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Em	02	de	agosto	de	2018,	reuniram-se	na	sala	Américas	IV	do	Centro	de	Convenções	do	Hotel	
Windsor	Oceânico,	situado	à	R. Martinho	de	Mesquita,	129	-	Barra	da	Tijuca,	Rio	de	Janeiro	-	
RJ,	 CEP	 22620-220,	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 às	 19:30,	 em	 segunda	 convocação	 os	 associados	 da	
Associação	 Brasileira	 de	 Terapia	 Familiar	 –	 ABRATEF	 para	 a	 realização	 da	 Assembleia	 Geral	
Ordinária	com	os	seguintes	pontos	de	pauta:	Avaliação	da	gestão	2016-2018;	Eleição	e	posse	
da	Nova	Diretoria	 da	ABRATEF	para	o	biênio	 2018-2020;	Apresentação	das	diretorias	 eleitas	
nas	 Regionais	 para	 o	 biênio	 2018-2020;	 Apresentação	 dos	 novos	 conselheiros	 biênio	 2018-
2020;	 Apresentação	 dos	 novos	 Membros	 do	 Conselho	 Fiscal	 para	 o	 biênio	 2018-2020;	
Referendar	 o	 Regimento	 Interno	 aprovado	 no	 CDC;	 Votação	 de	 mudanças	 no	 Estatuto	 da	
ABRATEF;	Assuntos	Gerais.	Vera	Risi	(ATF-RJ),	como	atual	presidente	da	ABRATEF,	gestão	2016-
2018,	 abriu	 a	 reunião	 dando	 boas-vindas	 aos	 presentes.	 A	 seguir	 solicitou	 que	 um	 dos	
presentes	 pudesse	 secretariar	 a	Assembleia,	 sendo	 indicada	Danielle	Doss	Damo	Martins	 da	
Silva	 (ACATEF)	 para	 a	 função,	 convite	 que	 aceitou	 prontamente.	 Vera	 Risi	 (ATF-RJ)	 solicitou	
entre	 os	 presentes	 um	 voluntário	 para	 assumir	 a	 presidência	 desta	 AGO,	 e	 ninguém	 se	
manifestações,	 convidou	 Daniela	 Reis	 e	 Silva	 (ATEFES)	 que	 aceitou	 prontamente.	 Após	 a	
aprovação	 dos	 presentes	 para	 estes	 nomes,	 a	 Presidente	 da	 Assembleia	 Geral	 Ordinária	
Daniela	Reis	e	Silva	(ATEFES)	assumiu	a	palavra	para	apresentar	a	pauta	aos	presentes.	A	seguir	
convidou	Vera	Risi	para	apresentar	a	avaliação	da	ABRATEF	durante	o	período	de	sua	gestão.	
Vera	 Risi	 passou	 a	 relatar	 algumas	 das	 conquistas:	 ampliação	 do	 número	 de	 associados	
Terapeutas	 Familiares	 de	 544	 para	 990;	 aumento	 da	 visibilidade	 da	Associação	 por	meio	 de	
mídias	como	site,	Fanpage,	WhatsApp,	Instagram	e	Newsletter;	aproximação	e	fortalecimento	
das	 Regionais;	 maior	 aproximação	 com	 os	 Institutos	 Formadores;	 encaminhamento	 com	
parecer	positivo	do	Projeto	Ministério	da	Saúde,	na	Moção	organizada	por	Maria	Rita	Seixas	
(APTF);	 parceria	 com	 Universidades	 do	 Rio	 de	 Janeiro;	 e	 manutenção	 do	 acordo	 de	
colaboração	com	a	Rede	Relates.	A	seguir	Daniela	Reis	e	Silva	(ATEFES)	reassumiu	a	palavra	e	
apresentou	a	regional	candidata	a	sediar	a	ABRATEF	no	biênio	2018-2020,	a	ATFAGO.	Com	a	
palavra,	Silvana	Rita	Silvestre	de	Oliveira	(ATFAGO),	agradeceu	e	parabenizou	a	gestão	atual	da	
ABRATEF	em	nome	da	presidente	Vera	Risi	 (ATF-RJ).	Apresentou	como	proposta	de	gestão	à	
frente	da	ABRATEF,	caso	eleitos,	dar	seguimento	às	ações	da	atual	diretoria	e	integrar	todas	as	
regionais	 sob	 a	 forma	 de	 um	 Congresso	 Colaborativo,	 fosse	 formado	 por	 todas	 as	 regionais	
colaborativamente	nas	funções	principais.	Acrescentou	comentando	que	a	Regional	da	qual	faz	
parte	é	pequena	e	que	as	demais	Regionais	podem	e	devem	participar	desta	nova	gestão,	pois	
desejam	ampliar	a	terapia	familiar	em	todos	os	contextos.	Assim,	apresenta	como	proposta	de	
título	 para	 o	 Congresso	 de	 2020:	 Terapia	 Familiar-	 Integração,	 recursos	 e	 possibilidades	 em	
diversos	 contextos.	 Solicitou	a	presença	à	 frente	de	Angela	Dolores	Baiocchi	de	Vasconcelos	
(ATFAGO)	 e	 Fernanda	 Ribeiro	 Machado	 (ATFAGO)	 para	 homenageá-las	 como	 parte	
fundamental	da	história	da	Regional,	respectivamente,	primeira	e	segunda	presidentes.	Silvana	
prosseguiu	apresentando	as	ações	da	regional	desde	a	sua	abertura	até	o	momento	atual	com	
o	 reconhecimento	 público	 por	 meio	 do	 prêmio	 do	 CNJ:	 Conciliar	 é	 Legal	 oferecido	 pelo	
Tribunal	de	Justiça	de	Goiás.	Apresentou	a	equipe	da	ATFAGO	eleita	para	o	biênio	2018-2020,	
que	integrará	a	Diretoria	Executiva	da	ABRATEF	e	apresentou	também	a	proposta	para	o	local	
em	que	será	 realizado	o	próximo	Congresso:	Rio	Quente	Resorts	no	Estado	de	Goiás.	Com	a	
palavra,	 a	presidente	da	AGO	coloca	em	votação	à	plenária	a	 sede	da	ABRATEF	e	o	 local	do	
Congresso	para	o	próximo	biênio	que	 foi	 aprovado	pelos	presentes	por	unanimidade.	Neste	
momento,	 Silvana	 Silvestre	 apresentou	 toda	 a	 chapa	 composta	 da	 ABRATEF	 para	 o	 biênio	
2018-2020,	que	vai	aqui	devidamente	qualificada:	Presidente,	Silvana	Rita	Silvestre	de	Oliveira,		
Brasileira,	Casada,	Psicóloga,	CI	522386	SSP-GO,	CPF	333333001-68,	residente	e	domiciliada	à	
Rua	Lupus,		QD	F1,	LT	4	-	Alphaville	Flamboyant	-	Residencial	Cruzeiro	do	Sul	-	CEP	74.884-581	
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–	Goiânia	–	GO;	Vice-Presidente	 Ângela	Dolores	Baiocchi	de	Vasconcelos,	Brasileira,	Casada,	
Psicóloga,	 CI	 252041	 SSP-GO,	 CPF	 295.709.051-15,	 residente	 e	 domiciliada	 à	 Rua	 2,	 Nº575,	
apto	800	 -	 Setor	Oeste	 	 -	 CEP	74.110-130	 -	Goiânia-GO;	Primeira	 Secretária	Gisela	Basto	de	
Camargo	 Izaac,	 Brasileira,	 Casada,	 Psicóloga,	 CI	 9251226-4	 SSP-SP,	 CPF	 071.697.788-58,	
residente	e	domiciliada	à	Alameda	das	Rosas,	Nº	285,	Apto	1602	-	Setor	Oeste	-	CEP	74.110-
060	 -Goiânia-GO;	 Segunda	 Secretária	 Caroline	 Amaral	 Fernandes	 Cunha,	 Brasileira,	 Casada,	
Psicóloga,	CI	3847991	SSP-GO,	CPF	893.642.441-68,	residente	e	domiciliada	à	Rua	Natal,	Nº	59	
-	Ed.	Villa	Lobos	–	Setor	Alto	da	Glória	-	CEP	74.815-705	–	Goiânia	–	GO;	Primeira	Tesoureira	
Natália	 Bernardes	 Almeida	 Araújo,	 Brasileira,	 Casada,	 Psicóloga,	 CI	 4880752	 SPTC-GO,	 CPF	
01736312154,	residente	e	domiciliada	à	Rua	512,	Qd	24,	Lt	14	 ,	S\N	 	 -	 Jardim	 	Mont	Serrat	 -	
CEP	 74917410	 –	 Aparecida	 de	 Goiânia	 –	 GO;	 Segunda	 Tesoureira	 Lenina	 Ribeiro	 Machado	
Rezende,	Brasileira,	Casada,	Psicóloga,	CI	3.940.481-14	SSP-BA,	CPF	359.625.855-34,	residente	
e	domiciliada	à	Rua	do	Cação,	Qd	64,	Lt	16	 	 -	Cond.	Privê	Atlântico	-	Setor	Jardim	Atlântico	-	
CEP	 74.343-140.	 A	 presidente	 da	 AGO	 solicitou	 dentre	 os	 presentes	 seis	 voluntários	 para	
compor	 o	Conselho	 Fiscal	 da	 ABRATEF,	 gestão	 2018-2020.	 Apresentaram-se	 para	 assumir	 o	
cargo	de	Conselheiros	Titulares	Maria	Rita	D`Angelo	Seixas,	Brasileira,	Casada,	Psicóloga,	CPF	
043	857	058	87,	RG	1067025-7,	residente	e	domiciliada	à	Av.	das	Maganólias,	642,	São	Paulo	–	
SP	–	CEP	05674-001;	Rosane	Esquenazi,	 Brasileira,	 Casada,	Médica,	 CPF	863	642	437	20,	RG	
52476241	CRM,	residente	e	domiciliada	à	Rua	Benjamim	Batista	27,	ap	202	Jardim	Botânico	-	
Rio	de	Janeiro	–	RJ	–	CEP	22461-120;	Márcia	Morena	Volponi,	Brasileira,	Casada,	Psicóloga,	CPF	
221	118	938	54,	RG	6906408-8,		residente	e	domiciliada	à	Rua	Alameda	dos	Jurupis,	1035,	ap	
51ª,	 São	 Paulo	 –	 SP	 –	 CEP	 04088-003	 .	 Como	Conselheiros	 Suplentes	 se	 ofereceram:	Maria	
Fernanda	 Galvão	 Andrade	 Lima,	 CPF	 308	 347	 594	 20,	 RG	 1000505974,	 Brasileira,	 Solteira,	
Psicóloga,	 residente	 e	 domiciliada	 à	 Rua	 Guilherme	 Salazar	 31,	 apt.	 101B,	 Recife/PE,	 CEP	
52061-275;	 Luiz	Carlos	Prado,	Brasileiro,	Casado,	Médico	psiquiatra,	CPF	124.964.300-78,	RG	
8000340698,	 residente	à	Rua	Dr.Timóteo,	450,	apt.	502,	Porto	Alegre/RS,	CEP	90.570-040;	e	
Angela	Elisete	Caropreso	Herrera,	CPF	948	092	328	91,	 	RG	8683270-0,	Brasileira,	Divorciada,	
Assistente	 Social,	 	 Residente	à	Rua	 Salvador	 Simões,	 1213	 ,	 apt.	 44ª	Vila	Dom	Pedro	 I	 –	 São	
Paulo	–	CEP	04276-000.	A	composição	do	novo	Conselho	Fiscal	foi	apresentada	à	assembleia	e	
aprovada	por	unanimidade.	A	nova	Diretoria	Executiva	da	ABRATEF	e	o	Conselho	Fiscal	para	o	
biênio	 2018-2010	 tomaram	 posse	 e	 foram	 ovacionados	 com	 uma	 salva	 de	 palmas	 pelos	
presentes.	A	então	Presidente	da	ABRATEF	Silvana	Rita	Silvestre	de	Oliveira,	apresentou	a	nova	
sede	 da	 ABRATEF	 situada	 à	 Rua	 89,	 no.	 515,	 Setor	 Sul,	 Goiânia/GO,	 CEP	 74093-140.	 A	
presidente	da	AGO	retomou	a	palavra	e	apresentou	os	novos	presidentes	e	diretorias	de	todas	
as	 Regionais	 da	 ABRATEF,	 também	 aplaudidos	 pela	 assembleia.	 Na	 sequência,	 a	 presidente	
apresentou	as	propostas	de	alterações	no	Estatuto	da	ABRATEF.	A	primeira	proposta	refere-se	
à	inclusão	no	Capítulo	I	do	Título	I	de:	A	ABRATEF	não	responde	por	seus	associados	titulares,	
aspirantes	 ou	 colaboradores	 sobre	 sua	 prática	 profissional,	 cujo	 exercício	 é	 regulado	 pelos	
respectivos	 conselhos	 profissionais,	 sob	 a	 forma	 de	 Parágrafo	 Segundo,	 substituindo	 o	
Parágrafo	Único	do	Artigo	1º.,	para	Parágrafo	Primeiro.	Colocada	em	votação,	não	houveram	
votos	contrários	à	proposta,	uma	abstenção	e	todos	os	demais	votos	a	favor,	sendo	aprovada	
pela	maioria	 dos	 presentes.	 A	 segunda	 proposta	 referia-se	 à	 alteração	 do	 Capítulo	 I,	 Art.5°,	
Parágrafo	Segundo:	Alterar	a	categoria	Associado	Titular	Profissional	de	Práticas	com	Famílias	
para	 Associado	 Colaborador	 Profissional	 de	Múltiplas	 Práticas	 com	 Famílias:	 profissional	 de	
nível	 superior	 com	 formação	 e/ou	 especialização	 em	 práticas	 com	 famílias	 e/ou	 casais	 em	
diferentes	contextos	reconhecidos	pela	respectiva	Regional.,	sendo	este	o	Parágrafo	Terceiro,	
enumerando	 os	 demais	 de	 forma	 sequencial.	 A	 proposta	 foi	 aprovada	 pela	 maioria	 dos	
presentes,	 sendo	 registrados	 três	 votos	 contrários	 e	 sete	 abstenções.	 A	 terceira	 proposta	
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refere-se	 ao	 Art.23°,	 Parágrafo	 Quarto,	 com	 a	 seguinte	 redação.	 Os	 membros	 do	 Conselho	
Deliberativo	 e	 Científico	 eleitos,	 escolhem	 entre	 seus	 pares,	 um	 Coordenador	 e	 um	 Vice-
Coordenador	para	o	CDC,	e	dois	Secretários,	os	quais	devem	permanecer	em	seus	cargos	até	a	
posse	de	seus	sucessores.	A	proposta	foi	aprovada	pela	maioria	com	um	voto	contrário	e	uma	
abstenção.	Como	quarta	e	última	proposta	de	alteração,	foi	colocada	em	votação	alteração	do	
Art.26°,	 Parágrafo	 Único,	 com	 o	 acréscimo	 do	 termo	 gestão	 bancária	 para	 os	 poderes	 da	
gestão	 vigente	 da	 ABRATEF	 até	 a	 transição	 para	 a	 diretoria	 eleita,	 ficando	 com	 a	 seguinte	
redação:	 Parágrafo	 Único:	 A	 eleição	 da	 Diretoria	 da	 ABRATEF	 deverá	 ser	 realizada	 na	
Assembleia	Geral	Ordinária,	que	ocorre	durante	o	Congresso	Brasileiro	de	Terapia	Familiar.	A	
posse	da	nova	Diretoria	se	dará	até	60	(sessenta)	dias	após	a	sua	eleição	e	o	registro	da	Ata	de	
Eleição.	 Nesse	 ínterim	 a	 gestão	 vigente	 mantém-se	 com	 plenos	 poderes	 de	 gestão	
administrativa	 e	 gestão	 bancária,	 até	 a	 transição	 para	 a	 diretoria	 eleita.	 	 Esta	 proposta	 foi	
aprovada	por	unanimidade	dos	presentes	à	assembleia.	A	seguir,	a	presidente	da	AGO	passou	
para	o	próximo	ponto	de	pauta	sobre	as	alterações	do	Regimento	Interno	do	CDC.,	tendo	sido	
sua	referência	aprovada	por	unanimidade	dos	presentes.	Dando	continuidade	à	pauta,	passou-
se	a	palavra	para	à	Assembleia	para	tratar	de	Assuntos	Gerais,	Olga	Falceto	(AGATEF)	comenta	
que	haverá	em	Brasília	votação	para	a	 legalização	do	Aborto.	Sugere	que	a	ABRATEF	aborde	
esse	 assunto	 como	 forma	 de	 moção	 ou	 posicionamento	 ao	 Supremo	 Tribunal	 Federal.	 	 A	
presidente	da	AGO	solicitou	que	esta	sugestão,	por	envolver	um	tema	polêmico,	seja	enviada	
por	 escrito	 para	 a	 Diretoria	 Executiva	 da	 ABRATEF	 eleita	 para	 o	 encaminhamento	 desse	
processo.	 Esta	 proposta	 foi	 colocada	 em	 votação	 e	 aprovada	 por	 unanimidade.	 José	Olvídio	
(AGATEF),	comenta	que	fez	uma	proposta	no	Relates	e	que	foi	aceito	e	sugere	que	a	ABRATEF	
faça	o	mesmo:	encaminhar	moção	de	apoio	aos	Direitos	Humanos,	 visto	a	 situação	atual	do	
cenário	 político	 brasileiro.	 	 A	 presidente	 sugere	 que	 o	mesmo	 tratamento	 seja	 dado	 a	 este	
assunto.	 Luiz	 Carlos	 Prado	 (AGATEF)	 solicita	 a	 palavra	 e	 questiona	 adiar	 esta	 definição,	
propondo	 que	 esta	 moção	 proposta	 por	 José	 Olvídio	 seja	 aprovada	 e	 colocada	 em	 prática	
nesse	momento,	visto	o	momento	político	que	o	país	atravessa.	A	presidente	da	AGO	acata	a	
sugestão	 e	 solicita	 a	 José	 Olvidio	 uma	 redação	 curta	 que	 assim	 se	 configura:	 “A	 ABRATEF,	
representando	os	Terapeutas	de	Família	do	Brasil,	afirma	seu	compromisso	com	a	democracia	
e	os	Direitos	Humanos”.	Colocada	em	votação,	foi	aprovada	por	unanimidade	pelos	presentes	
e	deve	ser	encaminhada	pela	Diretoria	da	ABRATEF	para	as	instâncias	competentes.	Nada	mais	
havendo	a	tratar,	esta	Assembleia	foi	encerrada	pela	presidente	Daniela	Reis	e	Silva	(ATEFES),	
e	eu,	Danielle	Doss	Damo	Martins	Silva,	lavro	esta	ata	que	vai	por	ambas	assinada.	
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