ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE
HOMEOPATIA, OCORRIDA EM RECIFE/PE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE
2010, NO MAR HOTEL, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO CONGRESSO:
A assembléia iniciou-se as 10h30, horário local, encerrando-se as 12h00, também
horário local. Após a abertura, o presidente da ASSOCIAÇÃO MÉDICA
HOMEOPÁTICA BRASILEIRA, Dr. Carlos Alberto Fiorot, convidou à mesa, para
auxiliar e secretariar a assembléia, o Dr. Adailton Salvatore Meira, vice-presidente da
Região Sudeste da AMHB, e a Dra. Regina Coeli Kotke, vice-presidente da região
Nordeste da AMHB. Em seguida foram abertas as inscrições para os pronunciamentos.
A primeira inscrita para falar foi a Dra. Maria Adelaide de Andrade Guedes (RN), que
prestou uma emocionada e emocionante homenagem póstuma à Dra. Denise Oliveira
Padilha, uma das fundadoras da Associação Homeopática de Pernambuco e responsável,
como professora, pela formação de inúmeros médicos homeopatas do Nordeste. Em
seguida, o Dr. Carlos Alberto Fiorot propôs ao congresso transformar esta homenagem
em oficial do evento. Seguiu-se com a inscrição da Dra. Maria de Fátima Rodrigues
Buarque de Melo (PE), que propôs submeter à votação, a MOÇÃO do XVI
ENCONTRO
NACIONAL
DE
ESTUDANTES
INTERESSADOS
EM
HOMEOPATIA-ENEIH, aceita pela mesa. Em seguida, o Dr. Jorge Fortes Santos de
Bustamante (MG), diretor científico da AMHMG apresentou à mesa, a proposta de
realização do XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE HOMEOPATIA pela sua
federada, em Minas Gerais, para o ano de 2012, entregando a carta-proposta ao
presidente da assembléia e da AMHB, para posterior votação. Na seqüência, a
homeopata Dra. Dalva de Andrade Monteiro (BA) pediu inscrição para apresentar a
proposta de que se cobre taxa simbólica aos estudantes participantes nos Congressos
Brasileiros de Homeopatia, de todas as áreas afins, como medicina, farmácia,
veterinária e odontologia assim como agronomia. Dr. Hylton Sarcinelli Luz (RJ),
próximo inscrito, apresentou a proposta de apoio do congresso e da assembléia ao texto
entregue à mesa sobre a CAMPANHA HOMEOPATIA DIREITO DE TODOS. Em
seguida, Dra. Amarilys de Toledo Cesar (SP) solicitou encaminhamento no sentido de
se formar uma comissão mista das quatro especialidades em homeopatia (odontologia,
medicina, farmácia e veterinária), através de seus presidentes, para discussão e
apresentação de propostas e agendas relativas aos assuntos que lhes forem comuns. Dr.
Adailton Salvatore Meira (SP) sugeriu que se voltasse a realizar os encontros regionais
de HOMEOPATIA em todas as regiões brasileiras, reunindo as profissões que praticam
a ESPECIALIDADE. Dra. Marisa Assunta Fantin Ribeiro (SC) aproveitou para
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informar que já estão planejando o encontro regional do SUL DO PAÍS, possivelmente
em Foz do Iguaçu, para o próximo ano. Foi lançada a proposta de se realizar os
congressos de HOMEOPATIA de todas as áreas de especialidades juntos, como forma
de fortalecer a área e reduzir os custos. A seguir Dra. Maria de Fátima Rodrigues
Buarque de Melo e Dra. Odimariles Maria Souza Dantas divulgaram o melhor trabalho
de Tema Livre: TL038 [426] SEROTONINA UM MEDICAMENTO HOMEOPATICO
(Paulo Elias Azevedo Albuquerque; Rosana Mara Ceribelli Nechar; Maria do Rocio
Lázaro Rodrigues; Mirian Nagai Bembem; Magda Garcia Lopes Paiva) e o melhor
Pôster P047 [384] EFEITOS DO MEDICAMENTO CANOVA SOBRE A INFECÇÃO
EXPERIMENTAL
PELO
TRYPANOSOMA
CRUZI
UTILIZANDO
RESISTENTE AO TRATAMENTO ALOPÁTICO (Maristela Gabriel;

CEPA

Ciomar
Aparecida Bersani Amado; Denise Lessa Aleixo; Áurea Regina Teles Pupulim; Silvana
Marques de Araújo), tendo sido proposto e acatado pelo presidente da AMHB o prêmio
de 01 (uma) inscrição do titular da cada traslho, para o próximo Congresso Brasileiro de
Homeopatia. Seguiu-se o sorteio de alguns brindes aos presentes na assembléia, após o
que, entrou-se em regime de votação, tendo sido todas as propostas aprovadas,
conforme textos a seguir transcritos, por ordem de votação: PROPOSTA 1): moção de
homenagem póstuma à Dra. Denise Padilha, aprovada por unanimidade:
Homenagem Póstuma à Denise Padilha.
Venho aqui nesse momento, em nome dos homeopatas do
Nordeste, homenagear Denise Padilha, nossa querida amiga
e colega, grande lutadora da causa da Homeopatia no
Nordeste. Sócia fundadora da Sociedade de Homeopatia de
Pernambuco (SHP), conjuntamente dom Dr. José Laércio do
Egito, onde depois, passou a ser docente do Curso de
Especialização em Homeopatia, estando aqui grande número
de homeopatas que passaram por ela, recebendo todo
ensinamento e incentivo para a causa da Homeopatia, com a
simplicidade e respeitabilidade com o próximo, que lhe
caracterizavam como pessoa. Denise, que sua presença
permaneça entre nós, e registramos aqui, em seu estado,
na assembléia geral do XXX CBH, o nosso muito obrigado
com uma prece em nossos corações e uma salva de palmas.
Sei, que você buscou a luz, felizmente a encontrou
Sei que você amou muito, também foi amada por todos nós.
Foi-se a nossa filósofa,
a mulher dos paradigmas.
Resta a saudade, muito pranto, muita dor nos nossos
corações.
Você merece o lugar conquistado, a paz que sempre buscou.
Quando se mudou para Alto Paraíso, você buscava a luz das
alturas.
Chegou o seu momento, descanse em paz e na luz para
sempre!
Receba meu último adeus, do seu eterno amigo e admirador
Carlos Lima Melo
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PROPOSTA 2): moção apresentada pelo XVI ENCONTRO NACIONAL DE
ESTUDANTES INTERESSADOS EM HOMEOPATIA, por unanimidade, de seguinte
conteúdo:
XVI Encontro Nacional de Estudantes Interessados em
Homeopatia. MOÇÃO: nós, estudantes e profissionais,
participantes do XVI Encontro Nacional de Estudantes
Interessados em Homeopatia e do XXX Congresso Brasileiro
de Homeopatia queremos manifestar nossa preocupação com a
ausência do ensino da Homeopatia na grande maioria das
Faculdades de Medicina do Brasil. Mais de 90% das escolas
médicas brasileiras não incluem o ensino da Homeopatia em
sua grade curricular, contribuindo para que a grande
maioria dos médicos no Brasil tenha sua formação
deficitária pela falta de conhecimentos sobre essa
especialidade médica. Vale ressaltar que a garantia de
acesso da população à Homeopatia é incentivada pela
Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde.
Entendemos que a Universidade precisa responder a esta
demanda da sociedade brasileira e acabar com este
paradoxo, pois se, por um lado, existe a garantia e o
estímulo à especialidade médica homeopática no sistema
público de saúde, por outro, falta a garantia do acesso
ao
conhecimento
nas
escolas
médicas
brasileiras.
Entendemos que nenhuma formação em medicina pode ser
completa sem o acesso à informação sobre todas as áreas
do conhecimento médico. Por esses motivos, solicitamos
que seja encaminhada, com urgência, uma proposta concreta
para a inclusão do ensino da Homeopatia nos currículos
das escolas médicas, atendendo aos anseios da população
por saúde e educação médica de qualidade.

PROPOSTA 3) candidatura da ASSOCIAÇÃO MÉDICA HOMEOPÁTICA DE
MINAS GERAIS a sediar e realizar o XXXI CONGRESSSO BRASILEIRO DE
HOMEOPATIA, sendo aprovada pela maioria dos presentes, com apenas um voto
contra e um voto de abstenção, conforme o seguinte conteúdo da carta de inscrição:
Ao DD. Dr. Carlos Alberto Fiorot, Presidente da
Associação
Médica
Homeopática
Brasileira.
Assunto:
Candidatura da Associação Médica Homeopática de Minas
Gerais a ser a entidade federada a realizar junto com a
AMHB o XXXI Congresso Brasileiro de Homeopatia em 2012. A
Associação Médica Homeopática de Minas Gerais vem por
meio desta oficializar a sua proposta de realizar em
Minas Gerais o XXXI Congresso Brasileiro de Homeopatia em
2012 e se candidatar a ser a entidade federada da AMHB
realizadora deste evento, junto com a Associação Médica
Homeopática Brasileira. Atenciosamente. Mário Antônio
Cabral Ribeiro, Presidente da AMHMG, Gestão 2009 – 2011.

PROPOSTA 4) cobrança de uma taxa simbólica aos estudantes das áreas de medicina,
farmácia, odontologia, veterinária e agronomia, que participarem dos congressos
brasileiros de homeopatia;
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PROPOSTA 5) moção de apoio à CAMPANHA HOMEOPATIA DIREITO DE
TODOS, como forma de garantir à sociedade brasileira a liberdade de escolha
terapêutica, aprovada por unanimidade. Em seguida passou-se ao próximo ponto de
pauta, relativo aos informes: Dr. Regina Coeli Kotke informou que foi realizada
reunião da região Norte/Nordeste durante o XXX CBH, ficando decido, conjuntamente,
pela realização do ENCONTRO REGIONAL DE HOMEOPATIA, destas regiões. Não
tendo mais inscritos e assuntos a tratar, foi dada por encerrada a ASSEMBLÉIA
GERAL DO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE HOMEOPATIA. Em
continuidade o Presidente da AMHB passou a palavra para Dra. Odimariles Maria
Souza Dantas, que proferiu o último discurso e fez o encerramento do Congresso. Ata
lavrada pelo Dr. Adailton Salvatore Meira, auxiliado pela Dra. Regina Coeli Kotke, e
que vai assinada por mim, presidente da AMHB, Dr. Carlos Alberto Fiorot.
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