
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA ORAL & MAXILOFACIAL REALIZADA 

NO DIA 18 DE JULHO DE 2019 EM MACEIÓ-AL 

 

Aos 18 dias do mês de julho de 2019, reuniram-se em Assembleia Geral em primeira 

chamada às 13h, e em segunda chamada às 13:30h, sob a presidência do Dra. Manoela 

Domingues Martins, os sócios da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral 

& Maxilofacial. Registra-se abaixo a sequência dos tópicos discutidos pelos membros 

presentes: 

 

1º EXPEDIENTE  

(A) Composição da Mesa: A mesa diretora dos trabalhos foi composta pelos seguintes 

membros da Diretoria Executiva da Sociedade: Dra. Manoela Domingues Martins 

(Presidente), Dra. Águida Miranda (Vice-Presidente), Dr. Pablo Agustin Vargas (Diretor 

Financeiro) e Dr. Alan Roger dos Santos Silva (Diretor Secretário); 

(B) Verificação das credenciais e assinatura dos presentes realizada pelo Dr. André 

Caroli Rocha;  

(C) Leitura da ata da Assembleia do último Congresso da Sociedade realizado no 

Rio de Janeiro em 2018: A senhora presidente deu início à sessão cumprimentando a 

todos os presentes e solicitando que o Dr. Alan Roger dos Santos Silva realizasse a leitura 

da ata da Assembleia Geral realizada em 2018, que foi colocada em discussão e votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Nenhuma sugestão de alteração da ata em análise foi 

registrada por parte dos sócios presentes;  

(D) Comunicados da equipe da mesa diretora:  

- A presidente descreveu as dificuldades da equipe da Diretoria para transferência da 

gestão contábil da Sociedade, e confirmou que a redação de uma cartilha de orientações 

para transição das equipes diretoras está em fase de redação; 

- A Presidente Dra. Martins confirmou a transferência da conta da SOBEP, prevista na 

ata da Assembleia do ano de 2018, entre os bancos Itaú e Banco do Brasil. Esclareceu 

que a conta atualmente está sob o gerenciamento da agência do Banco do Brasil da cidade 

de Piracicaba-SP, com acompanhamento e suporte de um gerente físico (Sr. Gabriel) e 

que,  todas as movimentações financeiras precisam ser validadas pela Presidente e pelo 

Diretor Financeiro, de modo independente, como forma de segurança; 



- Foi enfatizado o fato de que os pagamentos antecipados das contas da Sociedade são 

fundamentais para transição das gestões e deve ser preservado nas próximas transições;  

- A gestão atual informou que preservou as iniciativas de apoio aos congressos da SOBEP 

por meio da antecipação de R$50.000,00 para a equipe do Congresso em Maceió além do 

custeio de duas passagens aéreas de ida e volta para 02 palestrantes internacionais, 

reforçando-se o fato de que as passagens devem ser compradas com pelo menos 05 meses 

de antecedência do congresso para evitar variações excessivas nos valores; 

- A Presidente informou que a participação em 2018 de representantes da SOBEP nos 

eventos científicos da SBPqO (Dra. Manoela Domingues) e da ABENO (Dr. Fabio 

Coracin) foi realizada de modo muito produtivo e será mantida em 2019 (Dr. Marcio 

Lopes representará a SOBEP na SBPqO e Dr. Fabio Coracin na ABENO. Essas 

participações não tiveram e não terão nenhum custo para a SOBEP); 

- A edição do edital PAEN 2018 foi ampliada para R$15.000,00, possibilitando 3 apoios 

de R$5.000,00 para cada um dos 3 eventos selecionados e será mantido no ano de 2019 

mantendo o mesmo valor; 

- A parceria entre a SOBEP e a Associação de Câncer de Boca e Garganta (ACBG) foi 

viabilizada por meio da atuação do sócio Professor Rogerio Gondak, o qual discorreu 

pessoalmente sobre os resultados de sua representação junto à ACBG. A SOBEP indicou 

a Vice-Presidente Dra. Aguida Aguiar para nos representar junto à Comissão de 

Seguridade Social e Família, no dia 11 de julho de 2019, em Brasília. O Dr. Marcelo 

Marcucci representou a ABO Nacional nesta reunião e fez excelente manifestação. Ele 

foi convidado pela presidente durante a assembleia para contextualizar as manifestações 

em Brasília. Os colegas relataram as atividades que participaram e ressaltaram a 

importância de um movimento politico da SOBEP no sentido de ser mais ativa junto a 

outras Sociedades e a mídia. 

Nesse mesmo contexto de representatividade da SOBEP; 

- O Dr. Fabio Coracin foi convidado pela equipe gestora da Sociedade e registrou o 

progresso das atividades da Comissão de Ensino da SOBEP, mencionando que o 

questionário para caracterização dos padrões de currículos de Ensino em Estomatologia 

e Patologia Oral está pronto e será enviado em breve, via e-mail, para os sócios SOBEP 

emitirem comentários sobre o material. Apresentou ainda dados que sugeriram 

crescimento exponencial do número de ligas acadêmicas no contexto da Estomatologia e 

Patologia Oral no Brasil. No que diz respeito à ABENO, Dr. Coracin mencionou que 



coordenará mesa sobre novas diretrizes curriculares na integração Estomatologia e 

Patologia Oral; 

- A Dra. Águida, em nome do Dr. Fabrício Bitu, mencionou as atividades da Comissão 

de Odontologia Hospitalar logradas nos últimos 12 meses; 

- O Editor-Chefe da JORDI, Dr. Celso Lemos, justificou ausência e enviou uma 

apresentação em Power Point com atualização do cenário editorial do jornal da sociedade 

entre os anos de 2018 e 2019 e registrou a necessidade da maior participação dos sócios 

na submissão de manuscritos e revisão de trabalhos submetidos. 

 

2º ORDEM DO DIA 

- Foi apresentado o balanço financeiro do ano de 2019 da SOBEP, por parte do Dr. Pablo 

Vargas, que relatou 350 sócios ativos, dos quais 106 são acadêmicos isentos da anuidade. 

Informou que o saldo do dia de 18 de julho de 2019 é de aproximadamente R$945.000,00, 

sendo que a maioria absoluta desse valor está aplicada em investimentos especiais e 

aproximadamente R$4.000,00 em conta corrente. Confirmou que foram emprestados 

R$50.000,00 para o congresso da SOBEP em Maceió, com expectativa de retorno de 

R$25.000,00 após finalização do evento uma vez que serão descontadas as passagens 

aéreas e os “lunch boxes” da assembleia. Declarou que em termos de contas fixas, a 

SOBEP investe no Netwish, na Estomatoweb e na JORDI, sendo R$8.380,00 anuais para 

manutenção do site da SOBEP e R$8.380,00 anuais para manutenção do site 

Estomatoweb – foi registrada uma reflexão sobre a necessidade de maior uso da 

Estomatoweb por parte dos sócios, caso contrário, será discutida a possibilidade de 

cancelamento tendo em vista o número muito pequeno de sócios que acessaram a 

plataforma digital nos últimos 36 meses. Finalmente, o Diretor Financeiro informou que 

será aberta um conta PayPal para recrutar sócios internacionais; 

- A presidente consultou os sócios sobre a manutenção do valor da anuidade em 

R$150,00, que foi aprovada por unanimidade. O Dr. Jeconias Câmara sugeriu lembretes 

automáticos para sócios pagarem anuidades no início do ano. Foi aprovado também por 

unanimidade o valor da diária com pernoite seguindo tabela da FAPESP (R$550,00 em 

capital ou R$380,00 interior), sem pernoite (R$285,00) e refeições (R$75,00) para os 

representantes da Sociedade que atuarem em eventos ou atividades externas estratégicas 

para a SOBEP; 

- O balanço financeiro do Congresso de 2018 foi realizado pelo Dr. Fabio Ramoa Pires 

que mencionou lucro global de R$110.000,00 que resultou em R$34.000,00 após 



descontar a contrapartida da SOBEP na forma de um adiantamento de R$76.000,00. 

Posteriormente, apresentou e convidou os sócios para participar da Reunião da Academia 

Iberoamericana de Patologia Oral na cidade de Mérida em Outubro de 2020;  

- Foi informado o fato de que os resumos do Congresso de 2018 foram aceitos para 

publicação no Jornal TripleO em junho de 2019; 

- Foi realizada a indicação, por parte da Sociedade, dos nomes de profissionais para a 

medalha Pannain 2019: Dr. Danyel Elias Perez e Marcio Ajudarte Lopes nas 

especialidades de Patologia Oral e Estomatologia, respectivamente; 

- Informes do 45º Congresso em Maceió:  

A Dra. Sonia Ferreira apresentou a visão geral do evento que teve 859 inscritos, sendo 

apenas 177 sócios. Mencionou que investiu recursos pessoais para contratar equipe de 

gestão de conta no Instagram que, segundo a docente, teve resultado inequívoco para 

maior visibilidade do evento e da SOBEP. A docente informou que espera, após o 

pagamento de todas as despesas (ainda em andamento) do evento, contar com saldo 

positivo no valor de aproximadamente R$90.000,00. 

- Informes do 46º Congresso no Rio Grande do Sul: 

A mudança do evento de Gramado para Bento Gonçalves foi aprovada pela equipe de 

gestão da SOBEP e chancelada por todos os sócios presentes na assembleia. A Dra. 

Martins informou que o evento acontecerá entre os dais 14 e 17 de julho de 2020, no 

Dall’Onder Grande Hotel em Bento Gonçalves-RS. 

 

3º ASSUNTOS GERAIS 

- Dra. Lélia divulgou a X Reunião Brasileira de Patologia Oral Digital na Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, entre 

os dias 7 a 9 de novembro de 2019 com aplicação dos recursos angariados por meio do 

Edital PAEN-SOBEP para trazer o Dr. Adalberto Mosqueda-Taylor; 

- A mesa Diretora consultou sócios sobre iniciar investimentos para contratar empresa de 

assessoria de imprensa para divulgação mais qualificada das ações da SOBEP e do perfil 

professional das especialidades e a proposta foi aprovada por unanimidade; 

- O Dr. Sergio Kignel sugeriu que a ata da reunião não seja lida, mas sim enviada por e-

mail nos dias anteriores à Assembleia e que o saldo de uma sociedade como a nossa não 

deveria ser tão volumoso quanto um milhão de reais. Recomendou que a SOBEP invista 

parte desses recursos para aquisição de livros didáticos de Estomatologia de autores 



nacionais para distribuição a acadêmicos de Cursos de Graduação em Odontologia no 

país; 

- Dr. Marcello Marcucci registrou agradecimentos à Diretoria SOBEP por poder ter 

reservado espaço para o lançamento da nova edição de seu livro; 

- Os membros da Diretoria SOBEP mencionaram que a sequência prevista para cede de 

congressos da SOBEP é: Bento Gonçalves (2020), Belo Horizonte (2021), Curitiba 

(2022) e Recife (2023). 

- Dr. Jeconias Câmara solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao Prof. Dr. 

Manoel Sant’Ana Filho que faleceu em março de 2019. A assembleia prestou sua 

homenagem conforme solicitado. 

 

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

sessão às 15h05min, a qual eu, Alan Roger dos Santos Silva, Diretor Secretário desta 

Sociedade, lavrei a presente Ata, que depois de lida e considerada fidedigna aos assuntos 

pontuados, será assinada por mim, pela Presidente e demais membros da Diretoria que 

conduziram a assembleia.  

  

Maceió, 18 de Julho de 2019.  

 

 

Dra. Manoela Domingues Martins, Presidente 

 

Dra. Aguida Maria Menezes Aguiar Miranda, Vice-Presidente 

 

Dr. Pablo Agustin Vargas, Diretor Financeiro 

 

Dr. Alan Roger dos Santos Silva, Diretor Secretário 

 


