Ata – Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Transplante de
Medula Óssea – SBTMO, realizada no dia primeiro de setembro de dois mil e oito
no XII Congresso da SBTMO.

No dia primeiro de setembro de dois mil e oito, às 18:00 hs (dezoito horas) teve início a
Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula
Óssea – SBTMO, a reunião ocorreu no Salão Azul (Nobre), no Centro de Convenções
Rebouças em São Paulo – SP.
O presidente da SBTMO para o mandato de 2006-2009, Dr. Luis Fernando da Silva
Bouzas, abriu as trabalhos convocando um membro para presidência dos mesmos.
Apresentou-se o Dr. Milton Ruiz que com a secretária da SBTMO, Valéria Gonçalves,
conduziu conforme a convocação oficial, a assembléia.

Pauta de acordo com o Edital:
1. Eleição da chapa para o triênio 2009-2012:
Havendo apenas uma chapa e sem oposição da Assembléia a mesma foi eleita por
unanimidade sendo composta pelos seguintes membros:
Presidente: Frederico Luiz Dulley
Vice-Presidente: Júlio César Voltarelli
1° Secretário: José Carlos de Barros
2° Secretário: Adriana Seber
1° Tesoureiro: Luis Fernando da Silva Bouzas
2° Tesoureiro: Cristiana Solza

Conforme disposto no Estatuto, o presidente eleito passa a acompanhar os trabalhos da
atual diretoria até a sua posse em agosto de 2009.
2. Apresentação do balanço financeiro da SBTMO com entrega de 1 (um) original
para os membros do Conselho Fiscal para analise e posterior aprovação.

3. Eleição de 50% (cinquenta por cento) do conselho deliberativo, que ocorre de 4
em 4 anos.
Foram Eleitos os seguintes membros para compor o referido Conselho:
Nelson Hamershlack
Erika Oliveira de Miranda Coelho
Lúcia Mariano da Rocha Silla
Cláudio Galvão de Castro Junior
Marco Aurélio Salvino

Em substituição a:

Adriana Seber
Alita Andrade Azevedo
Eduardo José de Alencar Paton
Frederico Luiz Dulley
José Carlos Barros

Os demais membros permanecem no Conselho até a próxima eleição que ocorrerá em
2012 como determinada pelo Estatuto:
Ângelo Maiolino
José Salvador de Oliveira
Mair Pedro de Souza
Maria Aparecida Zanichelli
Ricardo Pasquini
Wellington Morais de Azevedo

4. Realização da Reunião de Consenso da SBTMO.

Dr. Bouzas – Propôs a realização de uma reunião de Consenso para o primeiro semestre
do ano de 2009, com a presença selecionada de membros especialistas, no Rio de
Janeiro, com programa a ser definido bem como estrutura / logística – Ressaltou a
importância desta reunião na definição de uma política e planejamento dos transplantes
no país enumerando como temas a debater: Indicações de TCTH, protocolo de
prevenção e tratamento de infecções e DECH aguda e crônica.

Dr. Chiattone – Sugeriu que fosse utilizada metodologia apropriada, já aplicada em
Consensos de outras Sociedades com sucesso e com orientação para “medicina baseada
em evidências”.

Dr. Pasquini – Sugeriu que a divisão em sub temas incluísse abordagem por doenças,
concordou com a importância dos temas propostos e com a necessidade de uma
metodologia adequada.

Dr. Julio Voltarelli – Concordou com a realização do Consenso e com a possibilidade
de gerar um documento importante para as negociações com o Ministério da Saúde e
ANS.

Dr. Eurípedes – Ressaltou a importância da reunião de Consenso.

Dr. Décio Lerner – Lembrou que a própria Portaria com o Regulamento Técnico em
vigência pode servir como base para a discussão dos grupos de trabalho.

Dra. Mary Evellyn – Ressalta que poderão ser discutidos os principais problemas do
TCTH no Brasil e revisão realizada a cada 2 anos.

Dr. Pasquini – Servirá como recomendações para o TCTH no Brasil e para abordar os
problemas de todo o Sistema auxiliando as unidades em funcionamento. Ressalta que
várias unidades estão com graves problemas financeiros e sucateadas.
Deverá ser separada a discussão sobre os problemas do TCTH aqueles relacionados à
reunião de Consenso, que terá um aspecto mais educacional e norteador.
A posição da Sociedade em relação ao risco que corre o país em perder o que foi
conquistado deve ser clara e firme. Temos argumentos e devemos utilizar todos os
necessários para a recuperação do Sistema.

Dr. Bouzas – Argumenta que os Centros poderiam apresentar planilhas com os custos
para subsidiar a discussão com os representantes do Ministério.

Dra. Erika – reforça que a descentralização é um problema que deve ser abordado, afim
de auxiliar aos Centros que correm risco de acabar.

Vários Membros sugeriram que a SBTMO deveria contratar um escritório de
contabilidade para rever os custos de Centros Selecionados afim de desenvolver
documentação para as discussões de trabalhos de remuneração de procedimentos.

Outras Propostas:

1. A Assembléia votou e aprovou o Consenso que será organizado pela atual
diretoria.
2. Os Centros que já promovem levantamento de custos deverão encaminhá-los
para a SBTMO.
3. Contratação de uma empresa de contabilidade para desenvolver ferramentas
adequadas para o levantamento de custos das unidades. Os membros
responsáveis por enviar propostas foram o Dr. Pasquini e o Dr. Nelson.

4. Consultar e solicitar orçamento de empresa de auditoria médica para
levantamento de custos.
5. Convocar uma comissão da SBTMO para ir a Brasília sensibilizar Parlamentares
para a causa do TCTH e a situação atual.
6. A data limite para aprovação das atas pelos membros do conselho deverá ser de
15 dias. As atas deverão ser enviadas por e-mail.
7. As atas e prestação de contas deverão ser encaminhadas com antecedência antes
da assembléia.
8. Deverá ser criado um regimento para o julgamento dos trabalhos apresentados
nos Congressos e que concorrem aos prêmios.
9. Rever com a SBHH a realização anual da prova de certificação para área de
atuação em transplante.

Finalizando a Assembléia o Dr. Bouzas prestou contas do bem sucedido XII Congresso
em SP, convocou os membros para o Congresso que comemora os 30 anos do 1°
Transplante de Medula Óssea no Brasil, em Curitiba, e ressaltou a necessidade do
cumprimento de um regulamento mínimo para a candidatura de outros locais onde se
realizarão os Congressos.

Sem outras observações, o Dr. Milton Ruiz encerrou a Assembléia e lavramos esta ata.

São Paulo, 01 de Setembro de 2008.

Dr. Milton Ruiz (Presidente da Assembléia)

Valéria Duarte Gonçalves (Secretária da Assembléia)

São Paulo, 01 de Setembro de 2008

Diretoria eleita para gestão da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula
Óssea no período de 2009 – 2012.
Presidente, Dr. Frederico Luis Dulley, brasileiro, casado, médico, portador da
carteira de identidade sob o n° 4439386-6 SSP-SP, CPF n° 929.618.438-04, residente na
Rua Barata Ribeiro, 380 cs 82 – Bela Vista-SP.
Vice-Presidente, Dr. Júlio Cesar Voltarelli, brasileiro, casado, portador da
carteira de identidade sob o n° 393098-3 SSP-SP, CPF n° 593.859.878-87, residente na
Rua Garibaldi, 1108 apt° 182 – Higienópolis-SP.
1° Secretário, Dr. José Carlos Barros, brasileiro, solteiro, médico, portador da
carteira de identidade sob o n° 417541-4-SSP-SP, CPF n° 763.035.438-04, residente na
Av. Angélica, 1189 – 9-A – Santa Cecília-SP.
2° Secretário, Drª, Adriana Seber, brasileira, casada, médica, portadora da
carteira de identidade sob o n° 1302130-7-SSP-SP, CPF n° 134.426.908-70, residente
na Rua Domingos Augusto Setti, 21 apt° 22 – Ch. Klabin-SP.
1° Tesoureiro, Dr. Luis Fernando da Silva Bouzas, brasileiro, casado, médico
portador da carteira de identidade sob o n° 5233778-9 CRM-RJ, CPF n° 402.791.11720, residente na Rua Tasso Fragoso, 24 apt° 503 – Lagoa-RJ.
2° Tesoureiro, Dr.ª, Cristiana Solza, brasileira, divorciada, médica, portadora da
carteira de identidade sob o n° 5255854-5 CRM-RJ, CPF n° 020.417.337-42, residente
na Rua Pedro Lago, 145 apt° 102 – Barra da Tijuca-RJ.

______________________________
Dr. Milton Artur Ruiz
RG.: 2.732.701

_____________________________
Valéria Duarte Gonçalves
RG.: 20.143.063-4

