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Ata da Reunião da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Odontologia
do Paraná, realizada no dia 09 de maio de dois mil e dezoito às 18:00 hrs,
na cidade de Curitiba - PR. Presentes os Drs. Paulo Afonso Cunali, Daniel
Bonotto, Oscar Fernando Machuca, Isabelle Weiss e Natahaly Bastos
Martins, o Procurador Jurídico do CRO/PR, Alexandre Mazzetto, os
mesários Geili Izabel Rosendo de Brito MARILIA MAGANHIN ZELLA RICARDO
BALI VANESSA APARECIDA OLIVEIRA DE CAMARGO PAULO FRANCISCO
ARANT MARTINS CARLOS ALBERTO MARIA GESSICA VANESSA THOMAS
ROTTA PABLO ALEXANDRE ALVES SERVILHA SIDMARCIO ZIROLDO, o

representante da Chapa 01 Dr. Celso Minervino Russo e ausente o
representante da chapa 02 apesar de ter saído intimado na ultima reunião
realizada em 03 de maio de 2018. Item 1. Treinamento dos mesários: O
Sr. Rafael de Aquino, representante da empresa LK6 expôs o passo a passo
de como os mesários devem proceder na recepção dos profissionais que
comparecerem para votar presencialmente nas mesas eleitorais, sendo feita
a verificação através de documento pessoal com foto juntamente com a
liberação de voto já emitida quando da triagem pelos funcionários do CRO, o
será encaminhado a cabine de votação e após sufragar o voto deverá
retornar a mesa eleitoral para assinar a lista de votação sendo liberado em
seguida. Item 2. Votos por correspondência: O Presidente da Comissão
Eleitoral apresentou o parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, PARECER
033/2018-PROJUR, aos presentes na reunião ficando estabelecido que, com
relação aos votos por correspondência, destinou-se a mesa eleitoral nº 04
conforme Portaria CRO/PR nº 04/2018. Explanou que os votos por
correspondência estão sendo recebidos diariamente na Sede do CRO pela
Comissão de Funcionários designados pela Portaria 05/2018, a qual esta
relacionando nominalmente tais correspondências sem proceder a abertura
dos envelopes e os armazenando em urnas. Que as correspondências sem
identificação de fim eleitoral, mas que aparentam conter votos também estão
sendo armazenadas em outra urna para que somente no dia da votação e
após o encerramento do recebimento dos votos por correspondência
(17h00) a Comissão Eleitoral decida a respeito dos mesmos. Após
conclusão sobre as correspondências sem identificação com fim eleitoral,
deverão ser entregues todos os votos guardados à Mesa Receptora (Mesa
04), a qual deverá manter em seu poder todas as sobrecartas maior, para
proceder o cotejo entre os profissionais que votaram online ou presencial
com aqueles que enviaram os votos por correspondência, eliminando as
sobrecartas maiores enviadas por quem já votou online ou presencialmente
e, então, proceder a abertura da sobrecarta maior e deposito da sobrecarta
menor na urna, garantindo o sigilo do voto e, no mais, procedendo-se
conforme Regimento Eleitoral. Item 3. Computo de votos e Declaração de
Chapa vencedora: Com fundamento no PARECER 033/2018-PROJUR,
decide a Comissão Eleitoral: a) que os cirurgiões-dentistas sem direito a voto
não integram qualquer base de cálculo para fins do processo administrativo
eleitoral; b) abstenções não são consideradas para nenhum fim; c) votos
brancos e nulos são excluídos da contagem, não sendo considerados votos
válidos, pois apenas os são, aqueles dirigidos a uma das Chapas
concorrentes; d) será declarada eleita a chapa que obtiver, em 1º turno, a
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maioria absoluta de votos válidos, sendo que, em caso de empate numeral,
a chapa vencedora será aquela que contiver o cirurgião-dentista com o
número de inscrição mais antigo no CRO/PR; conclui-se assim, que apurado
os votos, excluídos os nulos e em branco, ter-se-á em numeral os votos
válidos, cujo montante será a base de cálculo que determinará o vencedor.
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual eu,
presidente da comissão eleitoral, digitei a presente ata, que vai assinada por
mim e pelos demais presentes.

