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Ata da septuagésima Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Sociedade Brasileira de 
Coloproctologia (SBCP), realizada no dia dezenove de setembro de dois mil e quatorze às 
dezessete horas, no Royal Tulip Brasília Alvorada - auditório Planalto, em Brasília - DF, 
durante o sexagésimo terceiro Congresso Brasileiro de Coloproctologia, com a seguinte 
ordem do dia: Abertura da sessão pelo Presidente; Apreciação e votação do relatório do 
Secretário Geral, distribuído previamente; Apreciação e votação das propostas para 
admissão de novos membros e para mudança de categorias; Apreciação e votação do 
relatório do Primeiro Tesoureiro, distribuído previamente; Estudo e votação do orçamento 
para o exercício seguinte; Fixação das anuidades devidas à SBCP; Apreciação e votação 
dos relatórios das comissões permanentes; Proposta de alteração do Regimento Interno 
(De acordo com o estatuto - artigo “22”  letra “e”) Relator:  Dr. Francisco Sergio Regadas; 
Discussão de assuntos de interesse geral; Eleição da nova Diretoria; Posse da nova 
Diretoria; Encerramento. Dando início aos trabalhos, o Presidente Dr. Paulo Gonçalves de 
Oliveira convocou para compor a mesa o Secretário Geral, Dr. Eduardo de Paula Vieira e 
o Presidente Eleito, Dr. Ronaldo Coelho Salles. Em seguimento o Dr. Paulo Gonçalces de 
Oliveira solicitou a apresentação do relatório da Secretaria Geral. RELATÓRIO DA 
SECRETARIA GERAL (DR. EDUARDO DE PAULA VIEIRA): RELATÓRIO DA 
SECRETARIA - EXERCÍCIO 2013-2014. A Secretaria Geral vem apresentar à Assembleia 
Geral da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, o relatório do exercício administrativo 
2013-2014, transcorrido sob a presidência do Dr. Paulo Gonçalves de Oliveira. Na 
assembleia geral do 62º Congresso Brasileiro de Coloproctologia, realizado em São Paulo 
- SP, foram admitidos 16 membros aspirantes, 60 membros filiados, 46 foram promovidos 
a membros associados, 42 a membros titulares e 2 a membros correspondentes. O 
quadro social do presente exercício ficou assim composto: Membros Titulares 671, 
Membros Associados 407,  Membros Filiados 566, Membros Aspirantes 22, Membros 
Correspondentes 13, Membros Honorários 14, Membros Remidos 49, Total 1.742. 
Recebemos 10 propostas de admissão para membro aspirante, 81 propostas de 
admissão para membro filiado, 54 para mudança de categoria para associado e 51 para 
titular. Todas foram analisadas pela Secretaria Geral e consideradas aptas para votação. 
Apresentaram-se à Secretaria 04 candidatos à bolsa “AB”, tendo seus currículos sido 
encaminhados à Dra. Angelita Habr-Gama e ao Dr. Boris Barone para seleção. A 
consolidação desta bolsa de estudos, já tradicional no cenário latino americano, reafirma 
a prevalência técnica e científica da SBCP no continente. O Jornal Informativo da 
Sociedade Brasileira de Coloproctologia, de circulação trimestral, vem sendo publicado 
regularmente e já se encontra no ano XIV, número 3. É um meio de comunicação e de 
veiculação de opiniões muito bem aceito pelos membros da SBCP. Foram adquiridos 02 
computadores para adequarmos as necessidades administrativas. Foram realizadas 02 
reuniões de diretoria junto com o Conselho Consultivo.  Participamos de diversas reuniões 
na sede da AMB, discutindo pautas de interesse da nossa sociedade, tanto do ponto de 
vista científico, como em defesa profissional da nossa classe. Continuamos com um 
assento no conselho deliberativo da AMB, participando destas assembleias. Em reunião 
recente na câmara técnica da CBHPM conseguimos a aprovação do código de 
desarterialização hemorroidária com mucopexia para constar em breve do rol de 
procedimentos da CBHPM, com o código 7B. No decorrer do ano de 2014, demos 
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continuidade ao programa de educação continuada com o PEC e gravação de vídeos 
para o público leigo. Retomamos o projeto diretrizes, junto a AMB, com a revisão de 04 
assuntos já publicados e avaliação da confecção de novos tópicos. Estamos reformulando 
o programa de pesquisa cientifica, para dar apoio aos sócios além da manutenção da 
assinatura das seguintes revistas: Colorectal Disease, British Journal of Surgery, 
Diseases of the Colon & Rectum e Techniques in Coloproctology.  Rio de Janeiro, 12 de 
setembro de 2014.  “Dr. Eduardo de Paula Vieira, Secretário Geral”. Colocado e votação, 
foi aprovado.  A seguir, o Secretário Geral solicitou e obteve a aprovação da Assembleia 
para admitir e promover membros da SBCP, a seguir indicados, cujos requerimentos 
foram avaliados previamente. Como membros aspirantes: ANNIBAL COELHO DE 
AMORIM JUNIOR (RJ), CINARA DOURADO PEREIRA CORREIA SANTOS (GO), ELIDA 
NATALIE SILVEIRA FARIA (GO), FRANCIARA LETICEA MORAES CUNHA (DF), 
ISABELA DIAS MARQUES DA CRUZ (BA), JULIANA TEIXEIRA MACHADO (SP), MARIA 
CLAUDIA LIMA SANTOS (RJ), MARIA EMILIA CARVALHO E CARVALHO (MG), 
RAQUEL ALBRECHT (RJ), RENATA BANDINI  VIEIRA (SP).  Como membros filiados: 
ADRIANA FREIRE SENA (ES), ALINE DAVID SILVA (CE), ANDRÉ ANTONIO 
ABISSAMRA (SP), ANDRÉ GATTO (PR), ANGELA ESSINGER DE NORONHA (RJ), 
BRENO XAIA MARTINS DA COSTA (MG), BRUNA SCHWAN GUERINI (SP), BRUNO 
FREIRE FERNANDES BORGES (RN), CAMILA PERAZZOLI (RS), CAROLINA CHACON 
COSENTINO (RJ), CAROLINA ELISABETE DA SILVA MEREGE (SP), CAROLINA 
GASTALDELLI (SP), DANIELA ALCANTARA DOS SANTOS (RJ), DANIELLE CAMPOS 
SANTIAGO ROLIM (SP), DANILO DAUD (SP), DIEGO CEZAR DA SILVA PECHUTTI 
(SP), EDUARDO AUGUSTO LOPES (SP), EDUARDO ROSETTI FILHO (ES), ELOAH 
GAMBOGI LIMA (MG), ESTHER ANDRADE RODRIGUES (MG), FABIOLA FERNANDES 
MARTINS (RS), FERNANDO BRAY BERALDO (SP), GABRIELA NOLASCO SANTANA 
FARDIN (ES), GUILHERME CUTAIT DE CASTRO COTTI (SP), GUILHERME PAGIN 
SÃO JULIÃO (SP), GUSTAVO ALT COELHO (RJ), IGOR DE SOUZA FERNANDES (RJ), 
IGOR DIAZ YAMANE (RJ), ISABEL CRISTINA DE CARVALHO COSTA (BA), IVAN 
FOLCHINI DE BARCELOS (SC), IVNA HOLANDA VIANA (SP), IZABELLA GONÇALVES 
CARNEIRO (BA), JOSÉ ANTONIO DIAS DA CUNHA E SILVA (RJ), JOSÉ JORGE 
PINHEIRO GUIMARÃES (AM), JOSEANE CANTON (PE), JULIA GIRARDI CUTOVOI 
(SP), JULIA REZENDE SCHLINZ  (RJ), JULIANA FORMENTI ZANCO (SP), LEONARDO 
MACIEL FONSECA (MG), LETICIA FRANKE GONÇALVES (RS), LORENA REUTER 
MOTTA GAMA (SP), LUCAS TEIXEIRA DE PONTON (SP), MARCELO GIUSTI 
WERNECK CORTES (MG), MARCELO NEVES CARVALHO (RJ), MARCIA KIMIE 
SHIMIZU ( SP), MARCO ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS ( MG), MARCO AURELIO 
D’ASSUNÇÃO (SP), MARCOS HENRIQUE DE ANDRADE ZANONI (SP), MARCOS 
RODRIGO PINHEIRO DE ARAÚJO CARVALHO (BA), MARIA CRISTINA DEFÁVERI 
FIGUEIRA (RJ), MARLLUS BRAGA SOARES (RJ), MARLUS TAVARES GERBER (PR), 
MATHEUS DE OLIVEIRA RANGEL (RJ), MAURILIO RAMOS PAIVA ( MG), MONIKA 
PEREIRA KIM (RN), NAJA NABUT (PR), NAW-ALLY RISSO DE BRITO KRIJU 
D’ALMEIDA (MT), NEANDER SILVEIRA LEMES CONTENTE (GO), PATRÍCIA DA SILVA 
PASSOS (RS), PAULA GABRIELA MELO MORAIS (SP), PAULO ALVES DOS SANTOS 
(PR), PRISCILA OLIVEIRA CARDOSO (MG), RICARDO IERVOLINO (RJ), ROBERTA 
GRAZIELLE DE SOUZA LOPES (MG), ROBERTA GUIMARÃES PUIG (RS), RODRIGO 
BECKER PEREIRA (SC), RODRIGO DE ALMEIDA PAIVA (MG), SABRINA MIOTTO 
(SP), SIMONE FERREIRA BONATTO DAHM (DF), SUZANA LIMA TORRES (SP), 
TATIANA VIEGAS RANGEL (MG), TAUANA FERREIRA GONÇALVES (SP), THIAGO DE 
ALMEIDA FLAUZINO (ES), UMBERTO MORELLI (SP), VANESSA NASCIMENTO 
KOZAK (PR), VINICIUS BRESSIANI (SC), VIVIAN APARECIDA POSSO ROSA (SP), 
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VIVIAN SATI OBA BOURROUL (SP), WALDEMILSON CLÉBER DE CASTRO VIEIRA 
(BA), WILMAR JUNIO PEREIRA ARAÚJO (GO), YARA LIMA DE MENDONÇA (RJ).   
Promovidos a membros associados: ALFREDO FERNANDO VECCHIATTI POMMELLA  
(SP), ALINE APEL (AL), ALINE SANTIAGO (SC), ANA CAROLINA PARUSSOLO ANDRÉ 
(MG), ANDRÉ FIGUEIREDO ACCETTA (RJ), ANDRE LUIS CORTEZ MINCHILLO (SP), 
ANDRÉ MARCELO COLVARA MATTANA (SC), ANTONIO CARLOS TROTTA (PR), 
ANTONIO EDNARDO DE SOUZA (CE), AUGUSTO MOTTA NEIVA (MS), CAMILA 
OLIVEIRA BARBOSA (DF), CARLOS ALBERTO TORRES DE CASTRO (SP), CAROLINE 
PINTO COUTINHO (MG), ELIS ROCHA RIBEIRO XAVIER (SP), FABIO EDUARDO 
SOUZA PINTO (PR), FELIPE LEITE DE FIGUEIREDO (RJ), FLÁVIA FONTES FARIA 
(MG), GILSON MARTINS (SC), GUILHERME DE ALMEIDA SANTOS (MG), GUSTAVO 
BARBOSA FURTINI (MG), GUSTAVO MELO DA SILVA (RJ), JOÃO ALVES DE 
ALBUQUERQUE FILHO (SP), JOAQUIN TOMAS DE LA PUENTE SUAREZ (CE), 
JORGE HENRIQUE REINA  (SP), JOSÉ AMÉRICO BACCHI HORA (SP), JULIANA 
MARQUES FERREIRA (PR), KARINA DAGRE MAGRI (SP), LAURA MOSCHETTI (RS), 
LEONARDO AMORIM FORMAGGINE (RJ), LEONARDO GUEDES LEITE DE OLIVEIRA 
(RJ), LUCIANA DA COSTA FLACH (RJ), LUIZ FELIPE DE CAMPOS LOBATO (DF), 
MARCELA MAIA LEITE BARROS (DF), MATHEUS MATTA MACHADO MAFRA DUQUE 
ESTRADA MEYER (MG), MICHEL GARDERE CAMARGO (SP), MIKAELL ALEXANDRE 
GOUVEA FARIA (SP), MILENA PARREIRA LIORCI (SP), MURILO BARCELOS DE 
SOUZA (SP), NELSON ARAKAKI JUNIOR (RJ), PAULO CELSO BRACKMANN JUNIOR 
(RJ), PETERSON MARTINS NEVES (MG), RALPH CORREA DE ALMEIDA (MG), 
RENATO DEL PENHO PEREIRA (MG), RICARDO RYDYGIER DE RUEDIGER (PR), 
ROBERTO DE SOUZA MENDONÇA (CE), RODRIGO AMBAR PINTO (SP), RODRIGO 
REY FARINA (RS), RODRIGO SOARES NAPOLEÃO DO RÊGO (PI), SHIRLANE 
FRUTUOSO MALHEIROS (PB), SILVIA MAMPRIM PADOVESE (SP), VICTOR EDMOND 
SEID (SP), VINÍCIO FALLEIROS (SP), VITOR RAMOS MUSSI NETTO (RJ), VIVIANE 
TIEMI KENMOTI (TO).  Promovidos a membros titulares: ADRIANA BORGONOVI 
CHRISTIANO (SP), ADRIANA GONÇALVES DAUMAS PINHEIRO GUIMARÃES (AM), 
ALESSANDRO ANDRADE SIMÕES (SC), ALEXANDRE MEDEIROS DO CARMO (SP), 
AMANDA MACHADO BERNARDO ZIEGLER (SP), ANDRÉ ARAUJO DE MEDEIROS 
SILVA (BA), ANDRÉ DALLAGO MACHADO (SC), ANDRÉ PEREIRA WESTPHALEN 
(PR), ANTONIO BALESTRIM FILHO (SP), CARLOS ALBERTO UZUM (SP), CRISTINE 
BASTOS SILVA  (RJ), DORYANE MARIA DOS REIS LIMA (PR), EDUARDO ÂNGELO 
BRAGA (MG), EDUARDO ISAAC NISHIMOTO (SP), EDUARDO ROSETTI  (ES), ELISA 
TREPTOW MARQUES (SC), EMERSON NOGUEIRA PRADO (SP), FERNANDA 
BELLOTTI FORMIGA (SP), FERNANDA MEIRA PINTO COELHO (BA), FLÁVIO 
ROBERTO SANTOS E SILVA (MA), GEANINE BAGGIO FRACARO (PR), GIANCARLO 
DE SOUZA MARQUES (MA), GUSTAVO DANIEL VILA ARGOLO MAZURKIEWICZ (BA), 
GUSTAVO KURACHI (PR), ILDA MARA CUPAIOLO SILVA DE LORENZI (SP), ISAAC 
JOSÉ FELIPPE CORRÊA NETO (SP), ISABELA PESSOA ELIAS GONÇALVES (MG), 
JOÃO BATISTA ALVES DOS REIS (CE), JOÃO CARLOS NEPOMUCENO GONÇALVES 
(ES), JORGE AUGUSTO CARDOSO OLIVEIRA (DF), JORGE HENRIQUE REINA NETO 
(SP), JOSÉ ROBERTO MONTEIRO CONSTANTINO (MG), JULIANA STRADIOTTO 
STECKERT (SC), KATIA FERREIRA GUENAGA (SP), LEONARDO BAYLÃO NIGRE 
(RJ), LUCIANE HIANE DE OLIVEIRA (SP), LUIZ NAZARENO FRANÇA DE MOURA (PA), 
MARCELO PANDOLFI BASSO (ES), MARIA BIANCA DE LACERDA FERNANDES 
CÔRTE (DF), MARIA FERNANDA ZUTTIN FRANZINI (SP), MARIA TEREZA COIMBRA 
CARVALHO (SP), MARÍLIA LÚCIA CARDOSO BARROS DOMINGUES (SP), MARLENY 
NOVAES FIGUEIREDO  (SP), MÔNICA MOURTHÉ DE ALVIM ANDRADE (MG), PAULO 
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ANTONIO LEMOS CURIATI (SP), RENATA ROCHA BARBI (RJ), ROBERTO ANANIAS 
DE LIMA (CE), RODRIGO OLIVA PEREZ (SP), THAÍSA BARBOSA DA SILVA (MG), 
THIAGO AGOSTINI BRAGA (SP), VALDOMIRO GARBUGIO FILHO (PR).  Dr. Paulo 
Gonçalves solicitou a apresentação do relatório da Tesouraria. RELATÓRIO DA 
TESOURARIA (DR. DIÓGENES GUILHERME CASTRO ALVARENGA): RELATÓRIO DA 
TESOURARIA - EXERCÍCIO 2013-2014. RELATÓRIO FINANCEIRO DA S.B.C.P. – 
Setembro de 2014. Cumpre-nos apresentar aos nossos pares de Diretoria, membros do 
Conselho Consultivo da SBCP e plenário da A.G.O. o relatório das atividades financeiras 
da nossa Sociedade no período de Agosto de 2013 a Julho de 2014. Lembramos que,  
apenas em Abril de 2014, foi-nos possível o início legalizado do nosso trabalho em virtude 
de intercorrências no registro da ata que nos dava posse como titular da 1ª Tesouraria da 
SBCP. Para esta incumbência nos permitimos descrever os comemorativos das principais 
medidas tomadas, por nossa área Financeira, até o momento: I – COMPROMISSOS 
FISCAIS E TRIBUTÁRIOS: Março de 2014 – Mudança de escritório de Contabilidade 
visando melhor segurança e acurácia dos dados; Abril de 2014 – Foram detectadas, em 
análise conjunta com o novo escritório, falhas no recolhimento dos tributos incidentes 
sobre as atividades ordinárias da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, tais como:  

 Pagamento do PIS sobre a folha de pagamentos- corrigido em abril com referencia 
à competência de março de 2014; 

 Pagamento da CSLL sobre lucro financeiro a partir de março de 2014; 

 Extravio/Falta de alguns documentos fiscais, tributários e trabalhistas. 
Julho de 2014 – Contratação de escritório de Advocacia, especialista em Direito 
Tributário, para nos respaldar sobre o assunto. O parecer do escritório ULRICH & NICOLL 
Advogados Associados se encontra disponível em nossos arquivos e já foi apresentado 
em reunião de Diretoria. Felizmente, todas as medidas que havíamos tomado resultaram 
corretas e consentâneas com o parecer dos referidos especialistas; II – ÁREA BANCÁRIA 
E DE INVESTIMENTOS: Maio de 2014 – Abertura de conta no Banco Bradesco para 
consolidar a complementação do resultado financeiro do Congresso de Fortaleza, 
resolvendo os desencontros com o Banco do Nordeste. Ademais, criou-se uma nova 
opção de cotejamento de remuneração para nossas taxas de investimento financeiro; 
Aquisição de cartão de crédito coorporativo para assinatura de revistas e periódicos 
estrangeiros; Junho de 2014 – Fechamento da conta do Banco do Nordeste; 
Abertura de conta na Caixa Econômica Federal destinada a depósito de numerários para 
o contingenciamento dos passivos fiscais e tributários herdados da administração do 
nosso escritório de Contabilidade anterior; Agosto de 2014 - Implantação do sistema de 
assinatura eletrônica junto à Caixa Econômica Federal.  Revisão nos perfis de 
investimento:  Banco do Brasil: de BB Corp 600 mil - rentabilidade nos últimos 12 meses = 
9,20% para Caixa Econômica: FI Fidelidade RF LP-rentabilidade nos últimos 12 meses= 
9,57% ou CDB CEF - rentabilidade nos últimos 12 meses= 9,68% (em estudo); Itaú: De 
Itaú Empresas Ref. DI - rentabilidade nos últimos 12 meses 8,83% para Bradesco: 
Bradesco DI Special rentabilidade nos últimos 12 meses 9,57% (em andamento).  III – 
PENDENCIAS: Permanecem algumas pendencias operacionais de guarda e apropriação 
de registros com o antigo escritório de Contabilidade que estão sendo equacionadas, em 
conjunto com nosso Secretario e Presidente Eleito, já estando em andamento à tomada 
das providências cabíveis nas áreas específicas.  IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Em 
obediência aos nossos preceitos estatutários apresentamos, em paralelo, o balancete 
anual e a previsão orçamentária para nosso próximo período.  Por oportuno, destacamos 
nossas principais receitas e despesas, quais sejam: 
RECEITAS: 

Resultado do 61º Congresso   643.101,72 44,72% 
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Reenfatizamos que setenta e dois por cento (72,00 %) da nossa receita é representada 
por duas situações sobre as quais temos pouca ou nenhuma governabilidade, como: 
resultado de aplicações financeiras e resultado de congressos. Sugerimos uma gradativa 
incrementação nos valores das contribuições sociais, tanto por aumento no valor da 
anuidade como por indexação do mesmo a índices de correção monetária. Por 
derradeiro, neste nosso segundo mandato à frente das finanças da nossa entidade, nos 
deparamos com a necessidade, por motivos particulares, de uma solução de continuidade 
nessa tarefa.  Gostaríamos de expressar o quanto nos honrou esta missão e como foi 
prazerosa e gratificante a convivência com os demais colegas de Diretoria, sobretudo, 
pelo interpolamento de algumas tarefas, com os Presidentes efetivos, Eleitos e 
Secretários, copartícipes dos nossos mandatos. Rio, 05 de Setembro de 2014. Diógenes 
Guilherme Castro Alvarenga – 1º. Tesoureiro.  Colocado em votação, foi aprovado.  A 
seguir o presidente convocou o relator da Comissão de Ensino e Residência Médica. 
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ENSINO E RESIDÊNCIA MÉDICA. (DR. JOÃO 
BATISTA DE SOUSA). Atividades da Comissão de Ensino e Residência Médica – a) atuar 
junto aos órgãos governamentais competentes, colaborando com o ensino da 
especialidade; b) estimular e orientar a orgnização de serviços de núcleos hospitalares de 
Coloproctologia e de seu ensino; estipular critérios e condições para reconhecimento dos 
referidos serviços e núcleos hospitalares.  Comissão de Ensino e Residência Médica.  Em 
2014 a Secretaria da SBCP recebeu três pedidos de credenciamento junto à SBCP.  
Foram avaliados e aprovados os seguintes Serviços: Serviço de Coloproctologia do 
Hospital Universitário de Brasília - DF, Serviço de Coloproctologia da Clínica Kaiser de 
São José do Rio Preto – SP e  Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário São 
Francisco na Providência de Deus. Durante o ano de 2014 procuramos agendar reunião 
com a secretaria executiva da Comissão Nacional de Residência Médica com o objetivo 
de apresentar propostas para melhoria dos programas de Residência Médica em 
Coloproctologia mas não obtivemos sucesso. Propusemos à diretoria e ao conselho 
consultivo da SBCP o aperfeiçoamento das exigências para o programa de residência 
médica da nossa sociedade: que ao final do programa o residente tenha realizado no 
mínimo 120 videocolonoscopias e não 40, como atualmente é exigido. Foi proposto que a 
SBCP, juntamente com as empresas fornecedoras de material de videocirurgia, 
promovam cursos de treinamento em cirurgia videolaparoscópica para todos os 
residentes de serviços credenciados pela nossa Sociedade. Para tanto foi constituída pela 
Presidência uma Comissão composta pelos Drs Fabio Guilherme Caserta M. de Campos 
(Presidente), Francisco Sérgio P. Regadas, Eduardo de Paula Vieira, Sergio Eduardo 
Alonso Araújo e Armando Geraldo Franchini Melani para negociação com as empresas e 
também esboçar um programa mínimo a ser desenvolvido pelos treinandos. Colocado em 

Aplicações Financeiras 421.180,74 27,38% 

Contribuições de Sócios 261.281,30 16,98% 

Patrocínio PEC 99.000,00 6,43% 

Impressão de Revista / Temas Livres 298.781,23 27,34% 

Salários e Encargos Sociais e Benefícios 132.005,48 11,64% 

Despesas de ocupação (aluguéis, luz, 
condomínio, IPTU, etc.) 

69.129,65 6,10% 

Custeio de  Informática 87.579,50 7,72% 
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votação, foi aprovado. A seguir o presidente convocou o relator da Comissão de Título de 
Especialista. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA. (DR. 
ROMULO MEDEIROS DE ALMEIDA). A Comissão de Título de Especialista participou de 
duas reuniões da diretoria da SBCP no Rio de Janeiro onde expôs o andamento dos 
trabalhos na condução da execução do concurso para a obtenção do título de 
especialista.  O edital foi submetido à apreciação da AMB sendo aprovado e publicado no 
site da Sociedade no dia 14/05/2014 com inscrições abertas até o dia 17/05/2014.  Houve 
47 inscrições, das quais 46 foram homologadas após análise de documentos feitos pela 
Comissão. A única inscrição indeferida ocorreu pelo fato de o candidato não possuir 
nenhum dos quatro critérios para que se torne candidato conforme exigência do edital. O 
candidato foi comunicado do indeferimento e seus documentos devolvidos.  Para a 
organização do concurso foi selecionada a empresa Selecting, a mesma que realizou o 
concurso de 2013 com êxito.  O concurso ocorreu nas dependências da FIOCRUZ/UnB, 
em seu laboratório de informática.  As duas etapas ocorreram no dia 16/09/2014, sendo a 
teórica às 8h00 e a teórico-prática às 14h00, ambos os formatos digital com a correção 
imediata no servidor e a emissão de relatório, já contendo notas e percentuais de acerto, 
o que essa Comissão julga ser fator de agilização importante.  Dos 46 candidatos inscritos 
44 compareceram para as duas fases da prova.  Todos os candidatos concluíram a prova 
dentro do tempo previsto e não houve nenhuma intercorrência na execução dos 
trabalhos.  O gabarito foi publicado no dia 18/09/2014 no stand da SBCP nas 
dependências do 63º Congresso Brasileiro de Coloproctologia e na página da Sociedade 
na internet.  O resultado parcial do concurso mostrou um índice de habilitação de 75%, o 
que é compatível com as últimas três edições do concurso.   Houve uma média de acertos 
de 56,6 com desvio padrão de 4,2 questões em um universo de 80 questões somando as 
duas provas.  Por último, esta Comissão deixa as seguintes sugestões que foram 
apresentadas à AGO após deliberação da própria Comissão em reunião ocorrida no dia 
19/09/2014 nas dependências do próprio congresso: Que esta Comissão se torne cada 
vez mais independente do local do congresso e que seja mais ligada à Sociedade 
tornando o seu trabalho livre de interferências locais; Que haja padronização do concurso, 
tanto na forma de aplicação quanto na bibliografia, pois tal medida auxiliaria no preparo 
do candidato. Atualmente os postulantes só conhecem a forma e o padrão da prova com 
120 dias de antecedência ao concurso, o que consideramos ser fator de estresse; Que a 
elaboração das questões e consequentemente do concurso permaneçam sendo realizada 
por membros experientes dessa Sociedade, no sentido de dirimir questões também 
relativas à adequação das questões na forma e na sua correlação com a bibliografia 
sugerida.  É o nosso parecer.  Brasília, 19 de setembro de 2014.  Romulo Medeiros de 
Almeida - Relator da Comissão de Título de Especialista 2013/2014.  Colocado em 
votação, foi aprovado. A seguir o presidente convocou o relator da Comissão de Revista. 
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE REVISTA. (DR. ANDRÉ DA LUZ MOREIRA).  Boa noite 
a todos.  “Eu gostaria de lembrar que, desde o ano passado, nós tivemos uma mudança 
na Editora com uma nova capa e uma nova diagramação interna da Revista.  Nesse ano, 
foi lançado o site da Revista, uma vez que a tendência é a de que a Revista fique cada 
vez mais on line e menos impressa.  Esse site pode ser acessado através de um link no 
site da SBCP - Sociedade Brasileira de Coloproctologia.  Quando é aberto o site, 
encontra-se a edição atual da Revista.  Nós estamos em setembro e a terceira edição já 
saiu.  Os senhores devem ter recebido um email, ontem ou anteontem, avisando que a 
terceira edição do ano já está on line, ou seja, a Revista está com a sua periodicidade em 
dia.  A edição de número quatro também já está pronta e está em processo de 
diagramação.  Além disso, nós conseguimos ter os trabalhos a head of printer, no prelo.  
Lembramos que o site está em português e em inglês.  Então, os artigos que já foram 
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aceitos e que, ainda, não foram incluídos em nenhuma edição, já podem ser acessados 
pelo site da Revista, bem como o seu arquivo.  Nós podemos, também, encontrar todas 
outras edições, tanto da época da Zeppelin quanto das outras editoras.  Está tudo em 
PDF no site.  Os senhores podem acessar e baixar qualquer artigo da Revista do 
passado. Nós, ainda, temos uma seção dos artigos mais lidos ou mais acessados.  Há 
dois anos, o artigo mais acessado da Revista foi um relato de casos, só para os senhores 
terem uma ideia.  Atualmente, não é mais assim.  Os artigos mais lidos são todos artigos 
originais ou artigos de revisão.  No próprio site da Revista, nós temos um link que leva ao 
site da plataforma EAS da Elsevier Editora, onde todo o processo editorial da Revista é 
feito através dele.  O autor que tenha interesse em submeter um trabalho tem que fazer 
um login e criar uma senha.  Entra nessa página, onde ele pode submeter um novo 
manuscrito, e vai seguindo os passos.  Está tudo passo a passo na plataforma.  Os 
editores trabalham com essa plataforma.  Os revisores trabalham com essa plataforma.  
Não tem mais email, não tem mais CD, não tem mais nenhuma outra forma de submeter 
trabalho para a Revista que não seja esse.  Isso evita que alguns artigos fiquem no limbo.  
Eu, até hoje, recebo umas ligações de um artigo, há não sei quantos anos atrás, que não 
foi publicado, que concorreu a um prêmio e nós não achamos esse artigo em lugar 
nenhum.  A plataforma da Scielo, aquele Submission, apesar da Scielo ainda não ter 
desativado da Revista, ela não é mais utilizada.  A plataforma acabou.  A única forma de 
submeter trabalho à Revista é através dessa plataforma EAS e o acesso é também feito 
pelo site da SBCP - Sociedade Brasileira de Coloproctologia. O autor submete o artigo, o 
artigo vai para o nosso Editor Office, que, no momento, sou eu.  Nós fazemos um check 
list para ver se o artigo cumpriu todas as determinações das instruções dos autores, 
senão ele volta para o autor e não chega nem ir para a revisão.  Estando com o check list 
completo, que nós chamamos de check list técnico, o artigo vem para mim, como Editor 
Chefe, e eu distribuo para os outros coeditores da Revista, que ficam responsáveis pelo 
trabalho, inclusive para rejeitar prontamente ou para escolher os revisores.  Infelizmente, 
nós não temos recebido um número muito grande de artigos, então eu tenho certeza que 
têm muitos revisores ansiosos, que é o corpo editorial da Revista que deve estar se 
perguntando o porque de não receber nenhum artigo.  Mas é que nós não temos volume 
para isso.  Era para todos estarem participando disso. Um ganho da Revista, dentro do 
contrato da Elsevier Editora, apesar de nós termos ganho algumas indexações, como 
Scielo, Lilacs e Scopus – mas nós ainda não temos o Club Med –, é que a Revista está, 
agora, dentro do Science Direct da Elsevier Editora.  Isso, também, aconteceu esse ano.  
Isso é quase que uma indexação da própria Editora.  A Elsevier é uma editora com mais 
de dois mil periódicos de peso e tem a própria indexação dela, que é o Science Direct, o 
que permite uma visibilidade internacional da Revista enorme.  A maioria das bibliotecas 
on line de universidades fora do Brasil tem acesso ao Science Direct e fazem pesquisas 
pelo Science Direct.  Com isso, os nossos artigos podem aparecer e criar número de 
citação, que é o que nós precisamos para, um dia, ter algum fator de impacto relevante. O 
Science Direct tem um aplicativo para colocar no Ipad, em que se tem acesso aberto à 
Revista Brasileira de Coloproctologia.  Nós conversamos com a Elsevier Editora sobre a 
possibilidade de ter um aplicativo específico da Revista.  Eles falaram que isso não é 
possível, que o ideal era baixar o aplicativo do Science Direct e, dentro dele, entrar na 
Revista e ter acesso a todos os trabalhos em PDF. Continuamos lutando com a escassez 
de artigos.  Nesses dois últimos anos, nós temos procurado reduzir a quantidade em prol 
da qualidade.  Houve uma rejeição muito grande de relatos de casos.  A Revista tinha 
muitos relatos de casos e esse foi um puxão de orelha que nós recebemos da Scielo, há 
dois anos.  Então, a Revista, agora, possui uma padronização para quem está 
acompanhando: costuma ter sempre um editorial, artigos originais, dois relatos de casos e 
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um artigo de revisão.  Nem sempre é possível, nós conseguimos, mas a ideia é a de que 
todo o número saia assim.  Além disso, nós temos valorizado os artigos originais na capa.  
Aparecem, na capa, somente os artigos originais.  Os de revisão, os editoriais e os relatos 
de casos estão dentro, mas não aparecem na capa. Em relação ao custo, quando nós 
tínhamos a Editora Zeppelin, o custo se aproximava aos R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais).  No volume 33.1, que foi o nosso primeiro volume com a Elsevier Editora, o custo 
da editora aumentou muito.  Nós pulamos de vinte e poucos mil reais para R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais) por edição.  Isso é um preço fechado por edição com eles.  Em 
compensação, nós economizamos na tiragem e na postagem.  Então, nós acabamos, no 
final, com o mesmo valor aproximado.  Nós conseguimos manter o mesmo custo da 
Revista, porém com uma qualidade infinitamente superior.  Esse número ainda pode cair 
um pouco porque o número 1, isto é, o 33.1, ainda teve a tiragem convencional de 1.200 
a 1.500 de antigamente; agora, está por 300 porque a Revista é só para quem paga.  O 
valor de R$ 40,00 (quarenta reais) não é um valor que paga o custo da Revista.  A ideia é 
somente mesmo desestimular aqueles que querem receber a Revista, em casa, em papel.  
Eu acho que a tendência é acabar, em algum momento, com isso e ficar 100% on line.  
Nós conseguiríamos, assim, reduzir ainda mais o custo, porque – como os senhores 
podem ver – o custo maior é da gráfica.  Com a tiragem, não economiza tanto, como nós 
imaginamos.  A economia da tiragem foi em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 
edição.”  Foi apresentada uma proposta pelo Dr Raul Cutait para a revista passar a ser 
editada apenas de forma eletrônica, não sendo mais impressa. Após a proposta ser 
discutida na assembleia foi colocada em votação e sendo aprovada. A seguir o presidente 
solicitou a leitura do relatório do Conselho Consultivo. RELATÓRIO DO CONSELHO 
CONSULTIVO: Dra. Karen Mallmann. O Conselho Consultivo se reuniu na data de ontem, 
dia 18 de setembro de 2014.  Presentes os membros: Dr. Renato Valmassoni Pinho (PR), 
Dra. Karen Delacoste Pires Mallmann (RS), Dr. Sergio Pinheiro Regadas (CE), Dra. 
Luciana Maria Pyramo Costa (MG), Dr. Carlos Walter Sobrado Junior (SP) e Dr. João de 
Aguiar Pupo Neto (RJ), em substituição ao Dr. Francisco Lopes Paulo (RJ).  Como 
convidados, Dr. Paulo Gonçalves de Oliveira (DF), Dr. Ronaldo Coelho Salles (RJ) e 
Fabio Guilherme Caserta M. Campos (SP). Foi apreciada pelo Conselho Consultivo a 
proposta de alteração do Regimento Interno, que será apresentada, em seguida, na 
Assembleia, pelo Dr. Sergio Pinheiro Regadas (CE).  Também coube ao Conselho 
Consultivo deliberar sobre a região que sediará o Congresso da SBCP - Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia, em 2019, tendo sido designada a Região Norte-Nordeste, 
por votação unânime.”ASSUNTOS GERAIS.Em seguida o presidente colocou em pauta a 
questão de reforma do esatuti interno. Nós temos um Estatuto de 2007, ano que ele foi 
editado, que incomoda muito, havendo, eventualmente, necessidade de alguns pequenos 
ajustes.  Por exemplo, há um prêmio da Revista Brasileira de Coloproctologia que nem 
tem mais esse nome.  Há algumas pequenas alterações que podem ser feitas.  E, para 
isso, nós constituímos um grupo de estudos, formado por membros do Conselho 
Consultivo e ex-presidentes desta Sociedade, para fazerem uma revisão do Regimento 
Interno. Eu gostaria de ler para que não pairem dúvidas.  A proposta de alteração do 
Regimento Interno, de acordo com o artigo. 22, letra i, do Estatuto.  Ressaltamos que não 
está sendo feita nenhuma proposta de mudança no Estatuto.  No entanto, propostas de 
mudança no Regimento Interno estão de acordo com o Estatuto, artigo 22, letra i, que diz: 
“aprovar e modificar o Regimento Interno ou decidir sobre matéria fora dele”.  A proposta 
foi que se fizessem pequenos ajustes, não grandes; aquilo que fosse mais consensual, 
que se pudesse adaptar e rapidamente se colocar, porque algumas coisas incomodavam, 
realmente.  Por exemplo, eu citei esse nome do próprio prêmio chamar a nossa Revista 
por um nome que ela já não tem, e também com respeito a esse aspecto da 
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proporcionalidade porque é extremamente dinâmica a proporcionalidade dos membros 
titulares nas diversas regiões e estados no Brasil. Isso para que nós, pelo menos, 
fixássemos porque não havia nem a previsão de quanto tempo iria durar isso daqui.  Para 
isso, nós constituímos uma comissão formada pelos Drs. Francisco Sergio Pinheiro 
Regadas (CE), Rosalvo Jose Ribeiro (RJ), Carlos Walter Sobrado Junior (SP), Eduardo 
de Paula Vieira (RJ) e Sergio Carlos Nahas (SP).  Essa Comissão se debruçou e eu 
solicito uma revisão.  A ideia é que apresente aquelas adaptações que podem ser feitas 
de maneira consensual, aquilo que pode ser feita a adaptação.  Nesse momento, eu 
passo a palavra e solicito que faça o relato dessa Comissão, ao Dr. Francisco Sergio 
Pinheiro Regadas (CE), que foi designado para essa função. O Dr Francisco Sergio 
Pinhweiro Regadas apresentou o estudo feito por esta comissão: Inicialmente, a primeira 
coisa que a Comissão avaliou foi, exatamente, com relação à escolha do Estado ou da 
Região para os próximos Congressos.  Essa avaliação já havia sido feita há 05 (cinco) 
anos, e, agora, novamente, foi feito um novo levantamento do número de membros 
titulares em cada estado e em cada região, ficando assim: em São Paulo, houve uma 
queda de 1,6%; na Região Sul, uma queda de 0,3%; na Região Norte-Nordeste, um 
aumento de 2%; no Rio de Janeiro, uma queda de 0,7%; na Região Centro-Oeste, um 
aumento de 1,3%; e, em Minas Gerais e no Espírito Santo, um aumento de 0,2%.  Então, 
baseado nesses percentuais é que houve uma modificação no artigo 7º.  E, ainda, outra 
modificação porque, antes, quando havia uma solicitação de um estado, já se definia o 
ano.  Então, nós sugerimos essa mudança, mas quem irá definir isso será o Conselho 
Consultivo baseado nesses percentuais.  Então, o artigo 7º fica assim estabelecido: 

“Artigo 7º. Cada Estado ou região brasileira, que desejar sediar o Congresso, deverá 
solicitar ao Conselho Consultivo da Sociedade, sem especificar a data do evento.  
Parágrafo Único.  O Conselho Consultivo determinará a data para a concessão do evento, 
promovendo a distribuição regional equitativa rigorosamente de acordo com o número de 
membros votantes em cada estado ou região: São Paulo, 30%, devendo haver três 
congressos a cada 10 anos; Região Sul, 19%, dois congressos a cada 10 anos; Região 
Norte-Nordeste, 16%, um congresso a cada seis anos; Rio de Janeiro, 14%, um 
congresso a cada sete anos; Região Centro-Oeste, 11%, um congresso a cada nove 
anos; Minas Gerais, 9%, um congresso a cada 10 anos”.  O que tem ocorrido é o caso de 
empate, isto é, a coincidência de data para a realização do Congresso.  Conforme o artigo 
7º, parágrafo único, “o estado ou região que ceder, deverá ter a preferência do ano 
subsequente”.  Baseado na estatística de membros votantes, o Conselho Consultivo é 
autorizado a reavaliar os critérios acima a cada cinco anos. Após discussão dsobre o 
tema, foi colocado em regime de votação a proposta apresentada pela comissão, 
especificamente com relação à nova redação do artigo 7º e seu parágrafo único, sendo 
aprovada.Em seguida o Dr FRANCISCO SERGIO P. REGADAS apresentou outra 
proposta de alteração do regimento inerno relação ao artigo 9º, já que, atualmente, a 
SBCP - Sociedade Brasileira de Coloproctologia antecipa para os futuros congressos em 
torno de 600 (seiscentas) anuidades.  Então, a nossa proposta é a de que o Congresso 
continue sendo realizado com receita própria, mas, a partir de agora, o Presidente pode 
solicitar à SBCP - Sociedade Brasileira de Coloproctologia o adiantamento 
correspondente a 900 (novecentas) anuidades para o início de suas atividades, o que 
corresponde a R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).  Colocada em votação peloi 
presidente obteve aprovação. Foi ainda apresentada uma terceira proposta de alteração  
do artigo 18 do Regimento Interno da SBCP – Sociedade Brasileira de Coloproctologia: 
“Artigo 18.  Constituem os órgãos oficiais da SBCP - Sociedade Brasileira de 
Coloproctologia: Journal of Coloproctology - órgão oficial da SBCP – é constituído por um 
Conselho Editorial formado por quatro membros titulares da SBCP, responsável pela 
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prévia avaliação dos artigos que são enviados e por um Editor Chefe, também membro 
titular da SBCP, residente em qualquer região brasileira, e que serão encarregados de 
sua publicação trimestral”.  Colocada em regime de votação, foi aprovada a proposta. Em 
seguida foi apresentada a proposta de alteração do artigo 22 do regimento interno, apenas 

para acrescentar no Regimento Interno que não estava muito claro.  É apenas para mencionar 
que: “A Comissão de Ensino e Residência Médica é responsável pela avaliação e o 
reconhecimento dos serviços de coloproctologia aptos a manter programas de residência 
ou estágio na especialidade, inclusive aqueles já aprovados pela Comissão Nacional de 
Residência Médica”.  É apenas para acrescentar esse texto no artigo 41 do Regimento 
Interno da SBCP – Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Colocado em regime de 
votação foi aprovado. Em seguida foi apresentado pelo Dr SIDNEY NADAL o balanço 
financeiro do 62º Congresso Brasileiro de Coloproctologia. Foram 1.634 inscritos.  Eu não 
tenho de cabeça, aqui, mas o que nós temos para repassar para a SBCP - Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia é o valor aproximado de R$ 550.000,00 (quinhentos e 
cinquenta mil reais).  Eu só queria deixar isso claro.  O nosso saldo foi de 
aproximadamente R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).  Por enquanto, está 
aplicado na nossa conta, o Dr. Carlos Walter Sobrado Junior viu, agora, com o Secretário 
para que banco nós iremos fazer a transferência. Em seguida a Profa. ANGELITA HABR-
GAMA pediu a palavra para mencionar o premio AB: Nós recebemos as inscrições na 
época adequada, os candidatos que apresentaram o currículo foram bem avaliados.  Nós 
aprovamos quatro candidatos, mas, infelizmente, três são de fora do Brasil. Só tem um 
brasileiro, que é a Bruna Borba Vailati, do Rio Grande do Sul.  Os outros são: Edgar 
Antônio Aleman Loaiza, Maria Laura Morici e Juan Dennis Apaza Gutierrez, que são do 
Peru, Panamá e Argentina, respectivamente.  Nós, também, recebemos inscrições para o 
Prêmio A/B. Os nomes dos candidatos premiados pelos trabalhos serão apresentados, 
amanhã, durante o jantar, como é rotina da SBCP – Sociedade Brasileira de 
Coloproctologia. Em seguida o Dr EDUARDO DE PAULA VIEIRA, secretário geral da 
ALACP pediu a palavra para informações sobre a mesma.  Vai ser necessário, na nossa 
Assembleia de hoje, a votação da indicação do Presidente do Congresso do ano de 2021.  
Tem que ser nessa Assembleia a indicação do Presidente.  Primeiro, a Assembleia tem 
que querer o Congresso de 2021 e, depois, eventuais candidatos poderão ser 
apresentados.  O Dr. Raul Cutait já se candidatou.  Se tiver mais algum outro, está em 
regime de votação para ser apresentado.  O candidato tem que ser apresentado, no 
próximo ano, no Congresso da ALACP, que será realizado no Rio de Janeiro, juntamente 
com o Congresso Nacional.  Então, eu gostaria, inicialmente, de colocar em regime de 
votação se a Assembleia está de acordo com a indicação do Brasil para sede do 
Congresso da ALACP, no ano de 2021 e em seguida a aprovação do nome do Dr RAUL 
CUTAIT para ser o presidente da ALACP em 2021, caso o Brasil seja eleito como país 
sede nesta data. Colocado em votação, ambas as propostas foram aporovadas.Em 
seguida o Dr. ANGELO VATTIMO (SP) pediu a palavra e lamentou a não apresentação 
do relatório de defesa de classe com as discussões pertinentes, pela relevância do 
assunto.Dando sequencia o Dr ARMANDO MELANI pediu a palavra para oferecer  uma 
vaga num curso regular do IRCAD (Instituto de Pesquisa contra Câncer do Aparelho 
Digestivo) , através de sorteio O custo desse curso, hoje, é de R$ 5.800,00 (cinco mil e 
oitocentos reais).  Para o próximo ano, eu gostaria de, se possível, fazer a seguinte 
proposta: oferecer esse curso como um prêmio à disposição da SBCP - Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia para que ela possa entregar, por meritocracia e não por 
sorteio. Foi sorteado o Dr José Maria Vieira Tito, coloproctologista da Santa Casa de 
Porto Alegre e foi sorteada a Dra. Maria Emilia Carvalho e Carvalho, cirurgiã coloretal, de 
Belo Horizonte caso haja desistência do primeiro. A Seguir, o Dr. Paulo Gonçalves de 
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Oliveira deu posse à nova diretoria, com mandato a partir de 19 de setembro de dois mil e 
quatorze até 19 de setembro de dois mil e quinze. Estavam presentes setenta e dois 
membros titulares, quórum suficiente para a votação, que elegeram por unanimidade dos 
setenta e dois votos válidos a nova diretoria assim constituída: PRESIDENTE: Ronaldo 
Coelho Salles (RJ), PRESIDENTE ELEITO: Fabio Guilherme Caserta M. Campos (SP), 
VICE-PRESIDENTE: Maria Cristina Sartor (PR),  SECRETÁRIO GERAL: Eduardo de 
Paula Vieira (RJ),  1º SECRETÁRIO: Luis Claudio Pandini (SP),  2º SECRETÁRIO: Olival 
de Oliveira Júnior (PR),1º TESOUREIRO: Luiz Fernando Lomelino Soares (RJ),  2º 
TESOUREIRO: Diógenes Guilherme Castro Alvarenga (RJ).  CONSELHO CONSULTIVO: 
Karen Delacoste Pires Mallmann (RS),  Sergio Carlos Nahas (SP),  Francisco Lopes 
Paulo (RJ),  Francisco Sergio Pinheiro Regadas (CE),  Luciana Maria Pyramo Costa 
(MG),  Carlos Walter Sobrado Junior (SP), Paulo Gonçalves de Oliveira (DF).  
COMISSÃO CIENTÍFICA: Ignácio Osório Mallmann (RS),  Afonso Henrique da Silva e 
Souza Junior (SP), Miguel Arcanjo Gialluisi da Silva Sa  (RJ).  COMISSÃO DE REVISTA:  
André da Luz Moreira (RJ), Claudio Saddy Rodrigues Coy (SP),  Paulo Gustavo Kotze 
(PR).  COMISSÃO DE DEFESA DE CLASSE: Marcelo Rodrigues Borba (SP), Elias Couto 
e Almeida Filho (DF), Carlos Frederico Sparapan Marques (SP). COMISSÃO DO TÍTULO 
DE ESPECIALISTA: Edna Delabio Ferraz (RJ), Rômulo Medeiros de Almeida (DF), 
Rudimar Issler Meurer (RS), José Ricardo Hildebrandt Coutinho (RJ), Sidney Roberto 
Nadal (SP), Juvenal da Rocha Torres Neto (SE), Sergio Eduardo Alonso Araújo (SP), 
Maurício Jose de Mattos e Silva (PE), Olival de Oliveira Junior (PR), Joaquim Simões 
Neto (SP), Eduardo Cortez Vassallo (RJ), Luciana Paes Peixoto Netto (RJ), Rodrigo Oliva 
Perez (SP), José Alfredo dos Reis Junior (SP), Carlos Ramon Silveira Mendes (BA).  
COMISSÃO DE ENSINO E RESIDÊNCIA MÉDICA: João de Aguiar Pupo Neto (RJ), 
Henrique Sarubbi Fillmann (RS), Antonio Sergio Brenner (PR), Lusmar Veras Rodrigues 
(CE), Carmen Ruth Manzione Nadal (SP), Magda Maria Profeta da Luz (MG), Sarhan 
Sydney Saad (SP), Renato Arione Lupinacci (SP), Hélio Moreira Junior (GO), João 
Gomes Netinho (SP), Silvana Marques e Silva (DF), Flávio Roberto Santos e Silva (MA), 
Carlos Augusto Real Martinez (SP), Andréa Povedano (RJ), Thaísa Barbosa da Silva 
(MG) Em seguida o Sr. Presidente parabenizou o Dr. RONALDO COELHO SALLES  pela 
sua eleição, o qual agradeceu. Sem outros assuntos a serem discutidos, o Presidente 
PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA agradeceu a todos e deu por encerrada a 
septuagésima Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. 
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