
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL 
ELEIÇÕES SINDIMED 2018/2022 

Ao vigésimo segundo dia de março do ano de 2018, na sede do SINDIMED - SESÍDICATO 
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 8h 30min, deu-se inicio à reunião 
ordinária da Comissão Eleitoral, representada por Dra. Elvira Barbosa Quadros Cortes 
presidente e Dr. Antônio Nery Alves Filho e a secretária da Comissão Eleitoral Anamaria 
Rocha, quando deliberou-se pelo seguinte: serão 5(CINCO) Mesas Apuradoras, formadas por 
4(QUATR0) membros cada, sendo o Presidente indicado pela Comissão Eleitoral e 1(UM) 
membro indicado por cada chapa concorrente, conforme estabelece o artigo 58 do Estatuto. A 
apuração dos votos terá início previsto às 19h, do dia 22/03/2018, se todas as umas já tiverem 
retomado. Caso alguma uma ainda não tenha retomado até este horário, os trabalhos de 
apuração terão imcio tão logo todas as umas estejam prontas para serem apuradas e assim seja 
determinado pela Comissão Eleitoral. Cada chapa poderá indicar 1(UM) fiscal para acompanhar 
os trabalhos de cada Mesa Apuradora. As Mesas Apuradoras definirão de acordo com a lista de 
votantes, quantos médicos participaram da votação, verificando inclusive os votos "em 
separado". O Presidente procederá a leitura da ata da mesa coletora; apreciará eventuais 
impugnações e/ou protestos; separará as cédulas com votos coletados através da lista de 
votantes das cédulas coletadas com votos "em separado"; julgará os votos coletados "em 
separado" sem abrir o envelope e, quando decidida a sua apuração, juntará as respectivas 
cédulas às demais cédulas com votos coletados através da lista de votantes (os votos "em 
separado" serão apurados de acordo com as regras e prazos estabelecidos no Estatuto, junto ao 
setor responsável, que verificará se o votante está apto ou não a ser eleitor); computará os votos 
das cédulas em condições de serem apuradas colocando em mapa de apuração da uma os votos 
conferidos às chapas, os nulos e brancos, assinando os membros da mesa e entregando uma 
cópia para o fiscal e o representante de cada chapa, destinando o material eleitoral e o mapa 
original para a Comissão Eleitoral; na contagem de cédulas de cada uma será verificado se o 
número de votos coincide com a Lista de Votantes; se o número de cédulas for igual ou inferior 
ao de votantes que assinaram a Usta, a uma será apurada; se o total das cédulas for superior ao 
de votantes, procede-se a apuração, descontando-se da chapa mais votada o número de votos em 
excesso; se o excesso de cédulas for igual ou superior a diferença entre as chapas mais votadas a 
uma será anulada; serão anulados os votos de cédulas que tenham rasuras e/ou sinal que 
possibilite a identificação do eleitor ou que não permita apurar a opção por uma das chapas 
concorrentes; a anulação do voto não implicará na da uma em que a ocorrência se verificou, 
nem a anulação da uma importará na da eleição; se ocorrer no escmtírúo empate entre as chapas 
mais votadas, só estas concorrerão em nova votação no segundo escmtínio; se o mesmo ocorrer 
no segundo escmtínio, caso as chapas não disponham de outra forma, deverá se convocar e 
realizar nova eleição dentro de trinta dias; se anulada a votação do escmtínio, ocorrerá nova 
votação no segundo escrutínio e se o mesmo ocorrer no segundo escratínio, deverá se convocar 
e realizar nova eleição dentro de trinta dias; fmdo o cômputo dos votos será declarada 
vencedora a chapa que conseguir a maioria simples dos votos. A Comissão Eleitoral por 
oportimo decide considerar válidos os votos por correspondência endereçados paia a sede do 
Sindicato, desde que obseivem o sigilo da cédula. Ocorrências que não estejam previstas, nesta 
ata, nem no Estatuto, serão definidas pela Comissão Eleitoral oportunamente. Com relação à 
nova soUcitação de prorrogação do recebimento dos votos por correspondência, a Comissão 
Eleitoral já se pronunciou sobre este pedido na ata do dia 19/03/2018, estabelecendo, com a 
anuência dos representantes das chapas, que o prazo seria dilatado até às 17h, do dia 
26/03/2018, computando-se os votos que fossem postados até às 17h do dia 22/03/2018, o que 
se mantém. As demais ocorrências havidas com mesários já foram solucionadas com a 
aquiescência de todos os representantes de chapas. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 
reunião, cuja ata foi lavrada pela secretaria da Comissão e vai assinada pelos presentes. 


