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Data, Hora e Local: 18 de novembro de 2021, às 14 horas, através da Plataforma Digital Zoom Meeting, 

Link de Acesso: https://www.portal.cardiol.br/conc2021. Conselheiros Presentes: conforme gravação 
anexa. Ordem do Dia: (a) apreciação do relatório de atividades sociais e das contas do exercício 2020 

e elaboração de parecer a ser encaminhado à AGAD; (b) discussão do valor da anuidade para o ano de 

2022, proposto pela Diretoria, a ser aprovado pela AGAD; (c) discussão acerca da data e normas gerais 
da realização do 79º Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a ser realizado em 2024; e (d) 

parecer sobre quaisquer outros assuntos que, a critério da Diretoria, sejam de relevante interesse para 

a SBC. Composição da Mesa: Presidente: Dr. Antônio Felipe Simão, eleito por unanimidade; Secretário: 

Dr. Jadelson Pinheiro de Andrade. Deliberações dos Presentes: (i) por unanimidade, após a 

apresentação da auditoria e leitura do parecer do ConFi, recomendar à AGAD a aprovação do relatório 

de atividades sociais e as contas do exercício 2020, com voto de louvor aos Drs. Celso Amodeo e Marcelo 

Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, extensivo à Diretoria, pela superação dos desafios durante a pandemia; 

(ii) por unanimidade, recomendar à AGAD a aprovação da manutenção dos valores de anuidade atuais 

para o exercício de 2022, conforme proposto pela Diretoria; (iii) aprovado, recomendar à AGAD, 

sucessivamente (iii.1) que o congresso de 2023 seja realizado em Brasília, (iii.2) que, considerando as 

novas disposições estatutárias relativas à definição da cidade sede do congresso, seja a definição do 

evento de 2024 prioritariamente debatida pelo Conselho Administrativo, permitida a apresentação de 

novos centros que se sintam qualificados como candidatos, em conjunto com a cidade de Porto Alegre, 

que havia sido escolhida sob a égide do estatuto anterior; (iv) indicados como nomes suplementares,  

(iv.1) para a CELEP: a Dra. Olga Ferreira de Souza e os Drs. Marcus Vinícius Bolivar Malachias e Oscar 

Pereira Dutra (iv.2) para o ConFi: Dras. Gláucia Maria Moraes de Oliveira, Dilma do Socorro Moraes de 

Souza e Drs. Carlos Eduardo Rochitte e Ricardo Alkmim Teixeira. 

 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 

ata, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da reunião. Declaro ser o texto mencionado transcrição 

fiel do trecho da ata lavrada relativamente à reunião realizada na data de 18 de novembro de 2021, 

contendo este extrato o resumo das deliberações tomadas na mesma. 

 

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2021. 

 
______________________________ 

Dr. Antônio Felipe Simão 

Presidente da Reunião do CONC 
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Dr. Jadelson Pinheiro de Andrade 

Secretário da Reunião do CONC 

 


