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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA – BIÊNIO 2011/2012

Aos doze dias do mês de agosto de 2011 na sede da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em
São Paulo/SP, reuniu-se o Conselho Fiscal. Presentes: Dr. Nestor Schor, Dr. Valter Duro
Garcia e o Dr. João Cezar Mendes Moreira, presentes ainda o Dr. Daniel Rinaldi dos Santos,
Presidente da SBN, a Dra. Maria Almerinda Vieira Fernandes Ribeiro Alves, Tesoureira e o Sr.
Edeno Teodoro Tostes, contador da SBN. Iniciando a reunião o Senhor Presidente agradeceu
a presença de todos e passou a palavra para o Senhor Contador que informou já ter enviado a
todos os presentes os relatórios que serão analisados. Esclareceu que o último Conselho
Fiscal reunido em agosto de 2010 havia aprovado as contas até 30 de junho de 2010 e então
apresentou o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2010 e o balancete
levantado em 30 de junho de 2011, bem como as certidões negativas da SRB referente a
contribuições previdenciárias da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente a Tributos
Federais e Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Cidade de São Paulo. Feita
a análise das demonstrações e considerando eventual déficit neste exercício em função de
não termos receita com eventos o conselho fiscal fez as seguintes sugestões: a) estudar a
captação de recursos junto a parceiros empresariais com publicações específicas nas áreas
relacionadas à nefrologia; b) que os eventos oficiais da SBN apresentem resultado de no
mínimo 20% de sua receita bruta; c) quando da apresentação da cidade sede de eventos,
deverá ser apresentado com a devida antecedência à diretoria e ao conselho fiscal da SBN
uma planilha com elementos básicos para análise, esta planilha foi atualizada nesta reunião e
entregue à diretoria; d) que as negociações com centros de convenções sejam feitas com a
participação direta da diretoria da SBN que deverá assinar os respectivos contratos. Sobre a
solicitação de adiantamento do XVII Congresso Brasileiro de Nefrologia que acontecerá em
Belo Horizonte, no ano de 2014, para reserva do centro de convenções, o conselho fiscal
sugeriu que este e outros eventos cobrem os patrocínios de forma antecipada, e aprovaram o
adiantamento para a respectiva despesa, desde que sua devolução seja priorizada. Após troca
de informações todos os demonstrativos contábeis foram aprovados por unanimidade pelo
Conselho Fiscal que recomenda sua aprovação na Assembléia Geral dos Associados.
Consultado sobre cobertura de plano de saúde para os funcionários o conselho fiscal
recomenda que sejam cobertos os funcionários e seus dependentes diretos, cônjuges e filhos
até 24 anos, enquanto dependentes sem rendimento próprio. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a reunião e lavrada a presente ata para assinatura dos presentes.
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