
Ata da reunião extraordinária do Conselho Diretor da SBMFC 
 
No dia 14 de julho de 2020, às 21 horas, por meio de plataforma de               
videoconferência, reuniram-se os membros do Conselho Diretor da SBMFC,         
conforme havia sido convocado, em prazo hábil, no dia 26 de junho de 2020. Daniel               
Knupp Augusto, presidindo a reunião conforme determina o Estatuto Social da           
SBMFC, apresentou a pauta, que consistia em avaliar os mecanismos utilizados           
pelo Conselho Diretor para debate e deliberações tendo em vista a dinamização e             
otimização do papel do Conselho na gestão da SBMFC, dentro de suas atribuições             
e limites estatutários. Com a presença da secretária geral e do diretor de educação              
permanente da SBMFC, das representações da associações estaduais de Minas          
Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba,             
Distrito Federal, Pernambuco e Goiás constatou-se, já em primeira chamada, o           
quórum necessário à realização da reunião extraordinária. Também estava         
presente a presidente eleita da SBMFC, Zeliete Linhares Leite Zambon. Entre os            
membros do Conselho, registraram-se as ausências das representações das         
associações estaduais do Paraná, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso, Mato          
Grosso do Sul, Pará e Amazonas. Inicialmente, Daniel Knupp parabeniza e dá as             
boas vindas à presidente eleita da SBMFC. Contextualiza ainda a importância da            
pauta em questão como forma de fortalecimento do Conselho Diretor. Rita Borret            
destaca a importância de reuniões periódicas do Conselho Diretor para além da            
periodicidade anual mínima que determina o Estatuto Social da SBMFC. Lidiane           
Vilela menciona a dificuldade de acompanhar mensagem no grupo de WhatsApp e            
do risco de se perder o contexto das mensagens. Sugere a possibilidade de um              
moderador do grupo, com o papel de organizar o debate. Marcello Dalla defende um              
cronograma de reuniões. Comenta ainda sobre o número de associações estaduais           
em situação irregular. Lucas Gaspar concorda com a reuniões periódicas e sugere            
que sejam feitas, a princípio, em intervalo bimestral. Entretanto, destaca que           
algumas decisões não podem esperar dois meses, de modo que pode ser            
necessário, em paralelo às reuniões periódicas, a adoção de ferramentas que           
permitam deliberações em caráter mais dinâmico. Daniel Knupp comenta sobre a           
possibilidade de utilizar outros aplicativos de mensagens que permitam organizar o           
debate em tópicos, embora compreenda que dificilmente o Conselho conseguirá          
preterir da utilização do WhatsApp. Rafaela Pacheco saúda a presidente eleita da            
SBMFC. Concorda que é muito difícil deixar de utilizar o WhatsApp, mas que é              
preciso saber utilizar de forma mais organizada e que também seria possível avaliar             
outras ferramentas complementares. Menciona ainda o papel do Conselho como um           
órgão da SBMFC para além de uma agrupamento de posições das associações            
estaduais. Daniel comenta sobre a possibilidade de utilização do sistema da SBMFC            
para votações das deliberações do Conselho, ponderando que a utilização dessa           
ferramenta fica dependente do serviço de programação do sistema da SBMFC,           
podendo implicar na necessidade de se aguardar por prazos adicionais a cada vez             



que seja necessária sua utilização. Alcir Galdino também comenta sobre as           
limitações do uso da WhatsApp com prejuízo ao acompanhamento do debate.           
Sugere a tentativa de se organizar mais os debates pelo aplicativo com a utilização              
de cabeçalhos e sínteses dos debates em curso. Marcello Dalla comenta sobre o             
Microsoft Teams, que possui mais recursos para o trabalho remoto. Lucas Gaspar            
defende que se avalie a possibilidade de revisão do Estatuto Social da SBMFC, se              
referindo à redução dos prazos exigidos pelo Estatuto para a convocação de            
reuniões do Conselho Diretor. Daniel Knupp comenta sobre os elevados encargos           
implicados no processo de registro de um novo Estatuto e sobre o largo prazo de               
tempo necessário ao processo de revisão e registro do Estatuto atual. Marcello            
Dalla concorda e destaca semelhante em revisões anteriores do Estatuto. Daniel           
Knupp passa então a apresentar as propostas de encaminhamento desenvolvidas          
na reunião. O Conselho Diretor aprova por unanimidade: a realização de reuniões            
periódicas, em princípio em intervalos bimensais; manter o grupo de WhatsApp do            
Conselho como espaço para debate, buscando estratégias de organizar as trocas           
de mensagens; estudar a utilização de outras ferramentas que possam completar o            
WhatsApp no processo de debate e deliberação; e a definição da garantia de um              
prazo mínimo de 48 horas para debate precedendo o processo de deliberação do             
Conselho. Rafaela Pacheco se propõe a buscar informações sobre outras          
ferramentas e aplicativos que possam auxiliar no processo de trabalho, para           
apresentar na reunião Conselho do dia 20 de agosto de 2020. Sem mais             
considerações a serem feitas, Daniel Knupp Augusto declara encerrada a reunião           
extraordinária do Conselho Diretor da SBMFC. 
 
 
 
 
 
 
 


