
ATA DE REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO ELEITORAL 
E REPRESENTANTES DE CHAPAS. 

ELEIÇÕES SINDIMED 2018/2022 

Ao vigésimo segundo dia de março do ano de 2018, na sede do SINDIMED - SINDICATO 
DOS MÉDICOS NO ESTADO DA BAHIA, CNPJ 13.505.045/0001-60, localizada na Cidade 
do Salvador/BA, na Rua Macapá, n° 241, bairro de Ondina, às 9h 30min, deu-se início à reunião 
ampliada da Comissão Eleitoral, representada por Dra. Elvira Barbosa Quadros Cortes 
presidente, Dr. Antônio Nery Alves Filho e Dr. Antônio do Vale Filho, juntamente com os 
seguintes representantes de chapas: Ciiapa 01 - Dra, Denise Silva Andrade, Chapa 02 - Dra. 
Eha. Ana Rita Luna e Dr. Jorge Calabrich, advogado assessoria jurídica Chapa 02; Chapa 03 -
Dra. Débora Sofia AngeH de Oliveira e Dr. Marcone Sodré Macedo, advogado assessoria 
jurídica Chapa 03. Esteve presente também a advogada Dra. Carmen Dantas assessoria jurídica 
Comissão Eleitoral, foi deliberado que não haverá prorrogação do recebimento dos votos por 
correspondência, conforme já havia sido decidido na ata do dia 19/03/2018, publicada no Mural 
Eleitoral e reiterada no ata do dia 22/03/2018. Com relação aos votos "em separado" 
determinou-se, por unanimidade, que aqueles considerados inaptos terão os envelopes, de forma 
inviolável, entregues à Comissão Eleitoral que os guardará em local adequado, observando o 
sigilo do voto, até o dia 26/03/2018, às 17h, e aguardará que o respectivo interessado (eleitor) 
compareça a sede deste Sindicato, setor financeiro, para comprovar o seu real direito em votar. 
Caso não compareça dentro do prazo estabelecido(26/03/2018, às 17h), ou, comparecendo não 
demonstre o seu direito de votar o respectivo voto será imediatamente descartado. 
Demonstiando estar apto a votar, o envelope contendo a cédula será retirado do envelope maior 
e colocado na uma para devida apuração. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião, 
cuja ata foi lavrada pela secretaria da Comissão e vai assinada pelos presentes. 
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