ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LACTRIMS
SAO PAULO 28 de Julho 2007
No dia 28 de Julho de 2007 no Hotel Paulista Plaza em São Paulo às 09:00 horas da manhã foi aberta a
Assembléia Geral Extraordinária do LACTRIMS, conforme Convocação enviada por Presidente, Marco
Aurélio Lana-Peixoto. Os seguintes assuntos foram discutidos e votados conforme pauta pré-estabelecida:
1. Discussão de inserção de LACTRIMS no Congresso ACTRIMS e ECTRIMS de 2008:
- após ampla discussão ficou determinado que o LACTRIMS deve participar nessa reunião conjunta,
com representantes latino americanos, na proporção de 1 para 3 norte-americanos - europeus.
2. Reforma estatutária
Foi aprovado que o Dr Fernando Hamuy Díaz de Bedoya deverá apresentar o projeto de reformas e
enviar para todos os delegados e Comitê Executivo para futura votação em Assembléia ordinária
3. Futuras atividades de LACTRIMS
- Heterogeneidade entre os paises membros
. número de especialistas
. centros especializados
. disponibilidade de medicamentos
. diferentes anseios e objetivos
. diferentes estruturas organizacionais
. diferenças entre as expectativas dos diferentes paises
. dificuldades podem ser relacionadas ao número de especialistas no país
. há falhas na definição nas funções político-administrativas:
. ausência de órgão fiscalizador e ausência de Comitê de Ética
. Deverá deixar de ter protagonistas individuais
- dificuldades para projetos multicéntricos e multinacionais, não há cultura de trabalho em equipe,
hiper valorização de idéias políticas.
Quanto à relação à realização dos Congressos as dificuldades são inúmeras: captação de recursos
e independência da comissão científica local para realizá-lo.
- Necessidades do LACTRIMS:
. Constituição de uma forte diretoria
. Criar um corpo de profissionais comprometidos
. Cobrar resultados da Comissões
. Representatividade por número de Neurologistas e não países
. Vencer medo da dependência
. Constituição do Comitê de Ética
. Captação de recursos, governos, indústria farmacêutica e congressos.
Estas futuras atividades do LACTRIMS, que foram considerações do Presidente do LACTRIMS,
para una maior projeção do LACTRIMS, una maior possibilidade de haver um crescimento contínuo.
4. Comitê Executivo para o biênio 01 Novembro 2007 a 31 Outubro de 2009
A seguir a discussão foi passada para a apresentação das candidaturas de novo Comitê Executivo
para o biênio 01 Novembro 2007 a 31 Outubro de 2009.
Dr. Carlos Oehninger escolheu como Vice-presidente Jorge Nogales e para ocupar o Comitê
Executivo: Secretário Ricardo Buzó, Tesoureiro Juan Carlos Alcántara; Pro-Tesoreiro Fernando
Hamuy Díaz de Bedoya, Vocais Suplentes; Jorge Correale, Marco Tulio Medina, com os respectivos
Vocais Titulares: Jorge Sánchez, Manuel De la Maza e Patricio Abad.
Por votação e unanimidade foram eleitos os escolhidos pelo Dr Carlos Oehninger em cumprimento
dos Estatutos do LACTRIMS.
Término da reunião ocorreu com a palavra do Presidente Marco Aurélio Lana-Peixoto que manifestou
desejo de entregar o cargo neste momento ao Dr Carlos Oehninger, que foi contestado pelo Dr Fernando
Hamuy sugerindo que se mantivesse no cargo até o fim do mandato 31 de outubro 2007.
A pesar da discussão e solicitação por parte do Dr Carlos Oehninger e Dr Fernando Hamuy, solicitando a
permanência no cargo, o Dr Marco Aurélio Lana-Peixoto justificou a renuncia pelo fato de não ter recebido
apoio suficiente de todos os Colegas do LACTRIMS frente às agressões do colega Dr Carlos Soublette.
Assim, o Presidente renuncia e acompanham todos os membros do Comitê Executivo, Dr Marcos Moreira e
Dr Dagoberto Callegaro. Assumindo a Presidência do LACTRIMS o Dr Carlos Oehninger nesta data.
São Paulo 28/7/2007.
Esta Ata da Reunião do LACTRIMS – Assembléia Extraordinária – está composta por cinco (5) folhas,
assinadas pelos participantes da reunião.
1. Angelina Maria Martins Lino
2. Marcos Moreira
3. Marco A Lana-Peixoto
4. Fernando Hamuy
5. Carlos Oehninger
6. Dagoberto Callegaro

