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Sociedade Brasl1eir.l de Otologia

EDITAL DECONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE OTOLOGIA - SBO inscrita no CNPJ: 92.975.499/0001-70 vem, através do
presente edital, e por meio de seu Diretor-Presidente, de acordo com o estatuto vigente, levar ao
conhecimento de todos os assodados, a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 01 de novembro de
2018 dos 12:45 às 14:00 durante o 48º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Orurgia Cérvico _
Facial, no centro de convenções de João Pessoa, localizado Rodovia PB-0ü8, Km 5, s/n - Polo Turístico Cabo
Branco, João Pessoa - PB, 58000-000, a qual ocorrerá para deliberarem a seguinte ordem do dia:

Ordem do Dia

1- Aprovação da Ata Anterior

2 - Apresentação do relatório da gestão

3 - Apresentação do relatório financeiro durante a gestão

4 - Assuntos Gerais

Em referência a ATA da Assembleia anterior e relatório financeiro mendonado na da ordem do dia, estarão
os mesmos disponibilizados no endereço eletrônico da 5.8.0 - www.sbotologia.com.br. para análise dos
assodados interessados, eis que na Assembleia estará se propondo a não leitura dos mesmos.

Não havendo na,hora adma indicada número legal de assodados para a instalação dos trabalhos em primeira
convocação, a assembleia será realizada 30 (trinta) minutos após, no mesmo dia e local, com os mecanismos
a atender os quóruns estatutários.

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Diretoria 580: Presidente - Rubens V. Brito Neto /1° Secretário - Luiz F. M. Lourençone /
2° Secretário. Graziela de Souza /1° Tesoureiro - Aline Bittencourt/ 2°Tesoureiro - Georgina Hueb.
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SOCIEDADEBRASILEIRADEOTOLOGIA- SBO

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezoito ás 12h45min, no centro de convenções

de João Pessoa, localizado Rodovia PB-008, km 5, S/n - Polo Turístico Cabo Branco, João Pessoa- PB,

CEP58000-000, durante o 48º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial,

foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Otologia - SBO, inscrita no

CNPJ/MF nº 92.975.499/0001-70, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.: 1) Aprovação da

Ata anterior; 2) Apresentação do relatório da gestão; 3) Apresentação do relatório financeiro durante

a gestão; 4) Assuntos Gerais. As 12h45min, Presidente da SBO, fez a primeira chamada, porém não

havia número legal de associados para a instalação dos trabalhos. Assim, ás 13h15, em segunda

convocação, instalou-se a Assembleia Geral Ordinária da SBO. Dr. Rubens Vuono de Brito Neto,

Presidente da entidade, agradeceu a presença de todos convidou o Dr Edson Ibrahim Mitre membro

Titular da Sociedade Brasileira de Otologia para secretariar a assembleia, uma vez que o primeiro e

segundo secretário não puderam estar presentes, feito isso deu início a Assembleia com a 1)

Aprovação da Ata da Assembleia anterior; dispensada a leitura e colocou para aprovação, sendo

aprovado por unanimidade. 2) Apresentação do relatório da gestão destacou a importância em ter a

audiologia dentro do congresso, foi uma situação recente onde teve uma conversa com o Dr Mareio

Abrahão e em poucos meses antes do congresso conseguiu inserir. E a repercussão foi muito boa e

positiva. Cada supra fez de uma forma e independente e a Otologia fez da seguinte forma: Entramos

em contato com a fonoaudióloga Bia Novaes que é professora titular da PUC,uma pessoa sênior, que

não precisa de apresentações e assim pediu para ela coordenar essa parte. Convidaram mais quatro

audiologistas sênior que por ser as pressas foram de São Paulo e a ideia nos próximos é chamar do

Estado do evento. Essasprofissionais foram: Valéria GoffiCouffi, Flávia Monteiro que é uma das eletro

fisiologistas mais conhecidas do Sírio Libanês, a Doris que é professora da PUCque infelizmente não
Diretoria S80: Presidente- Rubens v. Brito Neto /1° Secretário-Luiz F. M.Lourençone /
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conseguiu vir por causa do voo cancelado, Maria Fernanda professora de Bauru. Com essas

. audiologistas responsáveis por cada etapa foi realizado o primeiro simpósio de audiologia da SBO.Se

todos aprovarem ficaria como um simpósio de audiologia em todos os congressos. Isso é importante

ser em ATA, para não ter críticas em outras áreas, por exemplo a Sociedade de Fonoaudiologia

criticou a participação das fonos no congresso de otorrinolaringologia. Se todos tiverem de acordo

esse projeto pode continuar para os próximos congressos. Dr JoséTesta pediu a palavra e perguntou:

no voo veio ao lado de uma fono, na área de laringe e ela disse que teve que pagar o congresso. As

da audiologia também tiveram que pagar? Dr Rubens Vuono respondeu que isso foi um erro da

ABORL-CCFda empresa que estava responsável. O convite foi errado e a sorte que ele é muito amigo

da Bia Novaes. No convite dizia que estava convidada para participar do congresso de

otorrinolaringologia como palestrante, porém a inscrição, passagem, estadia por sua conta e não

podem circular nas áreas médicas, se restringindo a feira. A Bia Novaes ligou para ele e disse que é

uma ofensa e na hora ele disse para desconsiderar, que era um convite da Otologia para elas e que

passagem, estadia e congresso seria tudo por conta da SBO.Ligou para todas fonos e aOtologia pagou

tudo das cinco convidadas. Dr Artur Castilho pediu a palavra e disse que concorda com o que o Dr

Rubens Vuono falou. Antes a ABORL-CCFtinha uma empresa envolvida e por isso teve essaconfusão.

Para 2019 será tudo pela ABORL-CCFe provavelmente não deve acontecer mais. Dr Luiz Carlos Sousa

pediu a palavra e disse que se lembra há muito tempo que uma das assembleias da ABORL-CCFfoi

proibido a participação das fonoaudiólogas nos congressos, por conta do ato médico, foi mudado

isso? Dr Rubens Vuono respondeu que foi revogada essa decisão em assembleia da ABORL-CCF

durante a realização do Combined com o Four Otology de 2018. Completou que não pode pela lei do

ato médico um profissional não médico participar de uma aula só medica, por exemplo.

Particularmente disse ser contrário a isso, porque trabalha com elas em todos aspectos, mas tem que

respeitar a lei. Dr Edson Mitre disse que isso é outro ponto que complica tudo e foi discutido ontem

no CAF. Infelizmente no modo de ver dele, a ABORL-CCFé filiada a AMB e na AMB é vedada a
Diretoria SBO: Presidente - Rubens V. Brito Neto /10 Secretário - Luiz F. M. Lourençone /
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participação de não médicos em eventos em que se é dado situações médicas. Esseé o problema .

. Não só de fono, mas qualquer outro profissional não médico. Problema é como regulamenta a

circulação desses profissionais em salas de conteúdo exclusivamente médico? Na reunião do CAF

teve a ideia de criar um evento paralelo ao congresso. Por exemplo simpósio de fonoaudiologia de

ABORL-CCF. Assim esses outros profissionais vão se inscrever em outro evento. Como está

acontecendo com o Congresso Ibero Latino Americano em paralelo com o congresso brasileiro,

apesar da programação ser conjunta, são eventos separados. Dr Rubens Vuono gostaria de manter o

simpósio da audiologia no congresso da SBO.Todos os dias. Inclusive no Combined Meeting. Dr Sady

Selaimen disse que essa relação com a fono foi muito mal elaborada. Deve sentar e discutir antes

para não acontecer os problemas desse ano. Completou que no Combined Meeting é o foro ideal

para começar a agregar os audiologistas na área e as fonos nas outras áreas. Que é um evento que

precisa de público. Dr Jose Testa disse que no próximo combined a Otologia e Otoneuro não vão

participar e completou que o combined dois não teve público porque não teve Rinologia. O primeiro

foi com a Otologia, o segundo teve foniatria e não foi bom, o terceiro teve pediátrica que foi médio

e foi em conjunto com a sono. Enfim, tem que participar ou a Rinologia ou a Otologia. Dr JoseJarjura

pediu a palavra e destacou que o problema de educar outros profissionais, qual o limite que é

permitido eles estarem presentes em congressos? Esse é o problema. Na época do Dr Luc Louis

Weckx quando houve essa ruptura a audiologia estava em acordo com as fonos e a Otologia nunca

rompeu, acabou acontecendo de um modo geral. Dr Luiz Lavinsky disse que já foi muito falado sobre

o assunto. Que o conhecimento está muito acessível. Ao invés de ficar nessa discussão a sociedade

deve retomar uma conduta de formalizar com prótese acústica que hoje pacientes não recebem

diagnóstico médico e a Sociedade de Otologia está recebendo essas pessoas com normalidade. Uma

campanha muito simples, por exemplo, atrás de uma surdez tem uma doença, procure seu médico e

depois compre seu aparelho. Outro ponto é que a reunião da sociedade de otologia não deve ser

esquecida, feita a pelo menos a cada dois anos. Dr Rubens Vuono agradeceu e disse que a camp a
Diretoria SBO: Presidente - Rubens v. Brito Neto 110 Secretário - Luiz F. M. Lourençone 1
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é muito importante e vai pensar como fazer. Em relação a reunião da sociedade vai propor, pois a

_marca Four Otology é muito importante hoje, que na marca tenha pequeno o nome reunião da

sociedade de otologia. Dr Luiz Lavinsky completou que não é uma questão de marca e sim de ter

representatividade e força da Otologia, prestigiando vínculos com a ABORL-CCFe congressos, mas

ter sempre uma reunião com a cara da Otologia. Dr Rubens Vuono disse que isso será pensado. Mas

quando se pensou numa marca em inglês que é o marca Four Otology, ela acabou substituindo a

reunião da sociedade de otologia. A mesma coisa acontece na revista brasileira de otorrino, se ela

fosse em inglês alcançaria maior destaque internacional. Voltar o encontro para reunião da

sociedade de otologia é legal, mas perde representatividade internacional. Essadecisão foi tomada

em assembleias passadas essa substituição. O marca Four Otology já é a reunião oficial da sociedade

brasileira de otologia. Dr Jose Testa disse que mudou por causa do congresso brasileiro passou a ser

anual e nesse caso não caberia espaço para uma reunião anual. Outro ponto é a questão do

patrocinador, eles não têm condições de fazer dois ou três eventos por ano. Dr Luiz Lavinsky

completou que ter um nome em inglês é melhor mesmo. Eque a ideia é ter uma maior independência

nos eventos, porque foi conquistado há anos e agora está perdendo. Dr Luiz Carlos Sousa disse que

isso aconteceu por causa do convênio firmado na gestão do Dr Sady Selaimen que as Academia

ficariam sobre o bojo da ABORL-CCF,inclusive os congressos. Por isso não tem mais a independência

de fazer o evento sozinho. Dr Rubens Vuono tratou sobre a gratuidade da anuidade da Otologia. Que

mesmo sendo gratuito, existe vários médicos intitulados otologistas que não fazem parte da SBO.3)

Apresentação do relatório financeiro durante a gestão; senhor Presidente destacou o saldo enorme

da conta que um dia será discutido e que só o saldo da conta é suficiente para pagar os custos dos

congressos e ainda sobra um lucro. Pediu para que a Dra Aline Bittencourt num outro momento

sentar e conversar com o Sr Renato Batista sobre esses valores. Destacou que os números da conta

são bons, mas não quer dizer que os congressos estão bons ou superavitários porque os juros que

estão embutidos na aplicação da conta mascaram uma boa ou má gestão. Falou sobre os congr ssos
Diretoria 580: Presidente - Rubens v. Brito Neto /1° Secretário - Luiz F. M. Lourençone /
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da sua gestão da parte cientifica que foram o combined com four otology e o 48QCBO e ao ver os

números e lucros vê que a ABORL-CCFleva a maior parte por conta do acordo da ABORL-CCFcom as

Academias que foi renovado, mas tem que ser sempre repensado os termos. O combined desse ano

foi bancado pela marca marca Four Otology e no final teve um negativo nos valores. Conversou com

o Dr Mareio Abrahão sobre o repasse. Se fazer uma reunião da Otologia pura, estaria sempre

superavitário em relação ao financeiro e fazendo pelo combined estão sempre empatados ou

devendo um pouco. Dr Edson Mitre pediu a palavra e informou que ontem teve uma reunião do

conselho administrativo e fiscal da ABORL-CCFdo qual ele faz parte e a questão do combined foi

colocada em dois aspectos que precisam ser entendidos. Ficou surpreso quando o senhor Presidente

disse que ficou deficitário para a Otologia porque a informação passada ontem na reunião é que o

combined deu R$ 80 mil reais de lucro. Dr Rubens Vuono completou que então essa informação foi

atualizada. Dr Edson Mitre continuou que essa foi a informação passada ontem no CAF. Lembrando

que foi o lucro de todo o combined e não somente da Otologia e sim das três áreas. Outro ponto é

que a Otologia carrega o combined nas costas e a preocupação para 2019 é que não tem Otologia e

aí quem vai trazer patrocínio e a movimentação toda para o combined. A Otologia deve ter todo o

respaldo junto a ABORL-CCFpara ter todo prestigio que tem. Dr Rubens Vuono completou que deve

ter pesos e contrapesos ao invés de ser por área. Talvez o conselho de ex-presidentes deve ver isso,

para quem faça mais captação tenha mais recursos. A entrada na época foi muito pouca e a ideia é

buscar cada vez mais investidores para o evento. Dr Artur Castilho completou que é interessante ir

atrás dessas empresas bem antes do evento e não em cima da hora como acontecer nesse ano. Com

isso Dr Rubens Vuono apresentou o relatório de 01 de janeiro de 2018 a 30 de setembro de 2018:

Disponibilidade de caixa em 30 de setembro de 2018 valor de R$ 1.121.071,57 (um milhão cento e

vinte e um mil e setenta e um reais e einquenta e sete centavos). Entradas no período da gestão R$

48.276,66 (quarenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) sendo R$

48.069,71 (quarenta e oito mil e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) de rendimen
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aplicação e R$ 206,95 (duzentos e seis reais e noventa e cinco centavos) de outras entradas. Saídas

no período da gestão R$ 1.800,91 (um mil e oitocentos reais e noventa e um centavos) sendo R$

1.136,59 (um mil centro e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) de taxas e impostos; R$

456,49 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) de emolumentos e

cartório; R$ 207,83 (duzentos e sete reais e oitenta e três centavos) de outras saídas. Completou que

em 31 de dezembro de 2017 o saldo era de R$ 1.074.595,82 (um milhão setenta e quatro mil

quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) com o saldo de entradas e saída do

período de R$46.475,75 (quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco

centavos) ficou em caixa valor de R$ $ 1.121.071,57 (um milhão cento e vinte e um mil e setenta e

um reais e cinquenta e sete centavos). Colocou para aprovação da assembleia e foi aprovado por

unanimidade. 4) Assuntos Gerais Dr Rubens Vuono informou que no congresso brasileiro de 2019

serão dois convidados internacionais. Colocou para assembleia se preferem dois americanos ou um

americano e um marroquino? Dr Sady Selaimen disse que preferem aqueles que são melhores. Que

compete a Diretoria escolher, pois tem carta branca da assembleia. O senhor Presidente agradeceu

a presença de todos, se colocou à disposição para sugestões e não havendo mais nenhum assunto a

ser discutido, deu por encerrada a Assembleia.

Dr. Rubens
Presi
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