
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMISSÃO E L E I T O R A L 
ELEIÇÕES SINDIMED 2018/2022 

Ao décimo nono 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 18h, deu-se início à reunião 
ordinária da Comissão Eleitoral, representada por Dra. Elvira Barbosa Quadros Cortes 
presidente e Dr. Antônio Nery Alves Filho, presente também a secretária da Comissão Eleitoral 
Anamaria Rocha. A Comissão Eleitoral mantém as datas de votação informadas no edital de 
convocação, ou seja, 20, 21 e 22/03/2018, das 8h às 17h. Os votos por correspondência, 
oriundos dos municípios do estado da Bahia, deverão ser encaminhados pela C E T , por carta 
resposta n° 9912342834-BR-BA e serão recebidos na agência Central dos Correios - Pituba. 
Durante os dias de votação - 20 a 22 de março de 2018, às 15h, sairá da sede do SINDIMED 
um funcionário de prenome José Carlos de Souza(Roberto) que poderá se fazer acompanhar por 
l(um) fiscal indicado por cada chapa, para a agência Central dos Correios - Pituba, objetivando 
coletar os votos que lá estiverem. Os envelopes recolhidos na agência Central dos Correios -
Pituba serão entregues ao presidente da mesa coletora fixa n° 02 que funcionará na sede do 
sindicato. A cédula só será computada se estiver dobrada dentro de envelope colocado dentro de 
um envelope maior de forma a resguardar o sigilo. Os envelopes serão colocados na urna fixa n° 
02, que ficará na sede do SINDIMED, no andar térreo, em frente ao auditório Dr. Hildebrando 
de Castro. Ao final de cada dia de votação será lavrada uma ata, que deverá conter, no mínimo, 
o local, data e horário dos trabalhos, o número de eleitores votantes e a assinatura dos mesários, 
bem como, lacradas as umas de maneira inviolável. Na hipótese do fiscal de chapa solicitar 
rubricar a ata e o lacre, ser-lhe-á assegurado tal direito. Considerando a reunião ampliada 
ocorrida no dia 15/03/2018, com a presença de todos os representantes das chapas, em que foi 
requerido pelas chapas 02 e 03, sem oposição da chapa 01, a Comissão Eleitoral deliberou que 
serão computados os votos por correspondência que forem postados até às 17h, do dia 
22/03/2018(último dia de votação) e chegarem na Central dos Correios - Pituba, até às 17h, do 
dia 26/03/2018, quando deverá estar presente a Mesa Apuradora respectiva, na sede do 
sindicato. Todos os votos(presenciais) serão apurados no mesmo momento, após o término das 
eleições e retomo das umas itinerantes e fixas, a partir das 19h do dia 22/03/2018, na sede do 
sindicato, assegurando-se a cada chapa indicar l(um) fiscal para cada Mesa Apuradora. Todas 
as umas serão lacradas e serão assinadas pelos representantes das chapas. Os votos por 
correspondência válidos serão computados a partir das 19h, do dia 26/03/2018. As Mesas 
Apuradoras de votos serão constituídas obedecendo às mesmas regras de composição das Mesas 
Coletoras. A Comissão Eleitoral se reuniu com os presidentes das mesas coletoras no dia 
16/03/2018, quando foram passadas as orientações necessárias. Os mesários deverão se 
apresentar na sede do SINDIMED às 6h, durante os dias de votação - 20 a 22 de março de 2018 
e serão liberados após a elaboração da ata de votação do dia. O valor pago será de R$ 
100,00(cem reais), por dia, de 20 a 22 de março de 2018, para cada mesário e presidente. Os 
componentes da Mesa Apuradora n° 02, voto por correspondência, serão remunerados pelo 
mesmo valor, no dia 26/03/2018. O transporte será realizado por carro particular, contratado 
pelo SINDIMED, incluindo as urnas itinerantes, estando vedado a participação de motorista 
como mesário e/ou presidente. Os fiscais deverão observar as regras estabelecidas no Estatuto, 
sendo vedada a boca de urna. Esta ata responde aos questionamentos protocolados no dia 
16/03/2018, pelos representantes das chapas 02 e 03. Nada mais havendo, deu-se por encerrada 
a reunião, cuja ata foi lavrada pela secretaria da Comissão e vai assinada pelos presentes. 


