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ATA DE APURAÇÃO 

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DE RESIDENTES – 2021/2023 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

 

Aos quinze do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, na sede da Sociedade 

Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, em cumprimento ao disposto no artigo 69º do 

Estatuto da SBMFC, bem como do artigo 8°, inciso IX do Regulamento Eleitoral da SBMFC, foi 

realizada apuração dos votos para escolha do Diretor(a) Residente da SBMFC para a gestão 2021-

2023, com participação através de videoconferência dos membros da Comissão Eleitoral constituída, 

os quais foram responsáveis pela condução do pleito, com a recepção, apuração, proclamação do 

resultado e demais procedimentos. Presidiu a reunião o Presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Marcello 

Dalla, acompanhado do Primeiro Secretário, Dr. João Werner Falk. Iniciados os trabalhos eleitorais, o 

presidente da comissão salientou a importância do processo e agradeceu as três candidaturas. Em 

seguida foram geradas a lista de votantes e a lista dos votos sem identificação, onde constatou-se a 

recepção de 47 (quarenta e sete) votos através do sistema eletrônico de votação disponibilizado na 

área restrita de associado dentro do site da SBMFC, sendo: 7 (sete) votos para a CANDIDATURA 1 - 

MILTON SANTOS DA SILVA e ANDRÉ FERREIRA DE ABREU JUNIOR (Suplente); 15 (quinze) 

votos para a CANDIDATURA 2 - DENISE PEREIRA DOS SANTOS e GABRIEL ALFREDO 

KRAUSS (Suplente); e 25 (vinte e cinco) votos para a CANDIDATURA 3 - ANA CLARA 

ARANTES GONÇALVES e GEFERSON PELEGRINI (Suplente). Encerrada a apuração dos votos, o 

presidente da Comissão Eleitoral proclamou o resultado do pleito, declarando como eleita a 

CANDIDATURA 3 – ANA CLARA ARANTES GONÇALVES e GEFERSON PELEGRINI 

(Suplente).  Nada mais tendo a tratar, os trabalhos foram finalizados pelo Presidente da Comissão 

Eleitoral, sem o registro de qualquer protesto ou anormalidade, sendo lavrada a presente ata, a qual 

segue assinada pelos representantes das chapas concorrentes e pelo presidente da Comissão Eleitoral e 

Segunda Secretária. 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021. 

 

Comissão Eleitoral: 

Marcello Dala Bernardina Dalla– Presidente 

João Werner Falk– Primeiro Secretário 

Rafaela Alves Pacheco– Segunda Secretária 


