ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – SBMFC

Aos vinte e nove de maio do ano de dois mil e treze, às 18:30hs, no Hangar Centro de
Convenções da Amazônia, na cidade de Belém – PA, realizou-se a REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – SBMFC, com a presença de nove
diretores a seguir denominados: Dr. Nulvio Lermen Junior – Presidente; Dr. Thiago
Trindade – Vice presidente; Dr. Paulo Poli – Secretário Geral; Dra. Juliana Soares –
Diretora Científica; Dr. Emílio Rossetti – Diretor de Titulação; Dr. Daniel Kunpp – Diretor
de Residência Médica; Dr. Cleo Borges – Diretor Financeiro e Dr. Ademir Lopes – Diretor
de Comunicação, e 15 conselheiros, a seguir denominados: Dr. Ricardo Amaral,
representante do estado do Amazonas; Dr. Leandro Barreto, representante do estado da
Bahia; Dr. Marco Tulio Ribeiro, representante do estado do Ceará; Dr. Tiago neiva,
representante do DF; Dr. Sandro Batista, representante do estado de Goiás; Dr. Fernando
Santos, representante do estado de Mato Grasso; Dr. Ivo Freitas, representante do estado de
mato Grosso do Sul; Dra. Ruth Borges, representante do estado de Minas Gerais; Dr. Paulo
Figueiredo, representante do estado do Pará, Dr. Marcos Vasconcelos, representante do
estado da Paraíba; Dr. Marcelo Kolling, representante do estado do Paraná, Dra. Andréia
Augusta, representante do estado do rio de Janeiro; Dr. Robinson Machado, representante
do estado de Rondônia; Dr. Fabio Schwalm, representante do estado do Rio Grande do Sul,
Dra. Marcela Dohms, representante do estado de Santa Catarina; Dr. Giuliano Dimarzio,
representante do estado de São Paulo, e Dr. Célio Pedreira, representante do estado do
Tocantins. As ordens do dia são apresentadas: a) Prestação de contas das atividades
desenvolvidas desde o início da gestão; b) Apresentação do balanço financeiros da
SBMFC; c) Apresentação do cronograma de datas para os próximos congressos regionais,
CBMFC e eventos da WONCA no Brasil para aprovação do Conselho; d) Definição da
sede do próximo CBMFC (2015); e) Definição das sedes dos próximos seminários
temáticos e encontros, a saber: Encontro das CT de MFC do CFM, Fórum de Residências,
Seminário de Comunicação Clínica, Seminário de Doenças Respiratórias Crônicas,
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Seminário de Cuidados Paliativos, Encontro de Ligas Acadêmicas de MFC; f) Informes
gerais. Dr. Nulvio inicia a reunião saudando os presentes e inicia a apresentação do
balanço das ações realizadas pela SBMFC desde o início da gestão. Destaque para a
realização do I Encontro Internacional de Câmaras Técnicas de MFC no CFM em Brasília,
do I Fórum Nacional de Residências em MFC, do Seminário Internacional de Atenção
Primária e do Encontro de Gestores, todos sem custo para a SBMFC. Dr. Nulvio informa
que mesmo com o corte de custos a SBMFC participou com estande nos eventos realizados
pelas associações estaduais. Entre as ações administrativas foram destacadas a realização
de reuniões de planejamento do CBMFC e congressos mundiais (Wonca Rural e Wonca
2016), reuniões da diretoria e conselho da SBMFC sem ônus para a Sociedade, a
manutenção do contrato com a assessoria de imprensa com o apoio das associações
estaduais e o financiamento de inscrições para residentes e jovens médicos de família no
congresso da WONCA em Praga. Dr. Nulvio informa que o número de sócios atual é de
5.787 e que foi celebrado contrato com a Cielo para possibilitar o pagamento das
anuidades por meio de cartão de crédito. O secretário da SBMFC, Rogério Machado,
informa que a funcionalidade estará disponível no segundo semestre. Dr. Nulvio expõe o
trabalho que será realizado no estande da SBMFC durante o congresso, que terá o objetivo
de modificar a forma de contribuição dos associados para débito em conta e angariar novos
sócios. Dr. Giuliano Diamarzio, representante

da APMFC, sugere a criação de uma

comissão para o planejamento de ações que visem a regularização dos associados
inadimplentes e incentivos aos novos sócios. Manifestaram interesse em compor a
comissão: Dr. Giuliano (APMFC), Dra. Marcela (ACMFC) e Dra. Ruth (AMMFC). Dr.
Nulvio relata que os contratos com as empresas que atendem a SBMFC foram
renegociados e que a Sociedade passou a ser autossustentável, revertendo um déficit
mensal que girava entre 20 e 30 mil reais. Apresentou as novas parcerias firmadas com o
portal Medicinia e com a Agência de Turismo Primundo, esta última com uma expectativa
de repasse para a SBMFC de R$ 100.000,00 até 2016. Dr. Nulvio sinaliza ainda que há a
possibilidade de apoio financeiro substancial para a SBMFC, vindo do MS, para a
continuidade e desenvolvimento de novas ações. Acerca do concurso para obtenção do
título de especialista em Medicina de Família e Comunidade – TEMFC, Dr. Nulvio
informa que houve a troca da empresa contratada para aplicação das provas, o que gerou
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redução de custos para a SBMFC. Informa também que foram publicadas quatro edições
da RBMFC e uma edição especial de Medicina Rural, uma vez que não havia sido
publicada nenhuma edição em 2012. Relata a substituição do corpo editorial e
consequentemente a importante redução de custos para a SBMFC. Comunica a
manutenção da parceria com a ARTMED e da elaboração de conteúdos para a publicação
do PROMEF, a participação na revisão de 5 diretrizes da AMB, na elaboração de 3
Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde e a proposta de criação da South
America Section da Rural and Remote Health Journal, a ser coordenada pelo Dr. Leonardo
Targa (GT de Medicina Rural). Dr. Nulvio comunica ainda a celebração de convênios de
cooperação técnica com as sociedades de medicina de família e comunidade da Espanha,
Peru e Uruguai, além da celebração de acordo de cooperação técnica com a Universidade
de Bolonha, que oferece uma bolsa de estudos para mestrado a aluno selecionado pela
SBMFC. Dr. Cleo Borges, diretor financeiro da SBMFC e contemplado com a bolsa, relata
sua experiência. Dr. Cleo inicia apresentação da situação financeira da SBMFC. São
apresentadas as fontes de receitas e despesas fixas da Sociedade, e a previsão de
encerramento do ano com saldo positivo em aproximadamente 60 mil reais. Dr. Marco
Tulio, presidente da ACMFC, questiona o trabalho das assessorias da SBMFC. Dra. Ruth
(AMMFC) indica o contador da AMMFC para atender as estaduais que necessitarem.
Decide-se por orçar um pacote de serviços, incluindo a contabilidade da SBMFC e das
associações com um mesmo contador.

O secretário da SBMFC, Rogério Machado,

levantará os orçamentos e submeterá ao conselho. Os representantes das associações
estaduais iniciam breve exposição sobre as ações desenvolvidas. Dr. Nulvio apresenta
calendário com os próximos eventos até 2016 e faz recomendação as estaduais a fim de
que os eventos organizados pelas mesmas não choquem com os demais já agendados. Os
representantes das cidades de Belo Horizonte, Curitiba e Natal, apresentam as mesmas
como candidatas a sediar o CBMFC 2015. Após votação secreta dos membros do
conselho, com 10 votos, a cidade de Natal é escolhida sede do CBMFC 2015. Definem-se
os estados/regiões que sediarão os próximos seminários temáticos. O Encontro das CT de
MFC do CFM será realizado na região Centro-Oeste, o Fórum de Residências no estado do
Amazonas, o Seminário de Comunicação Clínica na região Sul, o Seminário de Doenças
Respiratórias Crônicas no estado de Goiás, o Encontro de Ligas Acadêmicas de MFC em
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Minas Gerais e o Seminário de Saúde Mental em APS no estado de São Paulo. Dr. Nulvio
Lermen Junior deu por encerrada a reunião às 21:30. Eu, Rogério Machado, secretário
administrativo da SBMFC, redigi a presente ata, que segue assinada por mim e pelo
presidente, a qual submeto a apreciação de todos. Aos vinte e nove de maio e dois mil e
treze.

Rogério Machado
Secretário Administrativo da SBMFC

Nulvio Lermen Junior
Presidente da SBMFC
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