ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA PAULISTA DE
MEDICINA
Aos nove dias do mês de maio de dois mil e onze, nesta cidade de São
Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Maria Thereza Nogueira
Azevedo” foi instalada a Congregação da Escola Paulista de Medicina pelo
Diretor do campus Prof. Dr. Paulo Augusto de Lima Pontes, contando com
a presença de 151 membros, de acordo com a assinatura no livro de
presença. A seguir foi convidado o Decano Prof. Enio Buffolo para presidir
a sessão e dar seguimento à pauta elaborando a lista tríplice de candidatos a
Diretor e Vice-Diretor para a Unidade Universitária – Escola Paulista de
Medicina. O Prof. Enio informou que os membros deveriam votar em
apenas uma das chapas constantes na cédula. Em seguida, como só haviam
duas chapas concorrendo, passou para a formação da terceira chapa cujo os
nomes sugeridos foram: Profa. Dra. Brasília Maria Chiari e Prof. Dr. Jair de
Jesus Mari. Estando todos de acordo, as cédulas com os nomes indicados
foram impressas e vistadas pelo Presidente e pela secretária da Congregação.
Antes da votação o Prof. Enio cedeu a palavra a cada candidato por um
período de 5 a 10 minutos. Iniciou-se então, a chamada em ordem
alfabética, sendo entregue individualmente a cédula para votação secreta.
Concluída a votação, procedeu-se a apuração acompanhada pelo Prof. Akira
Ishida, cujo resultado foi lido pelo Presidente: 81 (oitenta e um) votos para a
chapa 101, composta pelos professores Antonio Carlos Lopes e Luiz Juliano
Neto, Diretor e Vice respectivamente, 66 (sessenta e seis) votos para a chapa
102, composta pelos professores Nestor Schor e Prof. Luiz Roberto Ramos,
Diretor e Vice respectivamente e nenhum voto para a chapa 103, composta
pelos professores Brasília Maria Chiari e Jair de Jesus Mari, Diretor e Vice
respectivamente; 2 (dois) votos nulos e 1 (um) voto branco, totalizando 150
(cento e cinquenta) votos. Nada mais havendo para tratar e estando todos de
acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella Lopes
Pimenta, secretária, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo
Presidente da sessão.

