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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

No dia 12 do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 7 horas, na sala 08 do Transamérica 

Expo Center, localizado na Avenida Dr. Mario Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro - São Paulo  

SP, o Presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares (SBDCV) Dr. Octavio 

Marques Pontes Neto presidiu o início da Assembleia, mencionando a pauta a ser discutida: 1. 

Aprovação da ATA da Assembleia Geral anterior; 2. Apresentação do relatório do Congresso 

Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares realizado em Salvador; 3. Apresentação do relatório 

preliminar do próximo Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares a ser realizado em 

Goiânia; 4. Apresentação e discussão do Projeto Biobanco para pesquisa genética em AVC; 5. Eleição 

da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; e 6. Assuntos gerais 

Logo em seguida o Dr. Octávio Marques Pontes Neto colocou em votação a ata da última 

Assembleia previamente enviada a todos os membros via e-mail. Não havendo reparos a fazer a ata 

foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. 

Dando seguimento à Assembleia o Prof. Dr. Octávio Marques Pontes Neto fez um relato dos 

02 últimos anos com ênfase para o sucesso do Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares 

realizado em Salvador, Bahia. Ressaltou ainda o Congresso IberoAmericano de Doenças 

Cerebrovasculares presidido pela Dra. Sheila Martins na cidade de Gramado, RS, quando foi 

elaborada a Declaração de Gramado, documento de compromisso para o enfrentamento das 

doenças cerebrovasculares assinada por representantes governamentais de todos os países 

participantes. Relatou ações desenvolvidas para conseguir uma redução no preço do medicamento 

Actilise que dobrou de preço para os hospitais públicos. Apresentou um resumo da proposta de 

classificação e certificação de hospitais pela Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares 

(SBDCV) e finalizou comemorando o resultado financeiro positivo de sua gestão. O relatório da 

presidência foi então submetido a votação e foi aprovado por unanimidade. 

Seguindo a pauta, o Dr. Bruno Bacelar apresentou relatório do Congresso Brasileiro de 

Doenças Cerebrovasculares realizada em Salvador que teve 1.051 participantes de 26 estados da 

federação e 460 trabalhos científicos submetidos.  
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A seguir o Dr. Marco Tulio apresentou o relatório preliminar do próximo Congresso Brasileiro 

de Doenças Cerebrovasculares que será realizado no Centro de Convenções de Goiânia de 17 a 19 

de outubro de 2019. Informou ainda que o site do congresso já pode ser acessado 

(www.avc2019.com.br); que 03 convidados estrangeiros já confirmaram a participação; e que a 

comissão organizadora está em fase de prospecção de patrocínios já tendo firmado algumas 

parcerias. 

Prosseguindo na pauta o presidente Dr Octavio Marques Pontes Neto convidou o Dr. Norberto 

Cabral e o Sr. Paulo França para a apresentação do Projeto Biobanco de pesquisa genética em AVC. 

Finalizando a apresentação o Dr Norberto Cabral propôs que a SDCV financiasse o projeto orçado 

em US$ 120.000,00. A proposta foi colocada em votação e por unanimidade a assembleia decidiu 

que face às limitações financeiras e orçamentárias, a SBDCV não deveria financiar o projeto neste 

momento. Porém foi proposto que a SBDCV criasse mecanismos futuros de fomento à pesquisa.  

Dando continuidade o Prof. Dr. Octávio Marques Pontes Neto convocou a todos para a eleição 

da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.  A chapa única apresentada para disputa da eleição 

recebeu a totalidade dos votos dos presentes e está composta da seguinte forma: Presidente o Dr. 

João José Freitas de Carvalho, casado, médico, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE à 

Rua Eduardo Garcia, 650  Apto. 2100, bairro Aldeota, CEP: 60150-100, portador da cédula de 

identidade número 99002396857  SSP-CE, inscrito no CPF sob número 101.622.163-00; Vice-

presidente o Prof. Dr. Octavio Marques Pontes Neto, brasileiro, casado, médico, residente e 

domiciliado na cidade de Ribeirão Preto/SP, na Av. Prof. João Fiúza, nº 2009, apartamento 51, bairro 

Jardim Irajá  CEP 14024-250,  Jardim  Botânico, portador da carteira de identidade n° 60849743-5 

SSP-SP e inscrito no CPF sob o n° 613647383-68; Secretário o Dr. Gustavo Wruck Kuster, casado, 

médico, residente e domiciliado na cidade de São Paulo à Rua Morgado de Mateus, 259, apto. 11, 

bairro Vila Mariana, CEP: 04015-050, portador da cédula de identidade número 1.498.361  SSP/ES, 

inscrito no CPF sob número 086.692.557-07; Tesoureira a Prof. Dra. Gisele Sampaio Silva, brasileira, 

casada, médica, residente e domiciliada em São Paulo/ SP, na Av. Estado de Israel, 379, apartamento 

41, bairro Vila Clementino, CEP: 04022-900, portadora da carteira de identidade n° 93002248093 

SSP-CE e inscrito no CPF sob o n° 619409333-15, e no Conselho Fiscal: Fábio Iuji Yamamoto, 

brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na Rua Tomaz Carvalhal, 

880 ap. 201 CEP 04006-003, São Paulo SP, portador da carteira de identidade n° 4670919 e inscrito 

sob o CPF 699.168.298-53, Gabriel Rodriguez de Freitas, brasileiro, casado, médico, residente e 

domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Mário Pederneiras nº 55, apartamento 206, bloco 
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1  CEP 22261-020, portador de carteira de identidade n° 089454434-2 e inscrito no CPF sob o n° 

028508547-60 e Jamary Oliveira Filho, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na cidade 

de Salvador/BA, na Rua Waldemar Falcão nº 2106, apartamento 201, Bairro Horto Florestal  CEP 

40296-710,  portador de carteira de identidade n° 5053850 e inscrito no CPF sob o n° 512743025-

87.   

Dando prosseguimento, o Prof. Dr. Octávio Pontes Neto deu posse aos membros da nova 

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o mandato de dois anos até a Assembleia Geral 

Ordinária de 2020. 

Assumindo os trabalhos, o presidente eleito e empossado Dr. João José Freitas de Carvalho, 

agradeceu a confiança ao mesmo tempo em que solicitou o apoio de todos. 

Em seguida o presidente Dr. João José Freitas de Carvalho passou ao último item da pauta: 

assuntos gerais.  

A Dra. Valeriana tomou a palavra para agradecer o aumento da empatia em relação ao AVC 

na criança e solicitou a SBDCV que considere ampliar o espaço do tema dentro dos encontros da 

Sociedade. Justificou pelo fato de ainda existir baixo reconhecimento dos médicos pediatras e 

neonatologistas quanto aos sinais e sintomas do AVC. 

Como ninguém mais se manifestou, o presidente agradeceu mais uma vez e deu por encerrada 

a Assembleia. 

 

Assinam esta ata: 

 

 

__________________________________________________ 

Octávio Marques Pontes Neto 
Presidente da Assembleia e da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares 

Vice-presidente eleito e empossado da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares para o 
biênio 2018 - 2020 

 

 

____________________________________________________ 

João José Freitas de Carvalho 
Secretário da Assembleia e da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e Presidente 
eleito e empossado da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares para o biênio 2018  

2020 
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____________________________________________________ 

Gustavo Wruck Kuster 
Secretário eleito e empossado da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares para o 

biênio 2018 - 2020 
 

 

____________________________________________________ 

Gisele Sampaio Silva 
Tesoureira eleita e empossada da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares para o 

biênio 2018 - 2020 
 

 

____________________________________________________ 

Fábio Iuji Yamamoto 
Membro eleito e empossado do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Doenças 

Cerebrovasculares para o biênio 2018 - 2020 
 

 

____________________________________________________ 

Gabriel Rodriguez de Freitas 
Membro eleito e empossado do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Doenças 

Cerebrovasculares para o biênio 2018 - 2020 
 

 

____________________________________________________ 

Jamary Oliveira Filho 
Membro eleito e empossado do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Doenças 

Cerebrovasculares para o biênio 2018 - 2020 
 



 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

 
 
A Diretoria da SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS CEREBROVASCULARES (SBDCV), no uso das 
atribuições que lhe confere, vem pela presente CONVOCAR os membros interessados para a 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sala 08 do Transamérica Expor Center, localizado na 
Avenida Dr. Mario Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro – São Paulo – SP no dia 12/10/2018 
as 07h00min horas em 1ª Convocação, momento o qual será levantado o quórum dos presentes 
e não sendo suficiente em 2ª convocação às 07h30min, quando com qualquer número de 
presentes, será tratada a seguinte ORDEM DO DIA: 
 

1. Aprovação da ATA da Assembleia Geral anterior;  
2. Relatório da Diretoria 
3. Relatório do Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares realizado em Salvador;  
4. Relatório preliminar do próximo Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares a 

ser realizado em Goiânia;  
5. Apresentação e discussão do Projeto Biobanco para pesquisa genética em AVC;  
6. Eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2018-2020; 
7. Assuntos gerais 

 
 
 
 

São Paulo, 26 de setembro de 2018 
 
 
 

__________________________________________________ 

Octávio Marques Pontes Neto 
Presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares 

 




