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Ata da XII Reune Diretoria biênio 2019-2020ª
Ata da XII Reunião de Diretoria biênio 2019-2020
Às vinte horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte (22/05/2020), reuniram-se de forma
virtual, os diretores da Gestão 2019-2020: Dr. José Miguel Chatkin, Dra. Irma de Godoy, Dr. José
Antônio Baddini Martinez, Dr. Alberto Cukier, Dr. Luiz Paulo Pinheiros Loivos, Dr. Benedito Francisco
Cabral Júnior, Dr. Mário Terra Filho, Dr. Flávio Mendonça Andrade da Silva, Dr. Bruno Guedes Baldi e
Dra. Tatiana Senna Galvão Nonato. A pauta foi iniciada com os seguintes temas: 1. Congresso
Brasileiro de Pneumologia 2020. a) Cancelamento do 40º Congresso Brasileiro de Pneumologia e
dos demais congressos simultâneos em 2020 e criação do Congresso Virtual: Dr. Chatkin iniciou a
reunião dividindo com os demais diretores a preocupação em se organizar um Congresso presencial
em 2020, durante a pandemia do Coronavírus. Informou que as opções seriam não fazer o congresso
ou criar um evento, completamente virtual, para substituir a atividade presencial. Por votação
unânime, foi decidido realizar um Congresso Virtual, que não seguiria a sequência das edições
anteriores dos Congressos Brasileiros. Este Congresso se chamará Congresso Brasileiro de
Pneumologia e Tisiologia Virtual SBPT (SBPT-Virtual 2020) e será realizado de 10 a 12 de outubro de
2020. Os conteúdos apresentados serão disponibilizados posteriormente, por período
indeterminado, para os inscritos, na plataforma de Ensino a Distância da SBPT. b) Adiamento do
Congresso de Campinas para 2022 e de Florianópolis para 2024: Também por votação, foi decidido
pela Diretoria, que o contrato com o centro de convenções Royal Palm não será cancelado e sim feito
um aditivo para transferência dos espaços locados para 2022 e, consequentemente, transferidos para
2024, os espaços reservados no CentroSul, centro de convenções contratado para o Congresso em
Florianópolis, inicialmente programado para acontecer em 2022. Dr Chatkin negociará com a
Sociedade Catarinense de Pneumologia e Tisiologia estas modificações. c) Modelo de plataforma e
Congressos Internacionais: Dr. Mário Terra compartilhou com o grupo que grandes congressos
internacionais já informaram a migração para plataformas digitais em 2020. Os exemplos são a ATS,
que fará o congresso em agosto e a ERS que terá seu congresso virtual em setembro. Dr. Mário
também apresentou ao grupo como foi executado o Congresso Mundial de Cardiologia, destacando
a necessidade de adaptação da programação já existente para este novo formato. Mencionou
também que o Curso Nacional de Atualização, que será realizado de forma virtual em 2020, é uma
grande fonte de aprendizagem para a logística de cursos on-line. Em seguida, foi apresentado pelo
Gerente Executivo, Jadir Oliveira, uma proposta de como funcionará a plataforma do Congresso
Virtual da SBPT. Foi informado que todas as questões jurídicas e estatutárias foram checadas
previamente com a assessoria jurídica da SBPT, e a realização do evento e todas as atividades oficiais
são possíveis neste formato. d) Assembleia Geral: Foi decidido pelos diretores, que a Assembleia
geral será realizada de forma virtual, no dia 09 de outubro de 2020, utilizando a mesma plataforma
do Congresso Virtual. Na Assembleia, serão apresentados os resultados da eleição para diretoria do
biênio 2023/2024, resultado da votação da proposta de alteração do Estatuto, prestação de contas e
das realizações da gestão atual, comunicado de alteração de data dos Congressos de 2022 e 2024,
posse da Diretoria 2021-2022 e demais assuntos de interesse dos associados. e) Prova de Título de
Especialista: A Gerente de Assuntos Científicos, Isabela Felizatto, informou que a AMB divulgaria em
junho um parecer sobre a obrigatoriedade de realização das provas de título de especialista em 2020.
Enquanto este documento não for divulgado, a secretaria da SBPT, juntamente com o Dr. Alberto
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Cukier, fará consulta à FUNDEP, sobre a viabilidade de se realizar a prova de forma não presencial. f)
Próximos passos: Serão enviadas cartas, informando oficialmente o adiamento do Congresso e
criação do Congressos virtual, para os sócios, Conselho Deliberativo, coordenadores de Comissões e
Departamentos, os dois Centros de Convenções envolvidos nas mudanças de data, às Diretorias das
Sociedades Estaduais de São Paulo e Santa Catarina envolvidas diretamente nestas modificações,
Diretorias de todas as demais Estaduais e ainda para as Sociedades Internacionais convidadas. g)
Assuntos para as próximas reuniões da comissão do Congresso: O cronograma geral do evento, o
número de aulas que serão gravadas assim como o número de aulas ao vivo, definição de cotas de
patrocínio, o valor das inscrições e categorias de congressistas que teriam isenção, logomarca do
evento, regra de envio de trabalhos, convite de palestrantes estrangeiros e repasse as estaduais,
serão assuntos a serem discutidos em reuniões futuras e, posteriormente, registrada em ata durante
a próxima reunião de diretoria. 2. Votação do novo Estatuto: Por sugestão do Dr. Alberto Cukier, a
proposta do novo Estatuto será colocada para avaliação e aberta para sugestão dos sócios durante o
período de 27 de maio a 08 de junho de 2020. A votação definitiva será aberta em no dia 11 de agosto,
com os resultados apurados e divulgados na Assembleia Geral, no dia 09 de outubro de 2020. O
sistema será contratado da empresa Itarget, com possibilidade de votação nas opções “sim” ou “não”
e, opcionalmente, a inclusão de justificativa após a opção escolhida. 3. Eleição de Diretoria
2023/2024: Devido a alteração da data da Assembleia geral, o cronograma da eleição de Diretoria do
biênio de 2023/2024, sofrerá alteração na data de registro das chapas e finalização da votação. As
novas datas são: apresentação das chapas 11 de agosto de 2020, 60 dias antes da Assembleia Geral,
e votação no período de 09 de setembro a 08 de outubro de 2020. 4. Relatório Reunião
extraordinária do Conselho Científico da AMB: Dr. Cukier informou ao grupo que participou
virtualmente da reunião do Conselho Científico da AMB no dia 12 de maio de 2020. Informou que o
Dr. Euler Nicolau Sauaia Filho, Presidente da ANMR, salientou a preocupação dos residentes quanto
ao impacto da pandemia sobre os programas. Chamou a atenção também que cada residente, que
tenha demandas específicas, deverá se manifestar perante os órgãos competentes, no que incluiu as
sociedades de especialistas. A Dra. Viviane Cristina Uliana Peterle, Conselheira Secretária-Executiva
da CNRM, fez breve explanação alusiva à norma técnica anexa de recomendações quanto ao
desenvolvimento de programas de residência médica durante o enfrentamento à pandemia. Não
houve uma decisão durante a reunião, mas o Dr. Cukier ressaltou que como a Covid-19 é uma doença
tratada em grande parte por Pneumologista, os residentes da especialidade não sofrerão grandes
impactos. 5. Curso Nacional de Atualização 2021: Dr. Chatkin compartilhou com o grupo que será
informado oficialmente às Sociedades Regionais do Rio de Janeiro e São Paulo que, devido a
impossibilidade de se realizar o Curso Nacional de Atualização em São Paulo em 2020, os valores
pagos para o Centro de Convenções Rebouças foram transferidos para o curso de 2021. Desta forma
a edição de 2021 do CNAP e do CNPED serão realizadas em São Paulo, transferindo para o Rio de
Janeiro em 2022, a edição seguinte do Curso. 6. Investimentos financeiros da SBPT: O Diretor
Financeiro da SBPT, Dr. Luiz Paulo Loivos, informou aos demais diretores que participou de uma
reunião com a Guide, que administra os investimentos financeiros da SBPT. Ele compartilhou que,
mesmo após as quedas do início da pandemia, a melhor opção para a SBPT é manter os valores
investidos. O mercado já apresentou uma ligeira elevação e, segundo os especialistas, uma segunda
queda durante a pandemia não é previsto de acontecer. Foi montado um plano onde a decisão de
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retirada acontecerá quando os valores do saldo da conta de investimentos, ficarem abaixo da
estimativa de ganho do investimento da renda fixa. Nada mais havendo a tratar, Dr. Chatkin
agradeceu a presença de todos e confirmou a próxima reunião, também de forma virtual, para o dia
26 de junho de 2020.

