
Ordem do Dia 

1) Aprovação da ATA anterior 

2) Campanha da Voz 2015 

3) Relatório Financeiro 

4) Eleições gerais da ABLV com a proclamação dos resultados e posse da Diretoria eleita 

5) Assuntos Gerais 
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ACADEMIA BRASILEIRA DE 
LARINTGOLOGIA E VOZ - ABLV 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

A ACADEMIA BRASILEIRA DE LARINGOLOGIA E VOZ — ABLV, inscrita no CNPJ. 06.103.662/0001-73, 
vem, através do presente edital, e por meio de seu Diretor-Presidente, de acordo com o estatuto vigente, levar ao 
conhecimento de todos os associados, a Assembleia Geral Ordinária, a realizar —se no dia 27 de novembro de 2015 
das 12:30 às 14:00 — sala C  durante o 45° Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico — 
Facial, a qual ocorrerá para deliberarem a seguinte ordem do dia: 

Em referência a ATA da Assembleia anterior e relatório financeiro mencionado na da ordem do dia, estarão os 
mesmos disponibilizados no endereço eletrônico da ABLV — www.ablv.com.br, para análise dos associados 
interessados, eis que na Assembleia estará se propondo a não leitura dos mesmos. 

Não havendo na hora acima indicada número legal de associados 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 quoruns estatutários. 

Diretoria da ABLV: Presidente Antonio Lobo de R. Neto / Vice Presidente Luciano Rodrigues Neves / 1° Secretário João Batista de 
Oliveira / 2° Secretário Munia Ribeiro Brum / 1° Tesoureiro Gustavo Kom / 2° Tesoureiro Adriana Hachiya / Diretor de 

Comunicações Silvio José de Vasconcelos / Direto de Eventos Paulo Sérgio Lins Perazzo 
Av. Indianápolis, 1.287— Planalto Paulista — São Paulo — SP - CEP: 04063-002 

Tel: (n) 5053-7500 —Fax (n) 5052-1025 
E-mail: academias@aborlcctorg.br  7° RCPJ/SP 

PRENOTADO 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES GERAIS 
ACADEMIA BRASILEIRA DE LARINGOLOGIA E VOZ - ABLV 

A ACADEMIA BRASILEIRA DE LARINGOLOGIA E VOZ - ABLV, inscrita no CNN sob o n° 
06.103.662/0001-73, com sede à Av. Indianópolis, 1.287, Bairro Planalto Paulista, na cidade de São Paulo, neste 
ato representado por seu Presidente — Dr. Antonio Lobo Rezende Neto, vem através do presente, COMUNICAR 
aos seus associados, de acordo com o Estatuto Social em vigor, que PROMOVERÁ, no período de 01 a 15 de 
outubro de 2015, as eleições para Diretoria Executiva, sendo seus resultados, respectivamente, proclamados e 
referendados na Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 27 de novembro de 2015, por ocasião do 45° 
Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, em Fortaleza - CE 

1. - DA COMISSÃO ELEITORAL: 

Considerando o disposto no artigo 56 do Estatuto Social, as eleições serão administradas por uma comissão 
eleitoral, o qual ficará, de forma temporária, vinculada ABLV, posto que constituído com o objetivo de zelar pela 
normalidade, igualdade e legitimidade das eleições, sendo composto por 03 (três) membros, a saber: Dr. Geraldo 
Druck Sant'Arma, Dr. Marcos André de Sarvat e Dr. Ronaldo Frizzarini. 

2. - DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA EXECUTIVA: 

Considerando o disposto no artigo 54 do Estatuto Social, as eleições para Diretoria Executiva serão realizadas 
pelo voto direto e secreto, pelo voto por correspondência ou ainda por aclamação na AGO no caso de não haver 
chapa única, conforme regulamenta o presente Edital e o Estatuto Social, observando o que segue: 

Art. 54 - As eleições serão realizadas pelo voto direto e secreto, pelo voto por correspondência ou ainda por 
aclamação na AGO, conforme disposições do Regimento Interno. 

3. - DA INSCRIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA: 

3.1 No ato da inscrição os interessados deverão apresentar obrigatoriamente o que segue: 

Carta de inscrição dirigida a comissão eleitoral da ABLV, contendo nome completo dos candidatos com indicação 
do cargo que deseja concorrer, qual seja, 01 (um) Diretor Presidente; 01 (um) Diretor Vice-Presidente; 01 (um) 
Diretor Secretário Geral; 01 (um) Diretor Secretário Adjunto; 01 (um) Diretor Tesoureiro Geral; 01 (um) 
Diretor Tesoureiro Adjunto; 01 (um) Diretor de Comunicações e Publicações; 01 (um) Diretor de Eventos e 
Cursos. 

3.2 O registro de chapas para a Diretoria Executiva poderá ser realizado junto à sede da ABLV, sito à Av. 
Indianópolis, 1.287, Bairro Planalto Paulista, na cidade de São Paulo / SP, até as 17:00 horas do dia 01 de 
setembro de 2015, sendo o nome de seus integrantes divulgado por circular distribuída a todos os associados ou 
por meio da VOX ou midia digital. 

Diretoria da ABLV: Presidente Antonio Lobo de R. Neto / Vice Presidente Luciano Rodrigues Neves / 1° Secretário João Batista de 
Oliveira / 2° Secretário Manila Ribeiro Brum / 1° Tesoureiro Gustavo Kom / 2° Tesoureiro Adriana Hachiya / Diretor de 

Comunicações Silvio Jose de Vasconcelos / Direto de Eventos Paulo Sérgio Lins Perazzo 
Av. Indianópolis, 1.287— Planalto Paulista —São Paulo —SP - CEP: 04063-002 
Tel: (n) 5053-7500 — Fax (n) 5052-1025 E-mail: academiasOaborlcd.org.br  
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3.3 A comissão eleitoral ao verificar que há irregularidade formal em algum pedido de inscrição, notificará o 
candidato, para que no prazo de 03 (três) dias seja sanada a irregularidade. Decorrido o prazo mencionado, e não 
havendo manifestação do interessado, a comissão eleitoral, de oficio, indeferirá o registro do candidato por ausência 
de elegibilidade. 

* 4. - DO DIREITO A VOTAR 

4.1 Terão direito a votar, nos moldes do Estatuto Social vigente, apenas os Associados Titulares, Remidos e 
Efetivos da ABLV, que estiverem em dia com as suas obrigações sociais, e quites com suas anuidades de 2015, até 
o dia 30 de agosto do corrente ano com a ABLV. 

4.2 Os associados em atraso com o pagamento de sua anuidade do ano de 2015, e que pretendam exercer o seu 
direito de voto nas eleições, poderão efetuar o pagamento das mesmas, impreterivelmente, até o dia 30 de agosto 
de 2015, por meio do site www.ablv.com.br  ou diretamente na sede da ABLV, na Avenida Indianépolis, 1.287 — 
Planalto Paulista, até as 17h00 desta mesma data. 

5.- DA VOTAÇÃO 

5.1 A votação será realizada através de cédulas que serão enviadas via correio aos aptos a votar, sendo considerada 
válidas as cédulas encaminhas a sede da ABLV, com data de postagem, até a data do dia 15 de outubro de 2015. 

5.2 Tendo em vista que o envio das cédulas será enviado via correio é de fundamental importância que os dados 
cadastrais junto a ABLV estejam atualizados. Caso os associados tenham interesse em atualizá-los poderão fazê-lo 
por intermédio do site www.ablv.com.br  impreterivelmente até o dia 30 de agosto de 2015. 

6. - DA APURAÇÃO 

6.1 Encenado o prazo para envio das cédulas, a comissão eleitoral realizará a apuração dos resultados na sede da 
ABLV no dia 05 de novembro de 2015 ás 13 horas, a qual poderá ser acompanhada pelos candidatos e associados 
interessados. Nesta mesma data os resultados serão publicados no site da Academia, os quais serão proclamados em 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de novembro de 2015, por ocasião do 45° Congresso 
Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico Facial, em Fortaleza — CE. 

7. - DA DURAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

2.5.1. A duração do mandato dos candidatos eleitos para a Diretoria Executiva serão de 02 (dois) anos, contado da 
data de sua posse em 27 de novemb de 2015. 4,1  

Dr. A 
	

o Lobo 11-i-ande Neto 
PresidenteABLV 

Diretoria da ABLV: Presidente Antonio Lobo de R. Neto / Vice Presidente Luciano Rodrigues Neves / 1°  Secretário João Batista de 
Oliveira / 2° Secretário Marina Ribeiro Brum / 1° Tesoureiro Gustavo Kom / 2° Tesoureiro Adriana Hachiya / Diretor de 

Comunicações Silvio José de Vasconcelos / Direto de Eventos Paulo Sérgio Lins Perazzo 
Av. Indianápolis, 1.287—Planalto Paulista —São Paulo —SP - CEP: 04063-002 
Tel: (11) 5053-750o — Fax (n) 5052-1025 E-mail: academias(Maborlccf.org.br   
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Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quinze ás 12h4Smin, no centro 

de convenções do Ceará, localizado na Avenida Washington Soares, 999 - Bairro Edson 

Queiroz, CEP 60.811-341 - Fortaleza - CE, durante o 459  Congresso Brasileiro de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, foi realizada a Assembleia Geral 

Ordinária da Academia Brasileira de Laringologia e Voz - ABLV, inscrita no CNPJ/MF n2  

06.103.662/0001-73, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.: 1) Aprovação 

da Ata anterior; 2) Campanha da Voz 2015; 3) Relatório financeiro; 4) Eleições 

gerais da ABLV com a proclamação dos resultados e posse da Diretoria eleita 5) 

Assuntos Gerais. As 12h45min, Presidente da ABLV, 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 ABLV. Dr. Antonio 

Lobo de Rezende Neto, Presidente da entidade, agradeceu a presença de todos e 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) Campanha da 

Voz 2015 Dr Gustavo Korn coordenador da Campanha da Voz fez apresentação das 

ações realizadas no ano. Foi realizada no parque do povo, com a presença de 2 

beatboxs, com uma cobertura grande da mídia e a participação dos serviços de 

residências na ação. Trouxe como novidade do ano, a participação dos Doutores da 

Alegria, foi inédito com uma visitação expressiva. Teve ainda um coral adventista que 

apareceu no local e um instituto de crianças cidadã, que é uma ONG de crianças que 

querem estudar música, que foram prestigiar o evento. Agradeceu a presença da Direx 

da ABORL que estiveram presentes no evento. Destacou o grande número de 

Diretoria da ABLV: Presidente Antonio Lobo de R. Neto! Vice Presidente Luciano Rodrigues Neves /1° Secre 
João Batista de Oliveira / 20 Secretário Manha Ribeiro Brum / 1° Tesoureiro Gustavo Kom / 20 Tesoureiro Ad 

Hachiya / Diretor de Comunicações Silvio José de Vasconcelos / Direto de Eventos Paulo Sérgio Lins Per 
Av. Indianopolis, 1.287— Planalto Paulista — São Paulo — SP - CEP: 04063-002 
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entrevistas que teve em todo Brasil, com a participação de vários 

Otorrinolaringologistas. Dr Gustavo Korn apresentou aos presentes a carta de intenção 

de parceria entre Otorrinolaringologistas e Fonoaudiólogos para a realização da 

Campanha da Voz 2016. Foi formada uma comissão mista entre a Associação de 

Otorrinolaringologia e a Sociedade de Fonoaudiologia. Foi apresentado a Direx da 

ABORL a carta de intenção e deixado claro que o diagnóstico é médico e foi aprovado 

pela atual Diretoria essa parceria em relação a Campanha da Voz. Ressalta que a 

Campanha da Voz começou no Brasil, mas infelizmente é também o único País que não 

tem essa parceria com a fonoaudiologia e que acaba perdendo um pouco de espaço. 

Conclui fazendo a apresentação da Campanha da Voz 2016. Agradeceu ao Dr Domingos 

Tsuji pela aprovação prévia da Campanha para 2016 e que no próximo ano a ideia é 

atingir mais Estados e não ficar focado somente em São Paulo. Dr Domingos Tsuji 

ressaltou que isso aconteceu não por ele ser laringologista, mas sim, pela apresentação 

do projeto da ABLV feita dentro do prazo estipulado para Diretoria da ABORL. Dr 

Gustavo Korn continuo com a apresentação da proposta: "para 2016, nossa proposta é 

realizar uma exposição de 3 dias de duração, dentro de um grande Shopping Center ou 

na estação Sé do metrô de São Paulo com um Lounge interativo e expositivo, além de 

realizar uma ação de Flash Mob em 5 cidades do Brasil para homenagear o dia." Na 

exposição do Lounge a ideia é convidar o público para uma atividade interativa, seja 

para cantar ou para narrar um lance de uma partida de futebol, por exemplo. Nessa 

ação o custo de produção, exposição, divulgação é de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais). Aproveitou para agradecer a parceira Sintonia Comunicação que ajudou a 

idealizar o projeto. Continuou a apresentação com mais uma ideia que é a oficina de 

BeatBox, nessa intervenção os visitantes aprenderão técnicas de como reproduzir os 

sons pela boca, investimento de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Pensou 'nda 

num Workshop de dubladores, haverá um stand que atrairia a atenção da mídia 
Diretoria da ABLV: Presidente Antonio Lobo de R. Neto / Vice Presidente Luciano Rodrigues Neves / 1° Seer 
João Batista de Oliveira / 2° Secretário Marina Ribeiro Brum / 1° Tesoureiro Gustavo Korn / 2° Tesoureiro A 
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público, serão convidados dubladores para realizar essa ação. E também pensou num 

coral, seria uma forma de homenagear o dia da Voz, durante a exposição. Em relação as 

parcerias, Dr Gustavo Korn traz como proposta entrar em contato com o metrô, com o 

aeroporto e com a Embratel por ter vozes muito conhecidas no dia-a-dia de todos e eles 

fariam a divulgação em rádios e TV, algumas dessas vozes, por exemplo, são: Regina 

Bittar (voz do google), Ana Martins (voz do metrô de SP), Ana Paula Aquino (Aeroporto) 

e Patricia Godoy (voz da chamada a cobrar). Outra ação / proposta apresentada foi o 

flash Mob, que vem com a ideia de levar uma intervenção para 5 cidades do Brasil no 

dia 16 de abril de 2016, sendo elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo 

Horizonte e Salvador. Neste ato, uma equipe de 10 cantores chega de forma discreta ao 

local escolhido e inicia-se um canto, dentro da performance convidam a população a 

cantar a música junto com eles, no fim todos anunciam: "Mine sua saúde, cuida da sua 

Voz. 16 de abril é o dia Mundial da Voz, está é uma Campanha da Academia Brasileira de 

Laringologia e Voz com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e apoio da ABORL". 

Esse investimento está previsto em R$ 95.220,00 (noventa e cinco mil duzentos e vinte 

reais). Que ainda será discutido e a ideia é buscar patrocínio ou até mesmo usar o caixa 

da ABLV, mas isso será decidido em outra oportunidade. Agradeceu a todos e finalizou 

sua apresentação. 3) Relatório financeiro Dr. Gustavo Korn Tesoureiro da entidade 

apresenta o relatório financeiro que tem um saldo atualizado até 31 de outubro de 

2015, no valor de R$ 44.512,59 (quarenta e quatro mil quinhentos e doze reais e 

cinquenta e nove centavos). Esses valores são compostos pelo repasse do pré congresso 

do 44° CBO, de rendimentos sobre aplicações, anuidades, reembolso de cobrança 

indevidas e do patrocínio que teve com a Campanha da Voz. Esse patrocínio foi através 

de uma parceria com a RB e Streplsis, onde o valor ficou total para a Academia. Saída do 

período foi de R$ 16.722,52 (dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e cinquen a e 

dois centavos), valores gastos com: taxas e impostos, encargos bancários, certifica 
Diretoria da ABLV: Presidente Antonio Lobo de R. Neto / Vice Presidente Luciano Rodrigues Neves / 1° Secreta 
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digital, cartórios e Campanha da Voz. O valor do patrocínio foi pouco usado dentro da 

Campanha, ficando todo o saldo para a entidade. Dentro de toda apresentação, 

perguntou aos presentes se existia alguma dúvida ou questionamento. Sendo colocado 

para aprovação dos presentes. Aprovado por unanimidade. Ainda na questão 

financeira, foi levando pelos doutores Paulo Perazzo e Antonio Lobo a baixa receita 

vinda pela anuidade, ficou sugerido que deve sim cobrar a anuidade para valorizar e 

gerar receita para a Academia. Dr Paulo Perazzo completa que a ABLV deve realizar 

mais cursos e eventos, se for o caso locar uma sala pela ABORL e ser mais independente. 

Dr Marcos Sarvat pergunta se existe alguma coisa que impeça a ABLV de fazer cursos e 

eventos? Dr Jose Eduardo respondeu que sim, todas ações devem ser aprovadas pela 

Direx da ABORL. Dr Paulo Perazzo completa que assim toda receita fica para a ABORL, 

tudo para a mãe, ou seja, total dependência Dr Domingos Tsuji concorda que as 

Academias não tem independência e todas as vezes que foi falar com a Diretoria da 

ABORL teve como resposta que se quer independência pode sair da casa e completa a 

gente quer sair? Vamos ser independente, sair e alugar uma sala' Dr Paulo Perazzo 

reforça, "nós temos coragem de sair?" Se não tem, deve continuar no modelo pai e filha. 

Dr Agricio Nubiato pede a palavra e diz que sim, existe restrições, mas que não pode 

pensar só no comportamento da ABLV sozinha, deve olhar, por exemplo a Sociedade de 

Otologia, eles tem um grupo de associados grande, tem patrocinadores, eles podem 

fazer uma competição com a própria ABORL. No caso da ABLV, não conseguiria fazer 

tudo isso sozinho, completa que existe sim restrições mas há vantagens, uma delas é 

que a ABORL deve ser mais importante, pois tem representatividade na AMB, por 

exemplo. A segunda é a falta de caixa e de associados, ou seja, não tem condições de 

abrir uma sala sozinha. Finaliza que a ABORL faz a supervisão das Academias, fazendo 

as aprovações ou não de determinados projetos e que defende a permanência em 

conjunto. Dr Luciano Neves sugere que esse termo deve sofrer ajustes, deve conver 
Diretoria da ABLV: Presidente Antonio Lobo de R. Neto / Vice Presidente Luciano Rodrigues Neves / 1° Secreta 
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com a ABORL e negociar os pontos que estão sendo julgados como negativos, 

beneficiando ambas as partes. Dr Paulo Perazzo pede a palavra e diz que em nenhum 

momento pediu para sair da ABORL e sim conseguir mais espaço. Dr Domingos Tsuji diz 

que em 2016 será Presidente da ABORL e nomeia o Dr Paulo Perazzo como seu assessor 

especial para dar um jeito nesse termo de parceria. Dr Marcos Nemetz com a palavra 

diz que não é uma crítica, mas que a laringologia sempre foi muito pequena, mas que fez 

sempre muito barulho, destaca que a primeira parceria jurídica foi pela Laringologia 

dentro da ABORL e que hoje se acomodou. Não procura mais patrocínios e o que está 

faltando é um grande evento motivador, pode ser um certificado, por exemplo. 4) 

Eleições gerais da ABLV com a proclamação dos resultados e posse da Diretoria 

eleita Dr Antonio Lobo fez a apresentação da chapa inscrita, que por ter sido chapa 

única, tomará posse a partir dessa assembleia, desde que não haja nenhuma 

manifestação contrária. Pergunta entre os presentes se existe algo que impeça a 

proclamação da nova Diretoria, levando em conta, que o colégio eleitoral formado pelos 

Doutores Geraldo Druck Sant'Anna, Marcos André de Sarvat e Ronaldo Frizzarini, 

verificou e não existe irregularidades entre os candidatos. Não houve manifestação 

contrária e por aclamação a nova Diretoria foi empossada. Composta então a chapa, 

para Conselho Fiscal Efetivos Dr. Agricio Nubiato Crespo, brasileiro, casado, médico, 

portador do RG 6934012 SSP/SP, CPF/MF n° 957.450.928-15, residente e domiciliado 

na Rua Severo Penteado, 55 - apto 91, Cambuí, CEP. 13025-050, Campinas-SP; Dr. 

Jeferson Sampaio D'Avila, brasileiro, casado, médico, portador do RG 341685 SSP/SE, 

CPF/MF n° 155.026.945-34, residente e domiciliado na Av. Beira Mar, 1.270, Praia 13 

de julho, CEP. 49020-010, Aracaju-SE; e Dr. Marcos Antonio Nemetz, brasileiro, casado, 

médico, portador do RG 221608 SSP/SC, CPF/MF n° 341.724.839-68, residente e 

domiciliado na Rua Eloy Dalsasso, 345, Itoupava Seca, CEP. 89010-330, Blumenau-SC; 

Conselho Fiscal Suplentes Dr. Marcos André de Sarvat, brasileiro, casado, mei i 
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portador do RG 36424182 SSP/RJ, CPF/MF n° 666.104.437-34, residente e domiciliado 

na Rua General Glicério, 107, Laranjeiras, CEP. 22245-120, Rio de Janeiro-RJ; Dr. Nédio 

Steffen, brasileiro, casado, médico, portador do RG 7002367568 SSP/RS, CPF/MF n° 

009.281.430-15, residente e domiciliado na Rua Otaviano de Oliveira, 37 - casa 4, 

Tristeza, CEP. 91920-550, Porto Alegre-RS; e Dr. Paulo Antonio Monteiro Camargo, 

brasileiro, casado, médico, portador do RG 5840600 SSP/PR, CPF/MF n° 186.747.719-

04, residente e domiciliado na Rua Francisco Rocha, 25 - apto 1101, Batel, CEP. 80030-

001, Curitiba-PR. Para Diretor Presidente Dr. Luciano Rodrigues Neves, brasileiro, 

divorciado, médico, portador do RG 208209785 SSP/SP, CPF/MF 197.516.458-08, 

residente e domiciliado na Rua Georgia, 1.078, Bairro Brooklin Paulista, CEP 04559-

012, São Paulo/SP; Diretor Vice-Presidente Dr. Gustavo Polacow Korn, brasileiro, 

divorciado, médico, portador do RG 250620388 SSP/SP, CPF/MF 281.134.368-71, 

residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista, 142, apto 62, Bairro Itaim Bibi, CEP 

05717-170, São Paulo/SP; Diretor Secretário Geral Dr. Rui Imamura, brasileiro, 

casado, médico, portador do RG 14818434 SSP/SP, CPF/MF 129.765.888-48, residente 

e domiciliado na Avenida Padre Pereira de Andrade, 545, apto 153 F, Bairro Boaçava, 

CEP 05469-000, São Paulo/SP; Diretor Secretário Adjunto Dr. Hugo Valter Lisboa 

Ramos, brasileiro, casado, médico, portador do RG 2145676 SSP/GO, CPF/MF 

791.647.651-72, residente e domiciliado na Avenida T 1, 962, apto 902, Bairro Setor 

Bueno, CEP 74210-045, Goiânia/GO; Diretor Tesoureiro Geral Dr. Luiz Henrique 

Fonseca Barbosa, brasileiro, casado, médico, portador do RG 359223588 SSP/BA, 

CPF/MF 018.517.324-11, residente e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, 1.362, apto 

1.901, Bairro Candeal, CEP 40296-700, Salvador/BA; Diretor Tesoureiro Adjunto Dr. 

Bruno Teixeira de Moraes, brasileiro, casado, médico, portador do RG 5465752 SSP/PE, 

CPF/MF 028.470.664-70, residente e domiciliado na Rua Dom José Lopes, 487, apto 

502, Bairro Boa Viagem, CEP 51021-370, Recife/PE; Diretora de Comunicaç e e 
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Publicações Dra. Adriana Hachiya, brasileira, casada, médica, portadora do RG 

23293339 SSP/SP, CPF/MF 271.411.408-32, residente e domiciliada na Rua Dr 

Barachisio Lisboa, 88, Bairro Alto de Pinheiros, CEP 01255-000, São Paulo/SP; Diretor 

de Eventos e Cursos Dr. Silvio José de Vasconcelos, brasileiro, casado, médico, 

portador do RG 5212558 SSP/SP, CPF/MF 010.617.774-56, residente e domiciliado na 

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 3.647, apto 701, Bairro Boa Viagem, CEP 

51020-035, Recife/PE. Dr Luciano Neves agradece a oportunidade de participar de uma 

chapa com nomes renomados e que a ideia é dar continuidade no que foi feito nos 

últimos anos e quer contar com a ajuda de todos para cumprir todas as demandas e 

tornar o grupo mais coeso. 5) Assuntos Gerais Dentro dos assuntos gerais Dr Antonio 

Lobo fez um balanço da sua gestão: Organização do 442  Congresso Brasileiro da ABORL-

CCF em Porto Alegre, que contou com os convidados internacionais os Doutores Gayle 

Woodson e Peak Woo e nesse evento teve um destaque para um laringologista que 

ganhou o prêmio de melhor trabalho cientifico que foi o Dr Silvio Vasconcelos de Recife; 

Organização do curso pré-congresso da laringologia durante o 44 2  CBO, que teve 

recorde de participação e teve uma repercussão muito positiva; Apoio e ação social no 

Sorriso com Futuro que é uma organização voltada para o bem estar da criança e 

adolescente em situação de vulnerabilidade social; Organização das Campanhas 

Nacional da Voz 2014 e 2015, com um destaque para o Dr Gustavo Korn que conseguiu 

um apoio financeiro para recuperação da laringe inflável e para a realização dos 

eventos, agradeceu o empenho e dedicação para a realização da Campanha; 

Participações em reuniões em São Paulo e Brasília com representantes do SUS/AMB 

para revisão do rol de procedimentos em ORL e CCP; Reunião com representantes do 

Conselho Nacional de Fonoaudiologia para condução conjunta da Campanha Nacional 

da Voz e início de discussões para a reaproximação das especialidades, nesse pri eiro 

momento é a aproximação em relação a Campanha, mas que deveria ser conveèao 
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melhor entre as Academias e ABORL para o futuro das especialidades; Convite à Dra 

Susan Thibeault para coordenar Simpósio sobre medicina regenerativa e engenharia de 

tecidos, infelizmente não aconteceu naquele momento por indisponibilidade de datas e 

verba; Organização do 45° Congresso Brasileiro da ABORL com a participação do Dr 

Lucian Sulica, um dos nomes mais ativos em publicações na área da laringologia no 

momento; Participação auto custeada de comitiva Brasileira da ABLV conjuntamente 

com a ABORL no congresso Português de Otorrinolaringologia; Gravação de debate 

sobre fonocirurgia para o ciclo de palestras da ABORL, organizada pela Comissão de 

Educação Médica Continuada; Foi iniciado o projeto da grade cientifica para Congresso 

2016. Dr Antonio Lobo, continuo seu balanço da gestão fazendo o apontamento dos 

desafios encontrados: Baixo índice de associados quites com a ABLV, sendo 248 

inscritos e menos de 10% quites até maio de 2015, sendo, 2 remidos que não pagam 

anuidade, 2 efetivos e 4 titulares. Destaca a importância de buscar patrocínios, 

parcerias, para conseguir oferecer ao associado benefícios para conseguir fluxo de 

caixa. Algumas ações em andamento foram apresentadas: Reformulação do site da 

ABLV; Maior divulgação das atividades da ABLV; Aperfeiçoamento e valorização do 

canal de comunicação com os associados sobre questões relativas a procedimentos e 

honorários médicos, onde se observa grande demanda; Aproximação da ABLV com a 

Fonoaudiologia e Departamento de Cirurgia Cervico Facial da ABORL; Realização de 

censo amplo e profundo da laringologia e laringologistas no Brasil com incentivo a 

resposta, isentando a taxa de adesão à ABLV, num primeiro momento; Busca de novos 

patrocínios, cursos, simpósios, etc. como forma de reforçar as finanças da entidade. 

Ainda dentro dos assuntos gerais, Dr Antonio Lobo ressalta a redução de custos 

administrativos, como por exemplo, foi para São Paulo apenas duas vezes, deixando de 

gastar com passagens e hospedagens, isso foi graças a utilização contínua de 

comunicação e meios digitais Destaca ainda um assunto que surgiu há pouco que é u 
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ação trabalhista que uma ex funcionária moveu contra a ABORL e as Academias, essa 

ação foi ganha pelas entidades numa primeira audiência, mas teve recurso pela outra 

parte e agora precisa definir em relação a custos com honorários advocatícios. A ABORL 

tem um advogado contratado e ele faria um pacote para defender as Academias nessa e 

em outras ações com um custo mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) que 

será dividido pelas 5 academias, ficando o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais). Dr Jose Eduardo pede a palavra e diz que na época desse processo era Presidente 

da ABLV e inclusive foi preposto na ação e isso aconteceu quando foi assinado um 

termo de convênio entre as Academias e a ABORL e que naquele momento a ABORL 

ficou responsável pelas ações da Academia e que na opinião dele, ela deve arcar com 

esses custos. Dr Antonio Lobo completa que a ABLV já custeou no passado uma parte 

dessa ação e fica na dúvida se deve dar continuidade ou não. Dr Geraldo Druck pede a 

palavra e na opinião dele se a ação foi proposta para a ABLV, não cabe jogar a 

responsabilidade para a ABORL, uma vez que a Academia tem personalidade jurídica. 

Dr Paulo Perazzo ressalta a história de como foi a abertura do CNPJ das Academias, que 

seria para diminuir custos para a ABORL, ou seja, teria personalidade jurídica, mas seria 

considerada a Academia filha da mãe e sugere que esse termo de convênio seja revisto. 

Dr Luciano Neves sugere, como o assunto veio em cima da hora, que seja levado a Direx 

da ABORL para decidir numa reunião e se for o caso trazer para uma assembleia 

extraordinária para os associados ABLV. Dr Marcos Nemetz pergunta por que o 

departamento jurídico da ABORL não cuida desse processo? Dr José Eduardo completa 

que acredita que nesse caso não está no contrato da Dra Vania, teria que ser avaliado, 

mesmo porque é contratado outro escritório para fazer o acompanhamento. Dr 

Domingos Tsuji sugere que essa demanda seja levada para ele em outro momento na 

Direx da ABORL e não nesse momento. Dr Antonio Lobo conclui que esse tema será 

levado pelo Dr Luciano Neves. Dr Antonio Lobo gostaria de aproveitar os assoc dos 
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presentes para tratar sobre a inclusão de fonoaudiólogos no Congresso Brasileiro de 

Otorrinolaringologia, ressalta que a ideia não é ensinar os fonoaudiólogos, mas sim de 

trocar experiências que todos vivem no dia-a-dia e fazer uma proposta para a Diretoria 

da ABORL. Dr José Eduardo lembra toda a confusão que aconteceu no evento do Dr 

Paulo Perazzo e ressalta que essa pauta deve ser levada para a assembleia da ABORL. 

Dr Antonio Lobo concorda, mas que a intenção ali é criar uma proposta e qual a postura 

da ABLV, que esse tema deve ser levantado de algum ponto. Dr Geraldo Druck diz que 

essa situação acontece em vários eventos e agora está tendo com o evento da Otologia. 

Menciona o Dr Gustavo Korn que está fazendo esse primeiro contato com a 

fonoaudiologia através da carta de intenções para a parceria na Campanha da Voz e que 

a partir daí deve ver as próximas ações. Dr Marcos Nemetz faz uma reflexão, "quem 

tirou as fonoaudiologistas do congresso fomos nós, então nós temos a capacidade de 

bota-las", mas que ao colocar as fonoaudiólogas no congresso, vai existir problema sim, 

que num primeiro momento não, mas depois elas vão querer fazer ato médico. 

Completa que o problema das fonoaudiologistas é como o imposto da CPMF, vem em 

quando alguém surge com o assunto e que isso trata-se apenas para fazer caixa. Dr 

Antonio Lobo diz que não é isso, existe uma questão técnica e cientifica que não pode 

ser isolada e que nessa junção cabe ao otorrinolaringologista definir o que elas podem 

ou não fazer dentro do Congresso, por exemplo, um crachá diferenciado. Dr Domingos 

Tsuji reforça que existe duas questões, uma é o cientifico e outro o mercadológico, 

ressalta que todo problema tem uma solução e que no congresso do Dr Paulo Perazzo 

foi uma vergonha não contar com as fonoaudiólogas por causa de uma norma. Conclui 

que não acha necessário fonoaudióloga no Congresso Brasileiro, mas que numa mesa ou 

num determinado evento precisa contar com elas e que isso compromete a ciência. 

Sugere que deve se criar um mecanismo, uma solução para esse assunto. Dr Marcos 

Sarvat pede a palavra e lembra a discussão que gerou tudo isso, que foi a troca de u a 
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frase onde dizia: "No caso de problemas procure um médico" e foi alterado para "no 

caso de problemas com sua voz, procure um médico ou um fonoaudiólogo" e isso levou 

a uma conversa aos gritos por telefone com a Presidente da Fonoaudiologia. Conclui 

que eles têm uma visão mercadológica, onde essa parceria só traria benefícios para eles 

e se isso acontecer deve ser feito um contrato para ambos assinar definindo as 

limitações de cada um, mas que isso não seria feito por eles, nunca. Dr Geraldo Druck 

propõe que seja analisada a relação com as fonoaudiólogas na Campanha da Voz e 

depois disso seja feita uma reunião no meio do ano para voltar ao assunto. Dr Domingos 

Tsuji diz que não resolve o problema, que haverá o congresso Ibero Americano em 

Santa Catarina e vai ter fonoaudiólogas, como será resolvido? Esposa do Dr Sady Costa é 

fonoaudióloga e aí, vamos pedir para ela não ir? Dr Agricio Nubiato pede a palavra e 

relata como funciona o congresso da fundação de Otorrinolaringologia que tem 

fonoaudiologos e é um sucesso e que já está quase do tamanho do congresso da ABORL, 

sugere ver com o vizinho o que tem de ameaça e oportunidades. Diz ainda, que todos 

evitam falar desse problema e não é coisa do outro mundo, pois já acontece. Dra 

Adriana Hachiya pede a palavra e diz que no congresso da fundação começou com 

algumas salas com fonoaudiólogas e hoje elas são metade dos participantes do 

congresso, mas elas são divididas em salas separadas com um crachá separado e o 

otorrinolaringologista em outras salas e outros crachás, em algumas mesas acontecem a 

participação em conjunto, por exemplo, voz profissional a mesa é composta por 

fonoaudiólogas e otorrinolaringologistas e isso acontece do outro lado também. Finaliza 

que concorda com o Dr Marcos Sarvat e que fonoaudiólogas são sem noção, já tentou 

através de cursos, mas elas não sabem o lugar delas. Dr Agricio Nubiato diz que 

concorda, mas que o mundo muda e tem que adaptar a situação, seguindo o exemplo da 

fundação e que essa mudança deve partir da ABORL. Dr Antonio Lobo diz que por causa 

do tempo esse assunto ficará para outro momento. Para finalizar agrade e 
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fundamental colaboração da Diretoria residentes em São Paulo, em particular OS 

doutores Luciano Neves, Gustavo Korn e Adriana Hachiya, agradece ainda, os 
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