São Paulo, 10 de março de 2020
Ata 1ª reunião da Comissão Eleitoral
Presentes
Felipe Eduardo Ramos Xavier da Silva - CRM: 174994
Renata Pieratti Bueno – CRM: 164205
Luís Felipe Rosamilia Marques - CRM:169684
Maria Renata Mencacci Costa - CRM: 202269
Miriane Borges Marques - CRM: 183301
José Ricardo Maciel Kobayaski RG: 4044056.
Camila Mastroieni Pareja - OAB: 255613
José Ricardo Maciel Kobayaski RG: 4044056

Camila relata que, após questionamentos de Luís no dia da assembleia, fez revisão
histórica sobre os antigos regimentos eleitorais para que a nova comissão possa consultar e
criar o novo regimento da eleição desse ano. Apresenta-se modelo de outros documentos
necessários: inscrição de chapas, qualificação de candidato e instruções para inscrições de
chapas.
Camila relata que e-mail comissaoeleitoral@simesp.org.br será o meio de
comunicação principal de todos, além de telefones celulares pessoais e e-mail.
Luís elenca algumas tarefas para serem realizadas: criação de novo regimento eleitoral,
elaboração lista de votantes ativos, ficha e instruções para inscrição, caso haja duas chapas,
organizar urna itinerante e composição da mesa das pessoas que acompanharão a urna. Cada
chapa pode indicar nomes para fiscais, além da própria comissão eleitoral. Para garantir
idoneidade para votos de pessoas fora de São Paulo, que será por correspondência, cogita-se
a colocação de selo holográfico e rubrica de um membro da comissão e um membro de cada
chapa na cédula. Pode-se discutir essa situação após a inscrição das chapas, uma vez que se
exige participação ativa de todos.
Ricardo cita que os regimentos anteriores não previram pagamento com cartão de
crédito e, dessa forma, seria necessário deixar claro que para o sindicalizado votar, ele
precisaria estar em dia com todas as mensalidades até o mês anterior ao pleito.
Luís pergunta sobre artigo 4º e Ricardo cita que, após o acerto das mensalidades
atrasadas, o sindicalizado entra em uma nova lista de votantes adimplentes e poderá votar.
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Citado que, pela diminuição do quadro de funcionários do sindicato, não seria possível realizar
essa nova lista para a urna itinerante e que os fiscais devem informar que o sindicalizado se
encaminhe até a sede do sindicato para acertar sua situação e votar lá. Para os votantes fora
da cidade de São Paulo, recomendaria que eles atualizassem as informações pessoais e
acertassem quaisquer atrasos até uma data limite, para que a cédula possa ser enviada para
o local correto e apenas para sócios adimplentes. Tudo isso será especificado no regimento.
Renata Pieratti questiona sobre número de sócios e sobre os aposentados. A condição
para o aposentado votar é que ele esteja quite com o sindicato e que seja sócio há pelo menos
seis meses.
Camila recomenda designar secretariado que atuará na recepção das inscrições das
chapas.
Felipe pergunta sobre artigo 83, letra b. Camila cita que entende isso como uma ideia
de médico que lesa a própria classe, financeiramente por exemplo. Pode-se discutir a
especificação desse item no futuro regimento pela comissão.
Luís já cita que circular de atualização para os sócios que moram fora em São Paulo já
seja criada e divulgada. Felipe cita que isso pode ser postergado para após o dia 16 e que seria
prioritário escrever regimento eleitoral.
Ricardo sugere que seja especificado no regimento se poderá haver boca de urna no
dia da votação, presença de pessoas no local da contagem de votos de fora da comissão
eleitoral, onde ficará contida a urna até a contagem de votos e de que maneiras será
protegida.
E-mails e telefones da comissão eleitoral:
12345-

Felipe: dr.feliperamos@gmail.com Tel.: (11) 97193-3638
Luis Felipe: luis.f.marques88@gmail.com Tel.: (19) 99648-5301
Miriane Borges Marques: mirianebmarques@gmail.com Tel: (11) 958887997
Renata Pieratti Bueno: renatapieratti@gmail.com Tel: (11) 99132-2424
Maria Renata Mencacci Costa: mrmencacci@gmail.com Tel.: (15) 99629-2964

A comissão deverá se reunir novamente até dia 13/03/2020 para aprovar o regimento
eleitoral e demais documentos necessários para eleição.
Sem mais questões por ora. Reunião encerrada às 21h14.
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Assinaturas:

Felipe Eduardo Ramos Xavier da Silva
CRM: 174994

Renata Pieratti Bueno
CRM: 164205

Luís Felipe Rosamilia Marques
CRM:169684

Maria Renata Mencacci Costa
CRM: 202269

Miriane Borges Marques
CRM: 183301

Camila Pareja
OAB/SP: 255613

José Ricardo Maciel Kobayaski
RG: 4044056
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