
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO MANOEL DE ABREU - DCMA 
 

CNPJ Nº 06.042.249/0001-46 
 
 

De acordo com a Declaração de Convocação de Assembleia Geral emitida dia 4 de              
novembro de 2020, a presidente do DCMA, Mariana Polles de Oliveira Jorge, convocou uma              
Assembleia Geral Ordinária, realizada dia 6 de novembro de 2020 às 18:30 em formato online.               
As pautas da referida Assembleia foram a votação do aumento do número de vagas nas               
diretorias Científica, de Congresso e de Social e Vendas e a eleição dos diretores do DCMA da                 
gestão cujo mandato tem início dia 1º de janeiro de 2021.  

 

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada dia 6 de novembro de 2020 

 
O quórum votante presente na Assembleia inicialmente era de 37 pessoas. 

 
● Votação do número de diretores 

o Quorum votante: 37 
o Aumento de 1 vaga da diretoria Científica: 35 votos a favor, 1 voto contra e 1                

abstenção. 
o Aumento de 1 vaga da diretoria Social e Vendas: 21 votos a favor, 8 votos               

contra e 8 abstenções.  
o Aumento de 1 vaga da diretoria do Congresso: 34 votos a favor e 3 votos               

contra.  

De acordo com os resultados da votação decidiu-se que haverá o aumento de 1 vaga em cada                 
uma das diretorias.  

 

Cinco pessoas com direito ao voto entraram na reunião. 

 

● Presidência 
o Candidatos: Lucas Pari Mitre e Marília Diogo Moço Souza 
o Quórum votante: 40; Lucas Pari Mitre e Marília Diogo Moço Souza possuem            

direito ao voto, mas não serão considerados no quórum votante, pois não podem             
votar no cargo ao qual estão se candidatando. 

Realizamos a votação. O quórum votante era de 40 pessoas, entretanto percebemos que             
obtivemos 41 respostas. Não identificamos qual o motivo da resposta a mais, pois não              
percebemos a repetição de CPF. Assim, optamos por realizar novamente a votação.            
Realizamos a eleição para a presidência novamente cerca de 20 minutos depois. De             
acordo com os votos, houve empate entre os candidatos (20 votos para a Marília e 20                
votos para o Lucas). Os candidatos tiveram tempo para responder mais perguntas e             
apresentar mais ideias. Assim, realizamos a terceira votação para presidência.          
Novamente, houve empate entre os candidatos (20 votos para a Marília e 20 votos para               



o Lucas). Devido ao tempo já prolongado de eleição e às repetições de resultados,              
decidimos realizar a votação para a presidência novamente em outro dia.  

 
● Segundo tesoureiro 

o Candidato: Maria Beatriz Kimura 
o Quórum votante: 42 
o Contagem de votos: 37 votos a favor da eleição de Maria Beatriz. Cinco             

pessoas do quórum votante não votaram. Entretanto, o voto dessas pessoas não            
mudaria o resultado, então decidimos prosseguir.  

o Eleito: Maria Beatriz Garcia Kimura (RG: 490137775) 

 

Duas pessoas com direito ao voto saíram da reunião.  

 

● Secretário Geral 
o Candidatos: Mauro Gualano de Abreu e Carolina Mira Berganini  
o Quórum votante: 38; Mauro Gualano e Carolina Mira possuem direito ao voto,            

mas não serão considerados no quórum votante, pois não podem votar no cargo             
ao qual estão se candidatando. 

o Contagem de votos: 20 votos a favor da Carolina, 14 votos a favor do Mauro e                
1 abstenção. Faltaram 3 votos do quórum, mas esses votos não mudariam o             
resultado, então decidimos prosseguir.  

o Eleito: Carolina Mira Berganini (RG: 38223835-7) 

 

Oito pessoas com direito ao voto saíram da reunião. 

 
● CoMASC  

o Candidatos: Mariana Melim, Julia Fonzar, Daniel Raskin Brandão, Joanna         
Zequini, Sara Carolina Vieira 

o Quórum votante: 30; Mariana Melim e Joanna Zequini possuem direito ao voto,            
mas não serão considerados no quórum votante, pois não podem votar no cargo             
ao qual estão se candidatando. 

o Contagem de votos:  
▪ Mariana Melim: 30 votos 
▪ Julia Fonzar: 27 votos 
▪ Joanna Zequini: 25 votos 
▪ Sara Carolina Vieira: 18 votos  
▪ Daniel Raskin: 13 votos 

o Eleitos: Mariana Melim Firmino de Queiroz (RG: 503115423), Júlia Santos          
Fonzar (RG: 38891288829), Joanna Domingues Zequini (RG: 394048702) e         
Sara Carolina Vieira Terra (RG: 387576630). 

o Candidatos com votos menores que metade do quórum votante não são eleitos.  

 



Duas pessoas com direito ao voto saíram da reunião. 

 

● Científico 
o Candidatos: Caio Hussid, Thaís Tuasca Juareño e Daniel Raskin Brandão 
o Quórum votante: 28; Caio Hussid e Thaís Tuasca Juareño possuem direito ao            

voto, mas não serão considerados no quórum votante, pois não podem votar no             
cargo ao qual estão se candidatando. 

o Contagem de votos: 
▪ Caio Hussid: 27 votos 
▪ Thaís Tuasca Jareño: 28 votos 
▪ Daniel Raskin Brandão: 23 votos 

o Eleitos: Caio Hussid de Góes (RG: 398528044), Thaís Tuasca Jareño (RG:           
545949853) e Daniel Raskin Brandão (RG: 53123119-7). 

 

Devido à duração prolongada da eleição, decidimos continuar com as votações em um outro dia               
previamente avisado.  

 

 

De acordo com a Declaração de Convocação de Assembleia Geral emitida dia 8 de              
novembro de 2020, a presidente do DCMA, Mariana Polles de Oliveira Jorge, convocou uma              
Assembleia Geral Extraordinária, realizada dia 10 de novembro de 2020 às 17:00 em formato              
online. As pautas da referida Assembleia foram a eleição dos diretores do DCMA da gestão cujo                
mandato tem início dia 1º de janeiro de 2021 das seguintes diretorias: Marketing, Social e               
Vendas, Cursos, Ligas e Executiva. 

 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada dia 10 de novembro de 2020 

 

O quórum votante presente na Assembleia inicialmente era de 33 pessoas. 

 

● Marketing 
o Candidatos: Dante Yuji Yokoi, Erico Besteti Pires Ponce Sant'Anna,         

Laíse Marine Moura de Sousa 
o Quórum votante: 32; o Erico possui direito ao voto, mas não será            

considerado no quórum votante, pois não pode votar no cargo ao qual            
está se candidatando. 

o Contagem de votos: 
▪ Dante Yuji Yokoi: 32 votos 
▪ Erico Besteti Pires Ponce Sant'Anna: 31 votos 
▪ Laíse Marine Moura de Sousa: 31 votos 



o Eleitos: Dante Yuji Yokoi (RG: 395216837), Erico Besteti Pires Ponce          
Sant'Anna (RG: 55.297.210-1), Laíse Marine Moura de Sousa (RG:         
2.724.489). 

 

Duas pessoas com direito ao voto entraram na reunião. 

 

● Social 
o Candidatos: Jessica Moreno Nino, Laura Maria Gomes do Carmo, João          

Marcos Féres Maeda 
o Quórum votante: 35 
o Contagem de votos:  

▪ Jessica Moreno Nino: 34 votos 
▪ Laura Maria Gomes do Carmo: 34 votos 
▪ João Marcos Féres Maeda: 35 votos 

o Eleitos: Jessica Moreno Nino (RG: 52550575-1), Laura Maria Gomes         
do Carmo (RG: 539884534), João Marcos Féres Maeda (RG:         
565710436) 

 

Uma pessoa com direito ao voto entrou na reunião. 

 

● Cursos 
o Candidato: Áurea Maria Salomão Simão 
o Quórum votante: 36 
o Contagem de votos: 33 pessoas foram a favor da Áurea entrar na            

diretoria de Cursos. Três pessoas do quórum votante não votaram.          
Como o voto deles não mudaria o resultado, decidimos prosseguir.  

o Eleito: Áurea Maria Salomão Simão (RG: 305623522) 

 

● Diretoria Geral de Ligas 
o Nenhuma pessoa se candidatou. A presidente Mariana Jorge fez         

diversas chamadas esperando algum candidato. Entretanto, não houve        
nenhum. Assim, não houve votação para a Diretoria Geral de Ligas.  

o Quórum votante: 36 

 

Sete pessoas com direito ao voto entraram na reunião. 

 

● Presidência 
o Candidatos: Lucas Pari Mitre e Marília Diogo Moço Souza 



o Quórum votante: 41; Marília e Lucas possuem direito ao voto, mas não            
serão considerados no quórum votante, pois não podem votar no cargo           
ao qual estão se candidatando. 

o Contagem de votos:  
▪ Marília: 23 votos 
▪ Lucas: 18 votos 

o Eleito: Marília Diogo Moço Souza (RG: 456791711) 

 

Uma pessoa com direito ao voto saiu da reunião. 

 

● Vice presidência 
o Candidatos: Lucas Pari Mitre e Camila Conceição da Silva Cogo  
o Quórum votante: 40, Lucas e Camila possuem direito ao voto, mas não            

serão considerados no quórum votante, pois não podem votar no cargo           
ao qual estão se candidatando. 

o Contagem de votos: 
▪ Lucas Pari Mitre: 27 votos 
▪ Camila Conceição da Silva Cogo: 11 votos 

o Duas pessoas com poder de voto não votaram, mas seus votos não            
mudariam o resultado. Assim, decidimos prosseguir.  

o Eleito: Lucas Pari Mitre (RG: 523937301) 

 

A Assembleia foi encerrada após a eleição do vice-presidente. 

 

 

De acordo com a Declaração de Convocação de Assembleia Geral emitida dia 11 de              
novembro de 2020, a presidente do DCMA, Mariana Polles de Oliveira Jorge, convocou uma              
Assembleia Geral Extraordinária, realizada dia 13 de novembro de 2020 às 17:00 em formato              
online. As pautas da referida Assembleia foram a eleição dos diretores do DCMA da gestão cujo                
mandato tem início dia 1º de janeiro de 2021 das seguintes diretorias: de Congresso, Marketing,               
Social e Vendas, Cursos, Ligas e Científica.  

 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada dia 13 de novembro de 2020 

 

O quórum votante presente no início da Assembleia era de 30 pessoas. 

 

● CoMASC 



o Candidatos: Leonardo Almeida Morais Ribeiro, Mauro Gualano da Costa         
Abreu, Camila Conceição da Silva Cogo, Maria Alice de Souza, Vanessa Tiemi            
Takaesso, Beatriz Vasconcellos Gusmão.  

o Quórum votante: 28 pessoas; Mauro e Camila Cogo possuem direito ao voto,            
mas não serão considerados no quórum votante, pois não podem votar no cargo             
ao qual estão se candidatando. 

o Contagem de votos: 
▪ Beatriz Vasconcellos Gusmão: 10 votos 
▪ Leonardo Almeida Morais Ribeiro: 13 votos 
▪ Mauro Gualano da Costa Abreu: 21 votos 
▪ Camila Conceição da Silva Cogo: 20 votos 
▪ Maria Alice de Souza: 5 votos 
▪ Vanessa Tiemi Takaesso: 6 votos 

o A presidente, Mariana Jorge, realizou 4 chamadas para todo o quórum votar,            
mas apenas obtivemos 25 votos. Decidimos prosseguir com a eleição.  

o Eleitos: Leonardo Almeida Morais Ribeiro (RG: 470700713), Mauro Gualano         
da Costa Abreu (RG: 399217046), Camila Conceição da Silva Cogo (RG:           
38.700.077-X). 

 

Quatro pessoas com direito ao voto saíram da reunião. 

 

● Marketing 
o Candidatos: Eduardo Eiji Higa e Stephanie Moraes Soares 
o Quórum votante: 26 
o Contagem de votos: 

▪ Stephanie Moraes Soares: 7 votos 
▪ Eduardo Eiji Higa: 16 votos 
▪ Abstenção: 3 votos  

o Eleito: Eduardo Eiji Higa (RG: 506468744) 

 

Uma pessoa com direito ao voto saiu da reunião e uma pessoa com direito ao voto entrou na                  
reunião então o quorum votante se manteve. 

 

● Cursos 
o Candidatos: Edson Franzim Jr, Maria Alice de Souza, Felipe Carvalho          

Junqueira Zacharias (por procuração representado por Érico Besteti Pires Ponce          
Sant'Anna), Elizabeth Suemi Miyashiro, Gleici Midori Morita 

o Quórum votante: 25; Érico possui direito ao voto, mas não será considerado no             
quórum votante, pois não pode votar no cargo ao qual está representando 

o Contagem de votos: 
▪ Edson Franzim Jr: 23 
▪ Maria Alice de Souza: 17 
▪ Felipe Carvalho Junqueira Zacharias: 15 



▪ Elizabeth Suemi Miyashiro: 1 
▪ Gleici Midori Morita: 12  
▪ Abstenção: 1 

o Os 3 mais votados preencheram o cargo. 

o Eleitos: Edson Franzim Jr (RG: 478735443), Maria Alice de Souza (RG:           
382676610), Felipe Carvalho Junqueira Zacharias (RG: 52.559.560-0) 

 

Uma pessoa com direito ao voto entrou na reunião 

 

● Cientifico 
o Candidatos: Julia Akemi Schimitt Katano e Rafael Garcia Pinetti 
o Quórum votante: 27 
o Contagem de votos: 

▪ Rafael Garcia Pinetti: 2 votos 
▪ Julia Akemi Schimitt Katano: 25 votos 
▪ Abstenção: 1 voto 

o Eleito: Julia Akemi Schimitt Katano (RG: 377047120) 

 

Duas pessoas com direito ao voto saíram da reunião. 

 

● Diretoria Geral de Ligas 
o Candidatos: Enzo Shun Yu Tsai, Danielle Rando Dias, Lise Yumi Namihira 
o Quórum votante: 25 pessoas 
o Contagem de votos: 

▪ Enzo Shun Yu Tsai: 20 votos 
▪ Danielle Rando Dias: 20 votos 
▪ Lise Yumi Namihira: 20 votos 

o Cinco pessoas com poder de voto não votaram. Como seus votos não mudariam             
os resultados, decidimos prosseguir. 

o Eleitos: Enzo Shun Yu Tsai (RG: 53583837-2), Danielle Rando Dias (RG:           
359437229), Lise Yumi Namihira (RG: 528165331) 

 

Três pessoas com direito ao voto saíram da reunião. 

 

Após a eleição desses três candidatos para a Diretoria Geral de Ligas, uma nova candidata               
demonstrou interesse na vaga remanescente. Assim, fizemos uma segunda votação para a            
diretoria.  

o Candidato: Vanessa Tiemi Takaesso 



o Quórum votante: 22 pessoas 
o Contagem de votos 

▪ Vanessa Tiemi Takaesso: 19 votos 

o Três pessoas com poder de voto não votaram. Como seus votos não mudariam             
os resultados, decidimos prosseguir. 

o Eleito: Vanessa Tiemi Takaesso (RG: 523650061) 

 

Com os cargos das diretorias preenchidos, encerramos as eleições. 


