Ata da Assembleia Geral dos Médicos Residentes do
Hospital XXXXXX realizada em XX de XXXX de XXX

Às 20 horas e 30 minutos dos 20 (vinte) dias do mês de março de 2014, à Rua Dr. Ovídio Pires de
Campos, número 785, no Auditório Principal do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (“FMUSP”), CEP: 05403-010, na cidade de XXX,
estado de São Paulo, com o fim de deliberar sobre a paralisação dos residentes do Estado de São Paulo,
por tempo indeterminado, a partir de 10/11/2016, os médicos residentes do hospital XXXXX reuniram-se
no local e horário acima citados. Atendendo à convocação previamente publicada, tendo os presentes,
à entrada, assinado a folha de presença. Inicialmente, os presentes indicaram para presidir a assembleia
o (a) Sr. (a) XXXXXXXXXX, RG XXXXXXXXXX SSP/SP, CPF: XXXXXXXXXX, com endereço na Capital do
Estado de São Paulo, à Rua XXXXXXXXXX, número XXX apartamento XXX, Itaim Bibi, CEP: XXXXX-XXX,
que, tendo aceito, ficou responsável também por lavrar esta ata e levar ao conhecimento de todos os
presentes. Em seguida, os residentes debateram o item I da pauta. O (A) presidente pediu a todos os
presentes e interessados em se manifestar, que se inscrevessem em uma lista apropriada para este fim.
Em seguida, o presidente convidou os presentes e interessados em compor uma Comissão de Apuração
da Votação (CAV) que se daria após o término do debate sobre o item I da pauta, para se inscreverem
em lista apropriada para este fim. Após o estabelecimento da CAV, o presidente sugeriu que as possíveis
votações que se seguissem durante esta assembleia, tivessem os votos contados pela elevação do
braço direito de cada um dos presentes, em caso de aprovação da proposta votada; a não elevação do
braço direito seria interpretada como desaprovação. A contagem em cada item votado seria feito pela
CAV. A proposta foi aceita por aclamação por todos os presentes. Aberto o debate sobre o item I da
pauta, procedeu-se à votação pela adesão à paralisação, cujo resultado foi XX a favor e XX contrários.
Diante deste resultado, os médicos residentes do hospital XX decidiram XX. Nada mais havendo a tratar,
o presidente agradeceu as presenças e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata,
que vai devidamente assinada para que se cumpram os fins legais.

Cidade, XX de XXXX de XX.
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Presidente da Assembleia Geral da XXXXXXXXX

