Ata – Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Transplante de
Medula Óssea – SBTMO, realizada no dia trinta e um de agosto de dois mil e treze,
no XVII Congresso da SBTMO.

No dia trinta e um de agosto de dois mil e treze as 19:15h (dezenove horas e quinze
minutos) teve inicio a Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Transplante de
Medula Óssea – SBTMO.A reunião ocorreu na Sala Teatro do Hotel Maksoud, em São
Paulo - SP

A Presidente da SBTMO, Dra. Lucia Silla iniciou a reunião cumprimentando a todos os
presentes, indicando o Dr. Wellington Morais para presidir a AGO e o Dr. Marco
Aurélio Salvino para secretariar a mesa.

Dr. Wellington abre à assembleia solicitando ao Dr. Marco Aurélio Salvino a leitura da
última ata da AGO realizada Ribeirão Preto no XVII Congresso da SBTMO.

Após a leitura da ata de 04 de agosto 2012, a mesma foi aprovada por unanimidade.

Dr Virgílio sugere que a ata seja lida antes da reunião e aprovada para que a mesma seja
mais produtiva e que as partes relevantes sejam discutidas.

Dr. Wellington põe esta sugestão em votação, a qual que é aprovada por todos.

Dr. Wellington segue dando continuidade a pauta de reunião, informando os tópicos a
serem discutidos na ordem do dia.
1. Prestação de contas da SBTMO
2. Prestação de contas do último Congresso em Ribeirão Preto no ano de 2012
3. Planejamento Estratégico – Análise Swot
4. Próximos Congressos
5. Novos Sócios

6. Assuntos dversos

Com relação apresentação de contas da SBTMO, Dr. Luís Bouzas informa que foi feita
auditoria com parecer favorável, sobre o ano 2012, com ajustes mínimos
administrativos. Coloca o parecer á disposição, e comunica que foi decidido na última
reunião de diretoria da SBTMO no Hospital Einstein em 2013, que a auditoria fiscal
será realizada apenas no final de cada mandato.
Dr. Bouzas informa, que foi aberta uma conta que será específica para todos os
congressos daqui para frente.

Dra. Belinda presta contas sobre o XVI CSBTMO, informando que no fechamento de
contas do congresso TMO de Ribeirão, ainda falta receber R$ 20.000,00 da FAPESP e
R$ 30.000,00 da FAEPA (não recebidos). Afirma que deu pequeno lucro, porém, não
soube precisar.

Dr. Bouzas informa que o lucro ficou aproximadamente em R$ 60.000,00 sendo que
deste valor ainda falta receber R$ 23.000,00 das instituições que estão em aberto,
conforme informado pela Dr. Belinda. Informa ainda que na data de hoje, o saldo em
conta da sociedade é de R$ 8.000,00 e R$ 392.000,00 aplicados em CDB.

Dr. Bouzas diz que ha alguns congressos, está sendo utilizada a conta da SBTMO para
realização dos mesmos. Informando que a abertura da conta do congresso irá facilitar a
auditoria. Acrescenta que hoje a SBTMO tem um total de 357 sócios, sendo 192
adimplentes com 4 sócios institucionais (USP, INCA, Hospital de Barretos e HC de
Porto Alegre) e 165 inadimplentes.

Dra Lucia Silla faz alguns esclarecimentos, informando que foram feitas 3 reuniões de
diretoria desde a última assembleia no congresso 2012, conforme decidido em ata
anterior.

Dra Carmen critica que a última reunião foi convocada somente 48 horas antes, e sugere
que tenham mais reuniões via Skype.

Dra Silla concorda com a reunião na web.

Dra. Mary Flowers

diz que via web funciona, mas pelo menos uma tem de ser

presencial.
Dra. Silla relata o sucesso do projeto Diretrizes culminando com a edição do livro.

Dr. Bouzas informa que já é possível se associar a ASBMT via SBTMO.

Dra. Lúcia informa o sucesso da reunião CIBMT/ASBMT e SBTMO deste congresso e
que continuará nos esforços para estreitar cada vez mais as relações. Informa que a
“ASBMT Scholar Program“ tem a possibilidade de ser trazido para o Brasil. Sugere que
o projeto de Fellowship Program em parceria com ASBMT deveria ser feita ainda este
ano.

Dando seguimento à pauta Dr. Wellington passa ao próximo ponto “ analise SOWT “

Dr. Bouzas informa que somente 7 análises foram enviadas.

Dra. Mary Flowers pede que aprovemos estes 7 como representativos dos vários.

Dr. Wellington informa que a sociedade continua tendo repetição da mesma falha: do
não envio do formulário preenchido de solicitação de sede para congresso, antes da
reunião da SBTMO. Orientando mais uma vez que as próximas candidaturas só serão
aceitas se encontradas via formulários da SBTMO.

Dr. Phillip informa que durante o congresso 2013 não foi divulgado o congresso 2014
em Minas Gerais de presidência de Dr. Wellington, e que deveria ter sido feito.

Dr. Fernando Barroso apresenta as cidades de Fortaleza – Natal como candidata a sediar
SBTMO 2015 e expõe as vantagens da região para sediar.

Dra. Carmem Bonfim apresenta á candidatura de Curitiba 2015.

Dr. Wellington abre votação para escolha da sede do congresso da SBTMO em 2015.
Pouco antes da votação Dr. Fernando cede à candidatura de Fortaleza em favor de
Curitiba.

Dr. Wellington põe em votação Curitiba para sede do XIV CSBTMO.
Todos aprovaram a cidade de Curitiba para sede do XIV CSBTMO em 2015.

Dra. Marly Flowers pede para votar sobre a não aceitação de candidatos para 2016 sem
ser via formulário. Dr. Wellington abre votação: com apenas 1 voto contra, e os demais
a favor. Foi aprovado que para 2016 a candidatura das sedes será realizada somente via
formulário.

Dr. Wellington passa ao próximo ponto sobre novos sócios.

Dr. Wellington estimula que sócios tragam mais sócios individuais e institucionais,
cobrar adimplência.

Dr. Wellington abre a assembleia para assuntos gerais.

Dra. Carmem pede ajuda a SBTMO para abertura de Residência de TMO Pediatria. Dra.
Lúcia concorda e apoia a ideia.

Dra. Lúcia pede que todos que tenham projetos ligados SBMO favor o enviem e
participem mais.

Dra. Lucia Informa que a diretoria está definindo funções e que o Dr. Philip ficou
responsável pelo site da SBTMO.

Dr. Philip diz que o site da SBTMO é muito lento, pouco estimulante e que precisa ser
mais interessante.

Dr. Bouzas informa que podemos cobrar mais a empresa.

Dra. Adriana pede que a SBTMO envie uma lista de medicamentos necessários em
TMO para MS.

Dra. Belinda informe que já está propondo e que assume a liderança desta causa e pede
que enviem a ela sugestões. Todos concordam.

Dr. Marco Salvino apresenta o evento da WBMT: “ workshop de TMO em países em
Desenvolvimento”

A Assembleia tendo atingido seu quorum com 39 sócios presentes, e não havendo mais
nada a tratar, o presidente da AGO Dr. Wellington, encerra a Assembleia Geral
Ordinária, na qual foi lavrado a presente ata e depois de apreciada aprovada e assinada
pelos membros da mesa.

São Paulo, 31 de Agosto de 2013.

Dr. Wellington Morais de Azevedo (presidente AGO)

Dr Marco Aurélio Salvino (Secretário da AGO)

