
Anexo I  

da 

 

Ata da reunião de diretoria da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São 

Paulo (SAESP), realizada em 21 de fevereiro de 2019. 

 

PROPOSTA DA DIRETORIA PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 

DA  

SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SAESP) 

CNPJ 63.060.396/0001-82 

 

Senhores Associados, 

 

Submetemos à apreciação de V.Sas. a Proposta da Diretoria para alteração do 

Estatuto Social da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo 

(“SAESP”): 

 

I - Alteração da Redação do §1.º do atual Artigo 19 do Estatuto Social.  

Justificativa: 

Inclusão da categoria de “Aspirantes” aos associados que têm direito a voto 

para os cargos eletivos, mas que não podem ser votados. Por um lapso, não 

constou da redação original de tal Parágrafo a categoria “Aspirantes”. A 

diretoria considera que esta seja a oportunidade de correção deste equivoco.  

 

II - Extinção do Conselho de Defesa de Classe da SAESP 

Justificativa: 

Devido à falta de demandas para tal órgão da SAESP, a Diretoria considera a 

possibilidade de sua extinção, conferindo ao Presidente da SAESP a 

prerrogativa de instalar referido Conselho, designando seus respectivos 

membros, quando julgar necessário a fim de a) defender os interesses 

profissionais, as condições de trabalho e remuneração dos associados da 

SAESP; b) zelar pelo cumprimento do Código Profissional e Econômico da 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia e do Código de Ética Médica; e c) 

opinar sobre determinado assunto, por solicitação da Diretoria. 

 

III - Exclusão do cargo de Segundo Tesoureiro e de Vice-Diretor de 

Eventos da Diretoria da SAESP, Renomeação do Cargo de “Primeiro 

Tesoureiro” simplesmente para “Tesoureiro”, e inclusão do cargo de 

Diretor de Comunicação com a especificação de suas atribuições em 

Artigo próprio. 

Justificativa:  

Com a crescente utilização dos procedimentos digitais para a efetivação da 

maioria das operações financeiras da SAESP, o cargo de Segundo Tesoureiro 



acabou sendo dispensável. Da mesma forma, com a necessidade de uma 

Diretoria específica para cuidar da parte de comunicação da SAESP, a atual 

Diretoria considera produtivo extinguir o cargo de Vice-Diretor de Eventos e 

criar o cargo de Diretor de Comunicação em seu lugar. 

 

IV - Alteração da data de início do mandato da Diretoria e do Conselho 

Fiscal para que as mesmas sejam coincidentes com a realização do COPA 

do ano subsequente ao ano da realização da Assembleia Geral que as 

eleger.  

Justificativa: Operacionalmente o inicio do mandato da Diretoria e do Conselho 

Fiscal no COPA faz com que o planejamento da Diretoria tenha inicio e fim no 

maior evento organizado pela Sociedade.  

 

V - Incluir, como atribuição do Vice-Presidente, “Autorizar e ordenar o 

pagamento de despesas orçamentárias mediante assinaturas de cheques 

ou transações eletrônicas”. 

Justificativa: a inclusão permitirá que os pagamentos das despesas da SAESP 

sejam realizados sempre por 02 (dois) de 03 (três) Diretores, entre: Presidente, 

Vice-Presidente e Tesoureiro. 

  

VI - Tornar a Comissão de Sindicância do Processo Administrativo uma 

comissão de funcionamento não permanente. 

Justificativa: a Comissão de Sindicância atualmente não possui membros 

eleitos. Como a demanda pelas atribuições de tal Comissão não é frequente, a 

Diretoria considera que sua instalação, com a consequente indicação de seus 

membros, poderá ser feita por deliberação da própria Diretoria, nas situações 

previstas no Estatuto Social da SAESP que demandem sua atuação.  

 

VII - Alteração da periodicidade das reuniões da Comissão Científica e 

permitir que tais reuniões possam ser realizadas por videoconferência. 

Justificativa: Motivar a participação dos membros da Comissão Científica em 

suas atribuições, assim como propor inovação, tecnologia e praticidade na 

realização dessas reuniões.   

 

VIII - Inclusão do Capítulo VI no Título VI (Da Organização Científica da 

Sociedade), no Estatuto Social da SAESP, contemplando o Centro de 

Simulação, com a consequente inclusão nas atribuições do Presidente da 

SAESP, da designação de um coordenador para gerenciar o Centro de 

Simulação. Inclusão, no Calendário Científico da SAESP, da data dos 

Cursos e Workshops do Centro de Simulação SAESP. 

Justificativa: Desde o ano de 2017 a SAESP possui um Centro de Simulação 

que necessita ser inserido no Estatuto Social da Sociedade.  

 



IX - Excluir, da elegibilidade do Prêmio SAESP, os trabalhos que tenham 

quaisquer membros da Diretoria ou da Comissão Científica como autores.  

Justificativa: Ampliar o número de participação de trabalhos publicados em 

revistas de auto impacto da Anestesiologia.      

 

X - Reforma do Estatuto Social da SAESP para refletir as Alterações 

Propostas. 

Justificativa: 

Se aprovada esta Proposta, o Estatuto Social da SAESP deverá ser alterado e 

passará a viger com a redação constante do Apêndice I.  

Para maior transparência com relação às alterações propostas, o Apêndice II 

apresenta um comparativo entre o atual Estatuto Social e a nova redação 

proposta.  

 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Carlos Othon Bastos   Rita de Cassia Rodrigues 

Presidente      Vice-Presidente 

 

 

________________________  ________________________ 

Felipe Souza Thyrso de Lara  Luis Fernando Lima Castro 

Primeiro Secretário   Segundo Secretário 

 

 

________________________  ________________________ 

Victório dos Santos Junior   Eduardo Henrique Giroud Joaquim 

Primeiro Tesoureiro   Segundo Tesoureiro 

 

  

________________________  ________________________ 

Maria José Carvalho Carmona  Marcelo Vaz Perez 

Diretor de Pesquisa Científica  Vice-Diretor de Pesquisa Científica 

 

 

________________________  ________________________ 

Claudia Marquez Simões   Lais Helena Navarro e Lima 

Diretor Científico    Vice-Diretor Científico 

 

 



________________________  ________________________ 

Luiz Fernando dos Reis Falcão  Fábio de Vasconcelos Papa 

Diretor de Relações Internacionais Vice-Diretor de Rel. Internacionais 

 

 

________________________  ________________________ 

Alexandre Maitto Caputo   Guinther Giroldo Badessa 

Diretor de Defesa Profissional  Vice-Diretor de Defesa Profissional 

 

 

________________________  ________________________ 

Márcio Matsumoto    Eneida Maria Vieira 

Diretor de Eventos   Vice-Diretor de Eventos 

 

 

 

Apêndice I - Estatuto Proposto  

Apêndice II - Comparativo Estatutos 


