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ATA 

VERIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO DAS CANDIDATURAS 

Eleições da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) para o triênio 2020-2022. 

 

No dia dois de julho de dois mil e dezenove, na sede da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), 

localizada na Rua Buenos Aires, nº 48, 3º andar, Centro, CEP 20070-022, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, 

a Comissão Eleitoral, constituída pela Diretoria Executiva da ABP, representada pelos doutores Paulo Cesar 

Geraldes (RJ), coordenador da comissão e Paulo Roberto Repsold, em atendimento ao disposto no art. 91 do 

Regimento da ABP, vem registrar o que segue. Encerrado o novo período de inscrição das candidaturas ao 

Conselho Fiscal, a verificação dos documentos para eleição dos conselheiros fiscais para o triênio 2020-

2022 teve início às 18h26min, sendo finalizada às 19h30min do mesmo dia. Foram recebidos, dentro do 

prazo do cronograma eleitoral, os documentos para inscrição de apenas seis conselheiros fiscais. Os 

envelopes estavam devidamente fechados, com seus lacres originais. Os envelopes para inscrição dos 

Conselheiros Fiscais foram abertos, todos os documentos exigidos no Estatuto e Regimento foram 

conferidos, a relação de associados que apoiam a candidatura e o material entregue cumpriu com todos aos 

requisitos estatutários e regimentais. A comissão eleitoral procedeu com o registro dos inscritos regulares 

junto a Secretaria da ABP. Para o Conselho Fiscal foram recebidas 06 inscrições dos seguintes candidatos, 

em ordem alfabética: Carlos Eduardo Kerbeg Zacharias (SP), Eduardo Mylius Pimentel (SC), Euclides 

Gomes (RS), Ronaldo Ramos Laranjeira (SP), Sérgio Cutin (RS) e Suzzana de Vasconcellos Bernardes 

(AL). Em cumprimento ao artigo 120 e parágrafo único do Regimento, no caso de haverem somente 06 

candidatos para o Conselho Fiscal, regularmente inscritos, por questões de economia, celeridade e 

eficiência, a eleição será realizada por aclamação, através da manifestação dos delegados presentes na 

primeira Assembleia Ordinária, por meio de palmas, levantando as mãos, ou outro meio eficiente capaz de 

aferir-se a vontade da maioria dos presentes, ficando dispensados todos os demais requisitos e 

procedimentos relativos ao processo eleitoral; e a nomeação dos Conselheiros Titulares e Suplentes se dará 

primeiramente pelo tempo de inscrição na ABP e, em havendo algum empate, o mais velho 

cronologicamente terá precedência. Registrados os fatos sobre narrados, segue a presente Ata, assinada pelo 

coordenador da comissão eleitoral. 

 
Paulo Cesar Geraldes 

Coordenador 

Comissão Eleitoral 2019 da ABP 

 

 

 

 


