
ATA DE REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO ELEITORAL, MEMBROS 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDIMED E MÉDICOS INTERESSADOS. 

ELEIÇÕES SINDIMED 2018/2022 

Ao décimo nono dia de fevereiro 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, 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 membros da diretoria do Sindimed: Dr. Francisco Magalhães; Dr. Luiz 
Américo; Dr. Gil Freire; Dra. Débora Angeli; Dra. Maria do Socorro Mendonça; Dra. 
Denise Andrade; Dra. Áurea Meireles e Dra. Dorileide Loula, bem como os médicos 
interessados Dr. Jorge Cerqueira e Dra. Izabella Athayde. Estiveram presentes também 
a advogada Dra. Carmen Dantas e o advogado Dr. Alessandro Venas e a secretária da 
Comissão Eleitoral Anamaria Rocha. Aberto os trabalhos, Dra. Elvira e Dr. Antônio 
Ner>' procederam a leitura do Edital de convocação das eleições, publicado no Jornal 
Correio da Bahia, na página 20, esclarecendo que o prazo para inscrição das chapas, 
conforme consta no Estatuto e no edital, será de lO(dez) dias contados do dia seguinte à 
sua publicação, ou seja, de 20/02/2018 a 01/03/2018. Em razão de existirem dúvidas 
sobre alguns artigos do estatuto em vigor, referentes ao processo eleitoral, foram 
discutidos e, por consenso entre os presentes, deliberados previamente os seguintes 
pontos: 1} Imposto sindical: Como fica a obrigatoriedade de quitação do imposto 
sindical para votar e ser candidato, prevista no estatuto, face a mudança na legislação 
ocorrida em novembro de 2017? Houve consenso de que o imposto sindical não será 
um quesito solicitado para a qualificação do candidato e nem do eleitor, já que a eleição 
está ocorrendo em março de 2018 e o imposto deixou de ser obrigatório a partir da 
vigência da lei; 2} A carteira sindical e a carteira de trabalho não serão itens a serem 
obrigatoriamente apresentados, o primeiro por não possuir foto e o segundo pelo fato de 
muitos médicos não possuírem vinculo CLT; 3} Os documentos apresentados para 
inscrição de chapa serão analisados e as mesmas terão 02(dois) dias para sanar as 
inconformidades após serem notificadas pela comissão, nos termos do parágrafo único 
do art. 47, do estatuto; 4} Por não estar prevista no estatuto a adimplência com o 
CREMEB, não será ela exigida para qualificação do eleitor e do candidato; 5̂  Havendo 
impugnação de algum integrante da chapa inscrita ou renúncia, o cargo deverá ser 
preenchido por remanejamento entre os nomes apresentados inicialmente pela chapa 
(substituída por um dos suplentes apresentados), esclarecendo que suplentes poderão 
ocupar o lugar do candidato impugnado; porém a chapa não poderá incluir candidatos 
que não estavam anteriormente inscritos; a chapa deverá indicar pelo menos todos os 
representantes para os cargos efetivos. Os suplentes serão 05(cinco) da diretoria 
executiva e 03(três) do conselho fiscal; 6} Os pontos a seguir levantados e as propostas 
apresentadas serão objetos de posterior análise e deliberação da comissão eleitoral: a} 
Solicitada a discriminação de todos os locais das umas fixas na capital; b] Solicitada 
que sejam 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 umas e o acompanhamento do processo pelos 
representantes das chapas; Proposta a marcação de debate entre as chapas, a ser 
definido data e horário, a ser realizado com as chapas inscritas que concordarem em 
participar; d) Proposto que seja disponibilizado um pen drive com a lista completa de 
todos os eleitores qualificados a votar, com seus respectivos contatos (e-mail e cremeb). 


