
 
Comissão Eleitoral 

 

COMUNICADO CE Nº 005/2018 

 

Ref. Tipos de Urnas. Treinamentos. Seções Eleitorais.       

Designação de Mesários 

  

A Comissão Eleitoral da OAB SP informa às Subseções e          

Subcomissões Eleitorais, em relação à votação que ocorrerá no dia          

29/11/2018, das 9h às 17h, que: 

1. Em cada Seção Eleitoral serão usados dois tipos de         

urnas, uma eletrônica e uma de lona. 

2. A urna eletrônica receberá os votos destinados à        

eleição do Conselho Secional de São Paulo e a urna de lona os votos              

destinados à eleição da Diretoria da Subseção. 

3. A Comissão Eleitoral da OAB SP ministrará       

treinamento para uso das urnas eletrônicas por meio de vídeos que serão            

enviados por links para as Subseções e para os Presidentes das           

Subcomissões. Os treinamentos destinam-se aos funcionários da       

Subseção, à Subcomissão Eleitoral e aos Mesários por ela designados          

(anexo 1, modelo de convocação). 

4. A Subcomissão Eleitoral, com apoio da Subseção,       

deverá certificar-se de que os locais destinados às Seções Eleitorais          

possuam estruturas adequadas para a instalação e o uso das urnas           

eletrônicas, bem como acessibilidade para portadores de deficiência física. 

5. Segue, como anexo, a lista do Cartório Eleitoral        

que atenderá cada Subseção, com o nome do responsável pelo          

atendimento e os meios de contato. 

São Paulo, 8 de novembro de 2018. 

 

José Nuzzi Neto  

Presidente 

Comissão Eleitoral  



 
Comissão Eleitoral 

 

                Local, dia, mês, de 2018. 
Ofício Subcomissão Eleitoral 000.2018 

 
 

Senhor (a) Advogado(a),  

 

  
A Subcomissão Eleitoral da ______ª Subseção de       

_______________________________ designa Vossa Senhoria para exercer o cargo e as          

funções de mesário(a) na eleição a realizar-se no próximo dia 29 de novembro, das 9h às                
17h. 

Lembra-se, por oportuno, o disposto no art. 34, XVI, do Estatuto da            

OAB, e informa-se que, no pleito eleitoral deste ano, serão usadas urnas de lona e urnas                

eletrônicas. Treinamento prévio será ministrado e, oportunamente, divulgaremos        

informações a respeito.  

Este serviço à advocacia é de natureza relevante, fato que será           

consignado em prontuário.  

Seu local de trabalho será na <<LOCAL DE TRABALHO>>,         

localizado na «ENDEREÇO», onde Vossa Senhoria deverá apresentar-se às 8h do dia da             
eleição, na Secretaria da OAB instalada no «andar da Secretaria», coordenada pelo(a)            

Dr.(a) «Responsável». 

Agradecendo, antecipadamente, a colaboração de Vossa Senhoria,       

aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de consideração e apreço.  

  

Cordialmente, 

 

nome 
Presidente da Subcomissão Eleitoral 

da  ____ ª Subseção de __________________ 
 
 

 
ILMO(A). SR(A). 
DR(A). «NOME»  («OAB») 
«ENDEREÇO1» «Número»  «COMPLEMENTO» 
«CEP»  «BAIRRO»  «MUNICÍPIO» «ESTADO»  


