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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE SAÚDE BUCAL COLETIVA – ABRASBUCO - REALIZADA 

NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2016 
 

 

Aos 30 e 31 de maio de 2016, conforme convocação divulgada na rede ABRASBUCO por duas 

vezes, em 28 de abril e 18 de maio de 2016, e no prazo estabelecido no Estatuto da Entidade, teve 

inicio a Assembleia Geral da Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva – ABRASBUCO, 

assembleia realizada de forma virtual conforme também previsto no Estatuto. A assembleia foi 

aberta por meio do email da presidente Doralice Severo da Cruz, enviado à rede ABRASBUCO às 7 

horas e 42 minutos, com a pauta prevista nas convocações enviadas, a saber (1) Aprovação das 

Contas da atual diretoria: o Relatório das contas de 2015 encontra-se no site  

http://www.abrasbuco.org/institucional/prestacao-de-contas.html; (2) Informe sobre o  Estatuto 

revisado  que foi  aprovado na Assembleia Geral realizada durante o XXII Encontro Nacional dos 

Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico em Teresina – Piauí, em 1º de maio de 

2014.  Protocolado digitalizado e registrado sob o n 00120216 no Cartório Marcelo Ribas – 

Brasília DF, em 03 de junho de 2014.  Encontra-se no site 

http://www.abrasbuco.org/institucional/estatuto.html; (3) Eleições da Diretoria para o biênio 

2016 a 2018: a) deverão se realizar nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2016, de forma virtual, como a 

anterior. b) Inscrição das chapas – Presidente, Secretário e Tesoureiro – até o dia 27 de junho de 

2016 (conforme os estatutos) – sócio efetivos com quitação da anuidade até essa data; c) Aptos a 

votar: sócios efetivos  com anuidade quitada até o dia 12 de julho de 2016 (15 dias antes das 

eleições, conforme estatuto); d) Comissão Eleitoral: deverá ser composta por 2 a 3 associados. 

Pedimos que  os interessados em colaborar se apresentem, para que a comissão possa ser formada em 

tempo hábil. (4) Anuidade para 2017 e 2018: Propomos: Nível superior: R$ 180,00  (atualmente é 

R$ 150,00); Técnico em Saúde Bucal: R$ 120,00;  (atualmente é R$ 100,00); Auxiliar em Saúde 

bucal – R$ 80,00; (atualmente é R$50,00); Acadêmicos: R$ 50,00. (5) Continuidade da 

ABRASBUCO enquanto  entidade  associativa como  pessoa jurídica – tendo em vista o reduzido 

número de associados contribuintes e (6) Outros assuntos e proposições  sobre os quais  os 

associados queiram  se pronunciar /apresentar. Atenderam à convocação manifestando-se sobre os 

itens propostos os associados Tania Izabel Biguetti, da Universidade Federal de  Pelotas, RS, 

Leopoldo Ferreira Antunes, da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo 

(USP), Paulo Frazão, da FSP da USP, Paulo Capel Narvai da FSP da USP, Nilce Tomita, da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, Helenita Ely, da PUC Porto Alegre – RS, Celso 

Zilbovicius, da Faculdade de Odontologia da USP, Doralice Severo da Cruz – presidente e Maria da 

Candelaria Soares, tesoureira da  entidade, respectivamente.  Foram aprovados os itens da pauta 

apresentados, rssaltando-se as  seguintes observações: Paulo Frazão propôs, quanto ao item 5,  a 

realização de webconferência ou algo similar para discutir um programa-compromisso para orientar 

a renovação das atividades da Diretoria, pois o número reduzido de associados coloca em risco a 

vida da entidade;  José Leopoldo endossa a necessidade de discussão presencial, mesmo que por 
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webconferência e indaga sobre o papel do GT da ABRASCO e o da ABRASBUCO; Paulo Capel 

discorre  sobre  o papel do GT da  ABRASCO e o da ABRASBUCO, sobre o  desafio para fortalecer 

a entidade, que deve atuar de forma articulada com as demais no sentido de fortalecer a saúde bucal 

coletiva no SUS, sendo a ABRASBUCO muito mais que uma entidade de especialistas em 

Odontologia. Segundo Capel,  “ O principal dessa perspectiva que nos levou à decisão de criar a 

entidade aponta, a meu ver, para os milhares de trabalhadores da Saúde Bucal no SUS, seja na 

administração direta, seja na administração indireta, que precisam de uma entidade como a 

ABRASBUCO, que tenha sua atuação direcionada para a "prática odontológica" no SUS, para além 

de uma perspectiva sindical (pois nossas entidades sindicais gerais dão conta dessas tarefas 

políticas) e também para além de uma perspectiva "especialista" e "odontológica", pois sabemos 

que a produção e gestão do cuidado em saúde (bucal) requer esse ir além, se o nosso referencial 

parte da necessidade de construirmos em todo o Brasil, em todo o SUS, novos e renovados modelos 

de atenção em saúde (bucal)”. Candelaria explicou que houve a necessidade de realizar a assembleia 

desta forma, pois  a realização de forma presencial foi frustrada pela não realização do ENATESPO 

que deveria ser em Fortaleza, este ano.  Ainda informou à associada Tania sobre sua mensalidade em 

2015. Helenita manifestou-se sobre  a continuidade da ABRASBUCO mas que seja   revista e 

regionalizada, para maior participação dos interessados.  A maioria dos manifestantes, não obstante, 

cumprimentou a diretoria pelo esforço em manter viva a entidade. Doralice, ao encerrar a 

assembleia, agradece àqueles que se manifestaram, pois são os que  mantem a chama da associação 

acesa. De fato, com tão poucos associados  fica difícil manter a entidade, porém seria muito triste 

fechar um espaço de manifestação e reivindicação dos trabalhadores da saúde bucal coletiva.Acredita 

que a ABRASBUCO tenha uma missão diferente do GT da ABRASCO que pode potencializar 

nossas ações como um coletivo e que a existência desses dois espaços é muito importante para todos 

que militam no campo da Saúde Bucal Coletiva. Propõe-se realizar organizar uma reunião para 

conversar sobre o destino da Associação ainda em junho de 2016. Espera que alguns se animem e se 

candidatem para as próximas eleições. . As manifestações dos participantes na assembleia estão em 

anexo e integram a presente ata.  Sem mais, eu, Norberto Francisco Lubiana, Secretário,  lavrei a 

presente ata, que vai por mim assinada. 

 

São Paulo, 1º de junho de 2016. 

 
Norberto Francisco Lubiana 

Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva 

Secretário 
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Anexo à Ata da Assembleia Geral da ABRASBUCO realizada anos dias 30 e 31 de maio de 2016. 

 

1) To: abrasbuco@yahoogrupos.com.br 

From: abrasbuco@yahoogrupos.com.br 

Date: Mon, 30 May 2016 07:42:18 -0300 

Subject: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

 

    
Caros colegas,  integrantes da rede ABRASBUCO, 

Bom dia,  

Conforme as convocações enviadas em 28 de abril e 18 de maio de 2016,  hoje e amanhã ocorre a Assembleia 

Geral da Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva - ABRASBUCO 

Venho declarar, portanto, que a Assembleia está  aberta.  O encerramento será  amanhã, 3a. feira, 31 de maio, 

as 20 hs. 

Reitero ser  muito importante a manifestação de cada um de vcs, para o fortalecimento de nossa entidade.  

Para que a ABRASBUCO possa ter continuidade como uma entidade legal, com pessoa jurídica, é necessário  

cumprir algumas ritos, como a assembleia geral, eleição a cada 2 anos, etc.  Tudo registrado posteriormente  

em cartorio.   

 Aguardo, pois a manifestação, por meio desta rede, sobre os itens da pauta a seguir detalhados, explicitando 

seu acordo ou não . 

1)Aprovação das Contas da atual diretoria: o Relatório das contas de 2015 encontra-se no site  

http://www.abrasbuco.org/institucional/prestacao-de-contas.html 

2) O Estatuto revisado foi  aprovado na Assembleia Geral realizada durante o XXII Encontro Nacional dos 

Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico em Teresina – Piauí, em 1º de maio de 2014.  

Protocolado digitalizado e registrado sob o n 00120216 no Cartório Marcelo Ribas – Brasilia DF, em 03 

de junho de 2014.  Encontra-se no site http://www.abrasbuco.org/institucional/estatuto.html 

 3)  Eleições da Diretoria para o biênio 2016 a 2018 

a) deverão se realizar nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2016 , de forma virtual, como a anterior. 

b) Inscrição das chapas – Presidente, Secretário e Tesoureiro – até o dia 27 de junho de 2016 (conforme os 

estatutos) – sócio efetivos com quitação da anuidade até essa data; 

c) Aptos a votar: sócios efetivos  com anuidade quitada até o dia 12 de julho de 2016 (15 dias antes das 

eleições, conforme estatuto) ; 

d) Comissão Eleitoral: deverá ser composta por 2 a 3 associados. Pedimos que  os interessados em colaborar 

se apresentem, para que a comissão possa ser formada em tempo hábil. 

4) Anuidade para 2017 e 2018: 

Propomos: 

Nível superior: R$ 180,00  (atualmente é R$ 150,00); 
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Técnico em Saúde Bucal: R$ 120,00;  (atualmente é R$ 100,00) 

Auxiliar em Saúde bucal – R$ 80,00; (atualmente é R$50,00) 

Acadêmicos: R$ 50,00 

5) Continuidade da ABRASBUCO enquanto  entidade  associativa com  pessoa jurídica – tendo em vista o 

reduzido número de associados contribuintes –  

6) Outros assuntos e proposições  sobre os quais  os associados queiram  se pronunciar /apresentar. 

Reitero , por gentileza,  que os  associados se manifestem   por meio do email da rede ABRASBUCO sobre os 

tópicos acima, dando sua concordância  ou discordância . 

Agradeço a valiosa colaboração de todos. 

 São Paulo, 30 de maio de 2016 

Doralice Severo da Cruz 

Presidente 

 

2) De: abrasbuco@yahoogrupos.com.br 

Enviada: Segunda-feira, 30 de Maio de 2016 20:31 

Para: abrasbuco@yahoogrupos.com.br 

Assunto: RE: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

 

 Boa tarde! 

Em resposta aos pontos da assembleia: 

1)Aprovação das Contas da atual diretoria: o Relatório das contas de 2015 encontra-se no site  

http://www.abrasbuco.org/institucional/prestacao-de-contas.html 

Solicito verificar a situação do meu pagamento em 2015. 

 2) O Estatuto revisado 

De acordo. 

 3)  Eleições da Diretoria para o biênio 2016 a 2018 

De acordo 

 4) Anuidade para 2017 e 2018: 

De acordo 

 5) Continuidade da ABRASBUCO enquanto  entidade  associativa com  pessoa jurídica – tendo em vista o 

reduzido número de associados contribuintes. 

De acordo, na lógica de buscar mecanismos de envolvimento de mais contribuintes. 
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6) Outros assuntos e proposições  sobre os quais  os associados queiram  se pronunciar /apresentar. 

Nada a propor. 

Atenciosamente! 

Tania Izabel Bighetti  
Doutora em Saúde Pública 

Professora Associada I 

Unidade de Saúde Bucal Coletiva 

Faculdade de Odontologia  

Universidade Federal de Pelotas 

 

 3) De: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Para: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Assunto:Re: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

Data: 30/05/2016 19:10 

  

olá 

 

Cumprimentando tod@s, acho que devemos agradecer aos membros da Diretoria, por ter mantido a chama 

acesa. Nestes tempos de fla-flu político, ruptura democrática (patrocinada pelo grande empresariado e por 

uma maioria parlamentar que não me representa) e de olimpíada, não é fácil segurar a tocha, muito menos 

mantê-la acesa.  

Sinceramente, não me anima a realização de uma assembleia trocando mensagens pelo correio eletrônico, 

pelas limitações que o meio impõe, mas acho que é o que temos para o momento.  

1- Manifesto-me favoravelmente à aprovação das contas. 

4- Concordo com a proposta de anuidade.   

3- Concordaria desde que conseguíssemos fazer uma webconferencia ou algo similar, para conversar sobre um 

programa-compromisso (modesto) para orientar a renovação das atividades da Diretoria, pois o número 

reduzido de associados coloca em risco a vida da entidade (item 5)     

 

abraços aos colegas 

 

a luta continua 

 

Paulo Frazão 

 

========================================================= 

PAULO FRAZÃO, CD - Doutor em Saúde Pública  

Professor Titular do Departamento de Prática de Saúde Pública 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

Av Dr Arnaldo 715 - Cerqueira Cesar 

CEP 01246-904   São Paulo, SP - Brasil 

Tel (+55 11) 3061-7957  Fax (+55 11) 3061-7835 

Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/0336022787699316 

http://www.researcherid.com/rid/G-2261-2012 

http://scholar.google.com/citations?user=wjaCgu0AAAAJ 

 

 

4) De: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Para: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Assunto:Re: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


6 

 
Data:31/05/2016 07:34 

 

 

  

Ois,  

 

Eu também fiquei surpreso em notar o pequeno n. de associados. Uma associação de especialidade tem sua 

vida nos encontros com alguma regularidade, essa era uma das perspectivas que animaram aquela famosa 

reunião de 1998. Mas parece que houve uma bifurcação com o passar do tempo, um ramo do fluxo se 

organizou enquanto GT da Abrasco e passou a organizar algumas sessões nos congressos da Abrasco, além 

dos vívidos encontros em Bauru, Piracicaba, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Natal, esqueci 

algum? Bom, mas não era para ser uma bifurcação, era para ser atuação concomitante. Qual é a diferença 

entre a Abrasbuco e o GT Saúde Bucal da Abrasco? Concordo com o Frazão de que é preciso uma discussão 

presencial, mesmo que seja por webconf, para fazer uma DR: quem somos, o que queremos, o que vamos 

fazer no curto, médio e longo prazo. 

 

Abs do Leo. 

 

José Leopoldo Ferreira Antunes, Professor Titular 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

Av. Dr. Arnaldo 715, 01246-904 São Paulo, SP 

tel. 30617968 

http://lattes.cnpq.br/4938720890035457 

 

5) De: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Para: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Assunto: Re: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

Data: 31/05/2016 14:38 

  

olá Dora e companheiros, 

concordo com as ponderações dos companheiros que até aqui se manifestaram neste forum, e reconheço o 

compromisso e desprendimento da atual diretoria, que tem se empenhado em manter a Abrasbuco, para além 

de todas as dificuldades! 

 

diante das questões levantadas, percebo ser ainda maior a importância e o papel da Abrasbuco e tb os desafios 

para sua continuidade como entidade associativa.  

 

estou de acordo com os itens da pauta e sigo apoiando a nossa Abrasbuco. 

 

ab, 

Nilce 

 

Nilce Tomita 

Faculdade de Odontologia de Bauru-USP 

Saúde Coletiva 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla 9-75 

17012-901  -  Bauru-SP 

Tel: 55-14-3235 8343 

 

6)De:abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Para:abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Assunto: RE: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

Data:01/06/2016 02:38 

 

javascript:void(0);


7 

 
  

OLá Dora e demais colegas  

 

Quero manifestar minha concordância com  todos os itens  incluindo a prestação de contas da atual Diretoria, 

com a anuidade proposta e com a continuidade da Abrasbuco, revista e regionalizada para que possibilite 

maior participação dos interessados. 

Aproveito para parabenizar a atual Diretoria por terem trabalhado e se esforçado para manter esta Associação. 

Mesmo sendo de todos nós,  o esforço de poucos, ano a ano, tem representado um enorme desafio que precisa 

ser discutido e enfrentado no conjunto se queremos que ela viva! 

 

Abraços 

 

Helenita Ely 

 

7) De:abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Para: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Assunto: RES: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

Data:31/05/2016 20:11 

 Oi pessoal, 

Ainda dá tempo? 

Eu concordo com todos os itens apresentados e acho que devemos programar um encontro no ENATESPO de 

Fortaleza, em 2017 ou ainda antes por web para debater os destinos da instituição 

Abs 

Celso Z 

 Prof. Dr. Celso Zilbovicius 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

Departamento de Odontologia Social 

Av. Professor Lineu Prestes 2227, Cidade Universitária, SP. CEP 05508-000 

Telefones: (5511)2648-8181/3091-7891   email:czilbo@usp.br/mocel@uol.com.br 

8) De: "pcnarvai@usp.br [abrasbuco]" <abrasbuco@yahoogrupos.com.br> 

Para: abrasbuco@yahoogrupos.com.br 

Enviadas: Terça-feira, 31 de Maio de 2016 11:19:24 

Assunto: Re: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

 

   

oi Dora e companheiros(as) da Abrasbuco, 

compartilho com os colegas que me antecederam neste fórum, o lamento por não podermos ter uma 

assembleia presencial, mas como disse o Frazão, é o que temos para hoje... 

registro meu "de acordo" com os itens da pauta, uma vez que não tenho qualquer objeção ao que nos foi 

apresentado pela atual diretoria. E aproveito para também cumprimentar os atuais dirigentes da Abrasbuco por 

seus esforços para manter a entidade organizada e com presença na cena da saúde brasileira, apesar das nossas 

conhecidas dificuldades. 

também tenho a expectativa de que os companheiros(as) que se dispuserem a compor a próxima diretoria 

apresentem uma proposta de trabalho/lutas compatível com as exigências permanentes de uma entidade como 

a Abrasbuco, agravadas pelo período crítico que vive a democracia brasileira, com agressões quase que diárias 

ao SUS e ao direito à saúde. 
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não gostaria de me estender nessas considerações, mas quero registrar que: 

a) é evidente o enorme trabalho de reorganização que está a nos desafiar enquanto entidade. Cabe à futura 

diretoria buscar os meios e condições para ampliar a participação em nossa entidade de todos(as) aqueles que 

se identificam com ela e que compartilham o entendimento da importância estratégica do seu fortalecimento, 

dedicando-lhe parte do seu tempo. Seja por parte daqueles que, como lembrou o Leopoldo, veem a Abrasbuco 

como uma entidade de especialistas, seja por parte daqueles que a veem para além disso, como uma entidade 

cuja missão é também organizar a militância e o ativismo em defesa da saúde bucal coletiva; 

b) compreendo a ponderação do Leopoldo sobre o GT de SBC da Abrasco como um convite à reflexão sobre 

aproximações e afastamentos da Abrasbuco em relação ao GT/Abrasco. Sendo membro do GT de SBC da 

Abrasco e mantendo-me em dia, por outro lado, com minhas obrigações com a Abrasbuco e acompanhando o 

dia-a-dia da entidade, creio que posso contribuir com elementos que nos possibilitem vislumbrar 

possibilidades. Embora não seja o caso de discutir aqui a atuação do GT-SBC-Abrasco, quero assinalar que, 

pela própria origem da Abrasco (pós-graduação), foi 'natural' que o GT-SBC-Abrasco direcionasse sua 

atuação para o território da produção-disseminação de conhecimentos científicos e outros aspectos 

relacionados também com a formação de pesquisadores, o ensino da Saúde Coletiva na pós, uma importante 

presença na organização das atividades de SBC nos congressos e eventos da Abrasco etc. Enfim, o GT-SBC-

Abrasco "vem dando conta do recado", como se diz, dentro dos propósitos que definem sua atuação. Claro 

que, no diálogo e atividades sobre esses aspectos mencionados, a Abrasbuco também pode ser ator 

importante, relevante para qualificar ainda mais as posições que o campo da Saúde Coletiva assume; 

c) segue atual, a meu ver, a despeito da importante atuação do GT-SBC-Abrasco, a perspectiva apontada por 

nós, o Movimento da Saúde Bucal Coletiva brasileiro, quando decidimos criar a Abrasbuco. Registro aqui, 

uma vez mais, que não foi nada fácil tomar a decisão de criar a Abrasbuco, cuja maturação se fez durante 

vários anos. O principal dessa perspectiva que nos levou à decisão de criar a entidade aponta, a meu ver, para 

os milhares de trabalhadores da Saúde Bucal no SUS, seja na administração direta, seja na administração 

indireta, que precisam de uma entidade como a Abrasbuco, que tenha sua atuação direcionada para a "prática 

odontológica" no SUS, para além de uma perspectiva sindical (pois nossas entidades sindicais gerais dão 

conta dessas tarefas políticas) e também para além de uma perspectiva "especialista" e "odontológica", pois 

sabemos que a produção e gestão do cuidado em saúde (bucal) requer esse ir além, se o nosso referencial parte 

da necessidade de construirmos em todo o Brasil, em todo o SUS, novos e renovados modelos de atenção em 

saúde (bucal)... Ou seja: para termos mais do mesmo, nos bastariam as entidades que temos; mas, para 

criarmos novos modelos de atenção, que impliquem a produção e gestão do cuidado na perspectiva do que 

compreendemos como Saúde Bucal Coletiva, então essas entidades são insuficientes - e, por essa razão, 

seguimos precisando de uma entidade como a Abrasbuco que, registre-se, não precisará estar em rota de 

colisão com as demais entidades, mas atuar de modo complementar e articulado, como temos tentado fazer, 

lidando especificamente com os princípios que norteiam o movimento da SBC. Assim, é indispensável 

assinalar que a Abrasbuco é - deve ser - mais, muito mais do que (apenas) mais uma entidade de especialistas 

da odontologia; 

d) por essas razões, sigo admitindo, com vários companheiros(as), que há um espaço enorme para a 

organização dos trabalhadores públicos da saúde bucal em todo o País, na perspectiva da Saúde Bucal 

Coletiva, cujo centro da atuação deve estar na crítica ao modelo de atenção à saúde bucal hegemônico no 

Brasil que se expressa em um fazer profissional que reproduz acriticamente iniquidades sociais e, sobretudo, o 

senso comum que rege os "programas de odontologia" que se reproduzem aos montes nos nossos municípios e 

em muitas instituições do SUS. É missão de uma entidade como a Abrasbuco radicalizar o enfrentamento 

desse modelo hegemônico, denunciando a que interesses sociais serve, e criar/propor alternativas para sua 

superação dialética, para a afirmação de outras práxis, que estejam vinculadas organicamente aos movimentos 

sociais de defesa de direitos, contra a mercantilização da saúde bucal e identificadas com o interesse público 

na saúde. 

bom, companheir*s, é a minha contribuição para nos ajudar a entender a missão atual da Abrasbuco e os 

desafios estratégicos que nos são postos neste contexto histórico. 

por fim, não poderia concluir sem reiterar a minha convicção de que é papel da Abrasbuco afirmar e 

reafirmar, sempre e permanentemente, que: 

- SEM SAÚDE BUCAL NÃO HÁ SAÚDE INTEGRAL! 

- SEM  ACESSO AO CUIDADO ODONTOLÓGICO NÃO HÁ SAÚDE UNIVERSAL! 

- CABE AO ESTADO ASSEGURAR A EQUIDADE NO DIREITO DE TODOS À SAÚDE BUCAL! 
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abs, 

paulo capel. 

.................................................................................. 

AS MENSAGENS QUE ENVIO TÊM MEU NOME NO CORPO. NÃO ABRA SEM ELE. 

.................................................................................. 

Prof Dr Paulo Capel Narvai 

Professor Titular 

Faculdade de Saúde Pública - Universidade de São Paulo 

Av Dr Arnaldo 715 CEP 01246-904 São Paulo SP Brasil 

Tel 55-11-3061-7782 

Curriculo Lattes em <http://lattes.cnpq.br/8531108709147659>    

.................................................................................. 

DINHEIRO FORA DA URNA...  
PELO FINANCIAMENTO PÚBLICO, EXCLUSIVO, DE CAMPANHAS ELEITORAIS 

.................................................................................. 

 

9) De:mcandelaria@uol.com.br  

Para: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

: 

Assunto: Re: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

Data: 31/05/2016 09:16 

Olá,  pessoal, 

  

Para lembrar, os últimos encontros presenciais foram nos ENATESPOS em Vitoria, 2010, Belo Horizonte, 

2012 e em  Terezinha - no Piauí em 2014, que contou  com pouquíssimos participantes.   A atual assembleia 

era para ser realizada durante o ENATESPO  que seria em Fortaleza, que seria o ano pp, e depois este ano, 

mas   não se concretizou, pelo menos em tempo hábil. 

  

 abçs. 

Candelaria 

  

Maria da Candelaria Soares 

Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva-Tesoureira 

mcandelaria@uol.com.br 

0 11 2212 4392 - 99231 8873 

  

10) De: mcandelaria@uol.com.br  

Para: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Assunto:Re: RE: [abrasbuco] Abertura da Assembleia Geral da ABRASBUCO 

Data:31/05/2016 21:05 

 

Prezada Tania, 

obrigada pela sua participação. 

 com referênia à sua solicitação explicitada no item 1, esclareço que, após  revisão dos arquivos e extratos 

bancários  da ABRASBUCO, efetivamente não consta  pagamento de sua anuidade nesse ano.  Constatei o 

pagamento em 2013, 2014 e 2016. 

 cordialmente, 

 

Maria da Candelaria Soares 

Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva-Tesoureira 

mcandelaria@uol.com.br 

0 11 2212 4392 - 99231 8873 

 

javascript:void(0);
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11)[abrasbuco] Re: Encerramento da Assembleia Geral da ABRASBUCO  

De:abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

Para: abrasbuco@yahoogrupos.com.br  

  

Caros colegas da ABRASBUCO, 

Bom dia! 

Damos por encerrada a Assembleia Geral da Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva - ABRASBUCO. 

Queremos agradecer àqueles que se manifestaram, pois são vocês que mantem a chaminha da Associação 

acesa. 

De fato, com tão poucos socios fica difícil manter a entidade, porém seria muito triste fecharmos um espaço 

de manifestação e reivindicação das pessoas. 

Acredito que a ABRASBUCO tenha uma missão diferente do GT da ABRASCO que pode potencializar 

nossas ações como um coletivo e que a existência desses dois espaços é muito importante para todos que 

militam no campo da Saúde Bucal Coletiva. 

Vamos organizar uma reunião para conversarmos sobre o destino da Associação ainda em junho de 2016. 

Esperamos também que alguns se animem e se candidatem para as próximas eleições. 

Um abraço, 

  

Doralice Severo da Cruz 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


