ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA. No dia 28 de outubro de 2015,
convocada por edital de 26/ 09 / 2015 , (cópia anexa), realizou-se a Assembleia Geral
Extraordinária da Sociedade Brasileira de História da Psicologia, às 21:00 horas, em
segunda convocação, no Auditório do 4º andar da Biblioteca Central da Universidade
Federal de Minas Gerais, à av. Antonio Carlos, 6627, Campus Pampulha, em Belo
Horizonte, MG. A AGE foi especialmente convocada para tratar de reforma do
Estatuto, visando incluir a possibilidade de voto por meio eletrônico nas eleições para
Diretoria e Conselho Fiscal da associação. A Assembleia foi presidida por Regina
Helena de Freitas Campos, Presidente da SBHP, e secretariada pelo Secretário
Rodrigo Lopes Miranda, estando presentes os seguintes associados: Saulo de Freitas
Araújo, Rodrigo Lopes Miranda, Raquel Martins de Assis, Érika Lourenço, Adriana
Araújo Pereira Borges, Maria do Carmo Guedes, Carolina Silva Bandeira de Melo,
Dener Luís da Silva, Paulo Coelho Castelo Branco, Robson Nascimento da Cruz,
Gabriel Vieira Cândido, Sandro Rodrigues Gontijo, Carolina de Resende Damas
Cardoso, Nádia Maria Dourado Rocha, Mitsuko Aparecida Makino Antunes, Marina
Massimi e Regina Helena de Freitas Campos, conforme lista de presença anexa.
Participaram como convidadas Marilene Oliveira Almeida e Cíntia Fernandes
Marcellos, com a anuência da Assembleia. Foi verificado o quórum estatutário para
instalação, em segunda convocação, estando presentes 17 associados, ou seja, mais de
1/3 dos 35 associados quites com as obrigações estatutárias. Na discussão do item
único da pauta, a inclusão de voto por meio eletrônico nas eleições da SBHP foi
consubstanciada na seguinte proposta de redação para o caput do artigo 21 e para o
caput do artigo 26 do Estatuto, a saber : “Art. 21- A eleição dos membros da Diretoria
será realizada bienalmente, por chapa com cargos definidos, dentre os associados
credenciados estatutariamente, podendo se dar, a critério da Comissão Eleitoral e
garantido o sigilo do voto, por um ou mais dos seguintes métodos: voto presencial, por
procuração ou por meio de sistema online no site da SBHP.” “Art. 26- O Conselho
Fiscal será constituído por 3(três) membros titulares e respectivos suplentes, eleitos na
mesma ocasião e com observância dos mesmos procedimentos determinados para a
eleição da Diretoria.” Após discussão da matéria e pelo voto dos associados presentes,
foi aprovada por unanimidade a alteração do Estatuto nos termos acima. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião, da qual eu, Rodrigo Lopes Miranda, Secretário da Assembleia,
lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente da Assembleia.
Belo Horizonte, 28 de outubro de 2015
Rodrigo Lopes Miranda
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