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No dia oito de junho de dois mil e vinte e dois, 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, designada pela Diretoria 

Executiva da ABP, representada, presencialmente, pelo doutor Paulo Cesar Geraldes 

(RJ), coordenador da Comissão, e remotamente, pelos doutores Paulo Roberto Repsold 

(MG) e Jayme Bisker (RJ), em atendimento ao disposto no artigo 91 do Regimento da 

ABP, realizou a reunião para a verificação do deferimento das candidaturas e vem 

registrar o que segue. Foi encerrado, no dia três de junho de dois mil e vinte e dois, o 

período de inscrição das chapas e conselheiros fiscais. A verificação dos documentos 

para eleição da Diretoria Plena e Conselheiros Fiscais da ABP para o triênio 2023-2025 

teve início às 15h00min do mesmo dia. Foi recebido, dentro do prazo do cronograma 

eleitoral, os documentos para inscrição de apenas uma chapa candidata a Diretoria Plena 

da ABP. Conforme determinação do artigo 90 do Regimento da ABP, o envelope estava 

guardado no cofre da ABP, devidamente fechado, com seu lacre original, exatamente 

como foi recebido. Em cumprimento ao artigo 80 do Regimento da ABP, somente serão 

admitidas inscrições de chapas que contem com o apoio de no mínimo cinco por cento 

dos associados psiquiatras titulares, psiquiatras titulares jubilados, psiquiatras titulares 

sêniores, psiquiatras titulares sêniores jubilados, psiquiatras efetivos ou psiquiatras 

efetivos jubilados da ABP, quites com suas obrigações e em pleno gozo de seus direitos, 

distribuídos pelas cinco regiões da ABP contemplando no mínimo duas federadas ou 

núcleos regulares de cada. O envelope para inscrição da chapa foi aberto pelo 

coordenador da Comissão Eleitoral. Todos os documentos exigidos foram conferidos e 

o material entregue pela Chapa única “ABPDemocrática”, visando à candidatura para as 

eleições de Diretoria Plena da ABP para o triênio 2023-2025, cumpriu com todos os 

requisitos Estatutários e Regimentais estabelecidos. Sendo assim, a Comissão Eleitoral 

procedeu com o registro da chapa “ABPDemocrática” junto à Secretaria da ABP: 

Presidente: Antônio Geraldo da Silva (DF), Vice-presidente: Claudio Meneghello 

Martins (RS), Diretor Secretário: Sérgio Tamai (SP), Diretora Secretária Adjunta: 

Miriam Elza Gorender (BA), Diretora Financeira: Maria de Fátima Viana de 

Vasconcellos (RJ), Diretor Financeiro Adjunto: José Hamilton Maciel Silva Filho (SE), 

Diretor Regional Norte: Kleber Roberto da Silva Gonçalves de Oliveira (PA), Diretor 

Regional Nordeste: Leonardo Francisco de Albuquerque Barbosa (RN), Diretor 

Regional Centro-Oeste: Leonardo Rodrigo Baldaçara (TO), Diretor Regional Sudeste: 

Eduardo Birman (RJ) e Diretor Regional Sul: Eduardo Mylius Pimentel (SC). Por ter 

sido esta a única chapa inscrita para a Diretoria Plena da ABP, informamos que, em 

cumprimento ao disposto no artigo 119 do Regimento da ABP, no caso de chapa única, 

regularmente inscrita, 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. Foi encerrada, às 
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16h25min, a verificação dos documentos para candidatura de chapas à Diretoria Plena 

da ABP, e deu-se início, às 16h26min, a verificação dos documentos recebidos para 

candidaturas de Conselheiros Fiscais da ABP. Os envelopes para as candidaturas ao 

Conselho Fiscal também estavam guardados no cofre da ABP, devidamente fechados, 

com seus lacres originais, exatamente como foram recebidos. Foram recebidos, dentro 

do prazo do cronograma eleitoral, os documentos para inscrição de apenas cinco 

candidatos para o Conselho Fiscal da ABP, em ordem alfabética: Carlos Eduardo 

Kerbeg Zacharias (SP), Euclides Gomes (RS), Renée Elizabeth de Figueiredo Freire 

(MT), Roberta Rossi Grudtner (RS) e Sérgio Cutin (RS). Os documentos dos candidatos 

que foram recebidos, foram conferidos pelo Coordenador da Comissão, mas não 

cumpriram todos os requisitos Estatutários e Regimentais exigidos. De acordo com o 

disposto no artigo 120 caput de seu Regimento, são previstos no mínimo seis candidatos 

para os cargos do Conselho Fiscal da ABP. Como não houve inscrição de no mínimo 

seis candidatos para o Conselho Fiscal, regularmente inscritos, foi decidido pela 

Comissão Eleitoral da ABP abrir novo período para candidaturas para o Conselho 

Fiscal. A reunião encerrou-se às 17h00min. Registrados os fatos supra narrados, segue a 

presente Ata, assinada pelo coordenador da Comissão Eleitoral. 
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