
ATA DE REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO E L E I T O R A L 
E REPRESENTANTES DE CHAPAS. 

ELEIÇÕES SINDIMED 2018/2022 

Ao sétimo dia de março do ano de 2018, na sede do SINDIMED - SINDICATO DOS 
MÉDICOS NO E S T A D O DA BAHIA, CNPJ 13.505.045/0001-60, localizada na Cidade do 
Salvador/BA, na Rua Macapá, n° 241, bairro de Ondina, às 18h, deu-se início à reunião 
ampliada da Comissão Eleitoral, representada por Dra. Elvira Barbosa Quadros Cortes 
presidente e Dr. Antônio Nery Alves Filho, juntamente com os seguintes representantes de 
chapas: Chapa 01 - Dr. Luiz Américo Pereira Câmara, Chapa 02 - Dra. Izabella Seraphim 
Pitanga Athayde e Dra. Ana Rita Luna; Chapa 03 - Dra. Débora Sofia Angeli de Oliveira e Dr. 
Rafael Mendonça de Campos, advogado assessoria jurídica. Estiveram presentes também o 
advogado Dr. Alessandro Venas assessoria jurídica Comissão Eleitoral e a secretária da 
Comissão Eleitoral Anamaria Rocha. Iniciados os trabalhos, às 18h 30min, foi disponibilizada a 
lista de votantes aptos, em arquivo digital, formato Excel, em pendrive para os representantes de 
cada chapa. Foi procedida a leitura da pauta que versa sobre os procedimentos para votos 
presenciais e votos por correspondência para o processo eleitoral do Sindimed, período 
2018/2022. Os representantes das chapas 02 e 03 sugerem que sejam colocadas urnas fixas em 
hospitais de grande porte. A chapa 02 sugere que não haja urnas itinerantes. A chapa 01 sugere 
que seja feita uma redistribuição dos roteiros. Dr. Alessandro leu o artigo 53 do Estatuto, 
explicando como deve ser composta cada mesa coletora. Sugerido pelo chapa 03 que os 
mesários tenham uma reunião prévia para esclarecimento do processo eleitoral. Sugerido pela 
chapa 03 que os presidentes e mesários sejam atribuídos em rodízio das chapas a presidência 
das mesas coletoras. Foram apresentados os modelos de cédula de votação, ficha de votação e 
orientações para o voto por correspondência. Foi decidido que serão enviados 2(dois) 
envelopes: um contendo a propaganda política das três chapas e outro contendo material de 
votação. Foi apresentada a discriminação de todos os locais das urnas fixas e itinerantes na 
capital; foram definidas as datas de envio dos votos para os médicos do interior e os prazos 
limites para a recepção dos votos e como os mesmos serão recepcionados, armazenados e como 
será feito seu lançamento nas urnas e o acompanhamento do processo pelos representantes das 
chapas. 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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