
Brasília, 02 de outubro de 2013.  
 
 
 
Aos membros da Diretoria da ABRAPEDE – Associação Brasileira de Psicologia em 
Emergências e Desastres. 
 
 
 
Prezados Diretores.  
 
 
Em reunião realizada através de circuito deliberativo nos dias 1 e 2 de outubro, 

apresentei aos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Associada (Representante 

Nacional) que participaram da reunião, a minha renúncia ao cargo de Presidente 

da ABRAPEDE. Essa difícil decisão, em caráter irrevogável, foi tomada após dois 

anos de dedicação e esforço à causa da nossa Associação, trabalho que iniciou 

desde a época da criação da Comissão Executiva Provisória, pró-associação, e 

seguiu até a presente data. Foram dois anos de muita luta, algumas vitórias e 

sobre tudo, um enorme aprendizado.  

Agradeço a todos os que colaboraram com esse trabalho que tenho certeza, 

contribuiu para a causa da psicologia. Prova disso é o reconhecimento já existente 

do nome ABRAPEDE. 

Visando não trazer qualquer prejuízo à continuidade dos trabalhos da ABRAPEDE, 

cumpre-me informar a Diretoria, conforme já esclarecido na reunião onde foi 

apresentada a renúncia, que essa formalização do ato, tem também como 

objetivo notificar aos membros da Diretoria, que a ABRAPEDE, durante o período 

em que estive a frente, a Presidência assumiu compromissos como o da locação 

de escritório virtual para funcionar como sua sede em Brasília, abriu conta 

bancária no Banco do Brasil e no PagSeguro Uol para recebimento de 

contribuições.  A Associação não conta, até a presente data, com qualquer dívida 

ou compromisso financeiro além do custo mensal da locação de escritório virtual, 



e tanto a conta bancária, quanto a conta no PagSeguro Uol, contam com um 

saldo positivo nos valores de R$2.444,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e 

quatro reais) e R$378,44 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta quatro 

centavos) respectivamente. Segue ainda junto a presente formalização da 

renúncia, um demonstrativo de contas do período em que estive a frente da 

Presidência e os extratos das contas desde sua abertura. 

 

Face ao exposto, coloco-me a disposição da Diretoria, para até o dia 2 de 

novembro (próximos 30 dias), transferir a quem for indicado pela Diretoria, os 

contratos hora existentes. Da mesma forma, comunico que deverão ser tomadas 

providências junto à instituição bancária para troca de cartões de assinatura, 

destacando meu compromisso de não autorizar, em meu nome, qualquer 

movimentação da referida conta a partir da presente data, sendo a prestação de 

contas em anexo, retrato fiel da situação financeira atual da ABRAPEDE. 

 

Finalizando, cumpre-me destacar que na hipótese da ausência de manifestação 

da Diretoria no prazo indicado, formalizarei via notificação cartorial, à aqueles 

com quem contratei em nome da ABRAPEDE meu afastamento do cargo de 

presidente, encerrando os contratos firmados em meu nome pessoal e eximindo-

me de responsabilidade quanto aos demais contratos e compromissos da 

Associação. 

 

Agradeço a todos pela feliz experiência. 

 

 

Rosana D’Orio Bohrer 


