamento da situação do funcionamento das 32 
seções e representações estaduais, com foco na análise da regularidade das eleições, 33 

da inscrição dos responsáveis pela Diretoria no cartório de registro civil de pessoas 34 
jurídicas correspondente, bem como a regularidade junto à Receita Federal; dessa 35 

forma, a sede da SBGG Nacional atuou apoiando as seções e representações 36 
estaduais com dificuldades de se regularizarem, para que eventuais irregularidades 37 

fossem superadas;  a valorização e a avaliação das comissões permanentes e 38 
temporárias da SBGG também foi uma preocupação deste primeiro ano de gestão; 39 

frisou que a gestão também priorizou a proteção e a defesa profissional, com intenso 40 
trabalho da sede e apoio da assessoria jurídica no levantamento e fiscalização do 41 

irregular exercício da especialidade da geriatria; o combate à inadimplência e a criação 42 
de metodologia que possibilite o parcelamento de débitos, bem como o parcelamento 43 

da anuidade, também foram destacados como importantes medidas administrativas 44 
desta Diretoria; outro item apresentado pelo Presidente da SBGG foi a substituição da 45 

assessoria contábil da SBGG, com contratação de empresa com expertise na 46 
contabilidade de sociedades médicas; destacou, ainda, os trabalhos desenvolvidos pela 47 



assessoria jurídica, apresentando à assembleia o escopo das demandas judiciais que 48 

envolvem atualmente a SBGG; nesse tema, frisou a ação judicial que envolve a SBGG 49 
como ré em processo promovido pela empresa F. Seade / Matriz; o Presidente também 50 

relatou a presença da Diretoria da SBGG em todos os eventos das seções estaduais; 51 
destacou as parcerias firmadas entre a SBGG Nacional e a Nestlé, no projeto Disfagia, 52 

a expedição técnica internacional para estudo do sistema português em saúde e 53 
longevidade, desenvolvido em parceria com a Dialog Health; bem como parceria com a 54 

Daiichi Sankyo, dentre outras; também foram relatadas as participações da Diretoria no 55 
evento do IAGG na Suécia, em reuniões com a AMB e com o COMLAT, no Uruguai; 56 

neste particular, o Presidente destacou sua especial intenção de desenvolver afinidades 57 
com as instituições representantes da geriatria e da gerontologia na América Latina, em 58 

razão da proximidade e da similaridade de realidades; também foi motivo de relato do 59 
Presidente da SBGG a nova gestão da revista científica GGA, com reconhecimento da 60 

importância desse veículo científico para a SBGG. Em seguida, fez uso da palavra a 61 
Dra. Vania Beatriz Merlotti Herédia (RS), que destacou as questões atinentes à gestão 62 

da gerontologia, nos seguintes termos: revisão das comissões; participação em eventos 63 
regionais; participação no evento da IAGG, na Suécia, e do COMLAT, no Uruguai; na 64 

oportunidade, a Dra. Vania manifestou a reprovação e indignação pela extinção do 65 
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, pelo presidente da república, 66 

destacando a importância deste órgão colegiado; valorização da gerontologia no IAGG; 67 
a Dra. Vânia Beatriz Merlotti Herédia (RS) destacou os projetos sobre cinema e trânsito, 68 

com enfoque no grande número de idosos vítimas de atropelamentos nas grandes 69 
cidades; frisou a participação da SBGG em audiências públicas, inclusive na Câmara 70 

dos Deputados e no Senado Federal, para discussão de questões atinentes ao idoso; 71 
destacou a importância da aproximação dos Conselhos Profissionais e das associações 72 

de classe. Em seguida, a Tesoureira da gestão Dra. Juliana Junqueira Marques Teixeira 73 
(GO) fez uso da palavra para apresentar seu relatório contábil do primeiro ano da 74 

gestão, apresentando um histórico dos resultados financeiros dos últimos Congressos 75 
Brasileiros, desde 2010 até 2018, apontando as expectativas de resultado do futuro 76 

XXII CBGG 2020, que traz como inovação a feira EXPO60; a Dra. Juliana ainda ilustrou 77 
sua apresentação mostrando relatório contábil, que expôs as receitas e as despesas 78 

atuais da SBGG; destacou, ainda, o esforço dessa gestão no combate à inadimplência. 79 
Ato contínuo, foi submetido à Assembleia o item 3 da Ordem do Dia – Leitura do 80 

parecer do Conselho Consultivo Pleno. Fez uso da palavra a Dra. Mariana Asmar 81 
Alencar (MG), Conselheira indicada pelo Conselho Consultivo Pleno para proferir a 82 

leitura da ata de reunião do citado Conselho, ocorrida no mesmo dia 01 de novembro 83 
de 2019, na parte da manhã, com o seguinte conteúdo: “Ata de Reunião Ordinária do 84 

Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, realizada no 85 
dia 01 de novembro de 2019, às 09:00, que teve lugar no Hotel Windsor Barra, 86 

localizado à Rua Martinho de Mesquita nº 129, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 87 
Janeiro - RJ, estando presente os seguintes membros do Conselho Consultivo Pleno da 88 

SBGG: Paulo Cesar Affonso Ferreira (RJ), Marianela Hekman (RS), Mariana Asmar 89 
Alencar (MG), João Carlos Barbosa Machado (MG), Maria Angélica Sanchez (RJ), João 90 

Bastos Freire Neto (CE), Silvia Regina Mendes Pereira (RJ), Claudia Fló (SP), José 91 
Elias Soares Pinheiro (RJ) e Nezilour Lobato Rodrigues (PA). O Dr. Paulo Cesar 92 

Affonso Ferreira foi designado para presidir a reunião e delegou a mim, Mariana Asmar 93 
Alencar, para secretariar à reunião. O Dr. Paulo tomou a palavra e convidou para falar 94 



sobre o segundo item de pauta da reunião, o Dr. Carlos André Uehara (Presidente da 95 

SBGG NACIONAL) para apresentar o relatório geral das atividades da atual diretoria 96 
até julho de 2019. Dr. Uehara, iniciou sua fala parabenizando o Dr. Paulo Cesar Affonso 97 

Ferreira pela homenagem recebida no dia anterior no GeriatRio. Dr. Uehara atualizou o 98 
quadro geral de associados, apresentou a diretoria atual, e as Comissões de Título, 99 

Imunização, Cuidados Paliativos, Dor, Oncogeriatria, Ligas Acadêmicas e Residência 100 
Médica. Apresentou dados sobre o panorama brasileiro das faculdades de medicina e 101 

vagas de residências médicas de Geriatria em um total de 160, em 15 estados 102 
brasileiros. O Presidente falou sobre a sua gestão administrativa focando nas áreas: 103 

financeira; processos internos administrativos; aprendizado e crescimento; associados e 104 
visão estratégica da diretoria em definir diretrizes e tomada de decisões. Dr. Uehara 105 

relatou que a atual gestão tem realizado a adequação da parametrização do sistema de 106 
associados e financeiro, citando no momento que a Sociedade Brasileira de Geriatria e 107 

Gerontologia possui 1915 titulados em Geriatria e Especialistas em Gerontologia. Dr. 108 
Uehara informou que a SBGG fez parcerias com a REPRINTE, TELEGERO, NESTLÈ, 109 

FQM, Daichii Sankyo e Dialog Health. Com a palavra, o Presidente do Conselho Dr. 110 
Paulo Cesar elogiou o trabalho do Presidente da SBGG, que apesar das dificuldades 111 

atuais e problemáticas existentes atualmente em nosso país tem conduzido de forma 112 
eficiente seu trabalho na Sociedade. Passou a palavra à Presidente do Depto de 113 

Gerontologia Dra. Vania Herédia que realizou a explanação sobre atuação do 114 
departamento. Dra. Vania relatou sobre sua atuação no Conselho de Direito da Pessoa 115 

Idosa, sobre a Comissão de Título de Gerontologia, sobre divulgação de vídeos 116 
referentes ao papel do Especialista em Gerontologia, sobre o Geronto em Foco 117 

(disponível no site da SBGG) e a respeito da importância da aproximação com os 118 
Conselhos e sociedades de Classe. Dra. Vania propôs que seja criado uma Câmara 119 

Técnica com representantes das diversas profissões que atuam no cuidado do idoso. 120 
Dra. Vania explanou sobre metas futuras para o departamento de gerontologia tais 121 

como projeto Cinema e guia sobre violência. A Dra. Maria Angélica Sanches solicitou 122 
que fosse registrado em ata a importância da SBGG no reconhecimento da 123 

Gerontologia como especialidade da Fisioterapia pelo Conselho Federal de Fisioterapia 124 
e Terapia Ocupacional. Os membros do Conselho elogiaram o trabalho que vem sendo 125 

realizado pela Dra. Vania Herédia. Dr. Paulo concedeu a palavra a Dra. Juliana 126 
Junqueira (Tesoureira), que apresentou o relatório financeiro parcial da gestão 2018 – 127 

2020. Dra. Juliana informou que atualmente a SBGG possui uma conta no Banco do 128 
Brasil e duas no Itaú e foi realizado a substituição do contador. Dra. Juliana explanou 129 

sobre as receitas e despesas e sobre o balanço financeiro da SBGG. Sobre as receitas, 130 
enfocou a negociação e a readmissão de membros desligados e inadimplentes. Foi por 131 

todos elogiada pela situação financeira atual da SBGG. O Presidente do Conselho 132 
convocou a Dra. Cyane Tinoco (Assessoria Jurídica) para explanar sobre as questões 133 

jurídicas envolvendo a SBGG. Foi informado pela Dra Cyane a situação jurídica em 134 
relação ao processo em curso contra a empresa organizadora do Congresso Brasileiro 135 

de Geriatria e Gerontologia de 2018, a Gap Congressos. Dra Cyane discorreu sobre o 136 
trabalho da assessoria jurídica da SBGG Nacional frente as seções: Maranhão, Paraíba 137 

e Acre. Outro tema que merece destaque por parte do acompanhamento jurídico desta 138 
gestão é o desejo da reforma estatutária que não mais espelha, a realidade de 139 

funcionamento da SBGG. Mediante a isso foi solicitado uma nova redação do artigo 53 140 
do referido Estatuto. Em assuntos gerais, foi dado a palavra a Dra. Marianela Hekman 141 



(Presidente da Comissão de Normas e Membro do Conselho Consultivo Pleno) que 142 

apresentou as mudanças e complementações no Manual Operacional de 143 
Procedimentos – MOP. O Conselho Consultivo Pleno recomenda: 1. A não aprovação 144 

da reforma estatutária do artigo 53 do Estatuto da SBGG, na forma do artigo 42, inciso 145 
IV e parágrafo 1º, do Estatuto e sugere a reavaliação dos percentuais de participação 146 

da receita das anuidades dos associados de forma que não gere prejuízos de curto 147 
prazo na operação financeira das seções Estaduais. 2. A participação na integra do 148 

Presidente da SBGG, Presidente Depto de Gerontologia e do Tesoureiro durante a 149 
reunião anual do Conselho Consultivo Pleno. Ao final o Conselho Consultivo 150 

parabenizou a atual Diretoria pelo trabalho realizado até o momento. Nada mais tendo a 151 
ser discutido o Presidente deu por encerrada a reunião e mandou por mim lavrar a Ata”. 152 

Em seguida, foi submetido à Assembleia o item 4 da Ordem do Dia – Prestação 153 
parcial de contas do primeiro ano da gestão 2018/2020. Submetida a questão à 154 

votação da assembleia, as contas do primeiro ano da gestão 2018/2020 foram 155 
aprovadas pela unanimidade dos presentes. Ato contínuo, foi submetido à Assembleia 156 

o item 5 da Ordem do Dia – Deliberações sobre as extinções dos vínculos 157 
institucionais da SBGG com as seções estaduais da Paraíba (SBGG-PB) e do 158 

Maranhão (SBGG-MA), e com a representação estadual do Acre, na forma do 159 
artigo 52, parágrafo único, do Estatuto, com direitos de defesas e 160 

esclarecimentos pelos representantes das citadas seções e representação 161 
estaduais. Fez uso da palavra o Presidente da SBGG, Dr. Carlos André Uehara (SP), 162 

que apresentou à Assembleia as questões de irregularidades que envolvem atualmente 163 
a seção estadual da Paraíba, cuja diretoria não se encontra registrada no cartório de 164 

pessoas jurídicas da cidade de João Pessoa, onde os registros apontam como último 165 
ato registrado foi a eleição de diretoria ocorrida em 2010; ademais, a conta bancária 166 

que movimentava recursos dessa seção estadual era de titularidade da Dra. Maristé 167 
Mendes Rocha, desligada desde 22.12.2016; quanto à seção estadual do Maranhão, 168 

apurou-se que esta jamais constituiu-se formalmente como seção estadual, tendo 169 
apenas um funcionamento informal; quanto à representação estadual do Acre, o 170 

Presidente da SBGG explicou para a Assembleia que a atual representante encontra-se 171 
inadimplente com a SBGG há 3 (três) anos; antes da deliberação, fez uso da palavra a 172 

Dra. Jacira do Nascimento Serra (MA), que confirmou as questões apresentadas e se 173 
comprometeu a empenhar esforços no sentido de buscar estruturar no Maranhão uma 174 

representação estadual da SBGG; a Presidente da Assembleia tomou a palavra para 175 
questionar à Assembleia se havia algum presente que quisesse se manifestar pela 176 

seção estadual da Paraíba e pela representação estadual do Acre; não houve qualquer 177 
interessado em tal manifestação. Submetida a questão à votação, a Assembleia, por 178 

unanimidade de votos dos presentes, deliberou pelas extinções dos vínculos 179 
institucionais da SBGG Nacional com as seções estaduais da Paraíba (SBGG-PB) e do 180 

Maranhão (SBGG-MA), e também com a representação estadual do Acre, na forma do 181 
artigo 52, parágrafo único, do Estatuto. Em seguida, foi submetido à Assembleia o item 182 

6 da Ordem do Dia – Deliberação sobre reforma do artigo 53 do Estatuto da SBGG, 183 
na forma do artigo 42, inciso IV e § 1º, do Estatuto. Fez uso da palavra a Dra. Cyane 184 

Mendes Baptista Tinoco, que leu o texto legal atualmente em vigor e o texto sugerido 185 
para nova redação. O Presidente da SBGG, Dr. Carlos André Uehara (SP), fez uso da 186 

palavra para explicar as razões pelas quais solicitou a modificação, ressaltando a 187 
necessidade de criação de um fundo de reserva para socorrer a SBGG Nacional em 188 



casos de despesas excepcionais advindas de processos judiciais ou mesmo de outra 189 

natureza; ressaltou, ainda, que o uso dessa verba do fundo de reserva estaria vinculado 190 
à liberação expressa por parte do Conselho Consultivo Pleno e que tal medida refletia a 191 

melhor gestão de responsabilidade fiscal. Fez uso da palavra o Dr. José Elias Soares 192 
Pinheiro (RJ), para defender a posição do Conselho Consultivo Pleno, vez que a 193 

modificação sugerida traria forte e imediato impacto financeiro nas seções estaduais, 194 
podendo inclusive acarretar o encerramento de diversas seções estaduais; o Dr. José 195 

Elias Soares Pinheiro (RJ) sugeriu que a questão fosse encaminhada de forma mais 196 
gradual e organizada, e com discussão mais ampla. A Dra. Ana Cristina Canedo Pinto 197 

(RJ) manifestou-se no mesmo sentido apresentado pelo Dr. José Elias e, como 198 
Presidente da seção estadual do Rio de Janeiro, manifestou sua discordância com a 199 

proposta de modificação apresentada. O Dr. João Senger (RS) manifestou-se favorável 200 
à criação de um fundo de reserva, mas que não recaia sobre o percentual de repasse 201 

destinado às seções estaduais. A Dra. Roberta Barros da Costa Parreira (RJ) sugeriu 202 
que se refletisse a contratação de um seguro para a SBGG Nacional, que protegesse 203 

de reveses jurídicos. Fez uso da palavra o Dr. Tiago da Silva Alexandre (SP), que 204 
manifestou-se também contrário à pretensa modificação, ressaltando a importância de 205 

criação de um fundo de reserva, mas que não sacrificasse as seções estaduais. No 206 
mesmo sentido, o Dr. Leonardo Brandão de Oliva (BA), a Dra. Ivete Berkenbrock (PR) e 207 

o Dr. Hercilio Hoepfner Júnior (SC), todos contrários à modificação pretendida, sendo 208 
que o Dr. Hercilio Hoepfner Júnior (SC) sugeriu que a reforma fosse proposta na 209 

Assembleia a ser realizada no próximo CBGG 2020. Submetida a questão à votação da 210 
Assembleia, manifestaram-se favoráveis: o Dr. Carlos André Uehara (SP), a Dra. 211 

Juliana Junqueira Marques Teixeira (GO) e a Dra. Vania Beatriz Merlotti Herédia (RS). 212 
A seu turno, manifestaram-se contrários todos os demais presentes da Assembleia. 213 

Assim, por maioria de votos, foi rejeitada a proposta de modificação do estatuto, trazida 214 
no item 6 da Ordem do Dia. Em seguida, foi submetido à Assembleia o item 7 da 215 

Ordem do Dia – Deliberação sobre criação de Comissão Temporária para futura 216 
reforma do Estatuto. Por unanimidade de votos dos presentes na Assembleia, foi 217 

aprovada a proposta de criação de Comissão Temporária para futura reforma do 218 
Estatuto. Em seguida, encerrada a pauta de deliberação, foi submetido à Assembleia o 219 

item 8 da Ordem do Dia – Assuntos Gerais.  Nesse tema, a Presidente da Assembleia 220 
esclareceu que não há deliberação neste item da pauta; que somente haverá o registro 221 

das participações dos associados que desejarem se dirigir à Assembleia. Ato contínuo, 222 
houve as seguintes manifestações: o Dr. José Elias Soares Pinheiro (RJ) sugeriu que 223 

as próximas provas de títulos sejam sempre realizadas em São Paulo, em razão do 224 
baixo custo e da facilidade de malha aérea; a Dra. Cláudia Fló (SP) sugeriu que as 225 

próximas provas de títulos passem a ser realizadas fora dos Congressos, o que 226 
acarreta uma logística mais organizada. O Dr. Renato Gorga Bandeira de Mello (RS) 227 

fez uso da palavra para endossar a proposta da Dra. Cláudia Fló (SP) e ressaltar a 228 
importância de que o edital de realização das provas de títulos em geriatria sigam 229 

corretamente as recomendações da Associação Médica Brasileira – AMB, destacando 230 
serem rígidas, mas necessárias; o Dr. Renato Gorga Bandeira de Mello (RS) destacou 231 

ainda que o edital deve privilegiar a residência médica ou a experiência profissional em 232 
serviço efetivamente ligado à geriatria e de longa duração, para que se robusteça o 233 

futuro da SBGG, ressaltando ainda a importância de um retorno da academia à SBGG, 234 
privilegiando a excelência científica e acadêmica dos associados. O Dr. Hercilio 235 



Hoepfner Júnior (SC) teceu considerações sobre a importância da defesa profissional. 236 

O Dr. Carlos André Uehara (SP) respondeu, explanando sobre as ações da atual 237 
gestão na área da defesa profissional. A Dra. Maria Cristina Sant’Anna da Silva (RS) fez 238 

uso da palavra para solicitar modificações no edital da prova de título, sugerindo que os 239 
critérios valorizassem a prática profissional. A Dra. Jacira do Nascimento Serra (MA) 240 

endossou a manifestação anterior.  O Dr. José Elias Soares Pinheiro (RJ) manifestou-241 
se, mais uma vez, para ressaltar a importância do projeto “Cartas na Mesa”, solicitando 242 

inclusive que o respectivo ícone retornasse à página principal do sítio de internet da 243 
SBGG. O Dr. Hercilio Hoepfner Júnior (SC) igualmente elogiou o projeto “Cartas na 244 

Mesa” e sugeriu que seus baralhos sejam levados para os eventos regionais da SBGG, 245 
para serem vendidos. A Dra. Silvia Regina Mendes Pereira (RJ) sugeriu melhor reflexão 246 

sobre os critérios da AMB para concessão de título de especialista. A Dra. Roberta 247 
Barros da Costa Parreira (RJ) sugeriu discussão mais ampla sobre as matrizes de 248 

competência dos geriatras, no que foi endossada pelo Dr. Renato Gorga Bandeira de 249 
Mello (RS), que acrescentou sugestão de revisão sobre a preceptoria da residência 250 

médica em geriatria. O Dr. Leonardo Brandão de Oliva (BA) sugeriu que futura reforma 251 
do estatuto contemple cobrança em valor diferenciado para os associados gerontólogos 252 

que, no seu entender, deveriam pagar anuidade em valor mais reduzido do que os 253 
associados geriatras. No ensejo, o Dr. Renato Gorga Bandeira de Mello (RS) sugeriu 254 

condições diferenciadas também para atrair a associação de recém formados. 255 
Encerrados os itens da pauta, sem mais questões apresentadas pelos presentes, a 256 

Presidente da Assembleia encerrou os trabalhos às 21h.50min., tendo sido por mim 257 
lavrada a presente Ata, que é cópia fiel do que foi deliberado e decidido na presente 258 

Assembleia Geral Ordinária, que segue assinada por mim, Pablo Felga Cariello – 259 
OAB/RJ nº 95.313, Secretário, e pela Presidente, Cyane Mendes Baptista Tinoco – 260 

OAB/RJ nº 101.314. Rio de Janeiro – RJ, 01 de novembro de 2019. 261 


