CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO NORTE
EDITAL DE ELEIÇÕES

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE (CREMERN), torna público, mais uma vez, através do Presidente da
Comissão Regional Eleitoral, Dr. Gley Nogueira Fernandes Gurjão, que a eleição dos
membros titulares e suplentes do CREMERN, Gestão 2018-2023, será realizada das 08h00
às 20h00 do dia 07 de agosto de 2018. O processo eleitoral se dará de forma mista,
conforme faculta o artigo 12, III, da Resolução CFM n. 2161/2017, ou seja, 1) voto
presencial para: I - os médicos com endereço de correspondência nas cidades de
Natal(RN), Macaíba(RN), Parnamirim(RN), São Gonçalo do Amarante(RN) e
Extremoz(RN), que votarão na Sede do CREMERN, localizada na Av. Rio Branco, 398,
Cidade Alta, Natal/RN; II- os médicos com endereço de correspondência na cidade de
Mossoró, que votarão na Delegacia Regional do CREMERN em Mossoró, localizada na
Rua Julita Gomes de Sena, 20, Nova Betânia, Mossoró/RN; e, 2) voto por correspondência
para os médicos com endereço nas outras cidades do Estado do RN, não citadas
anteriormente, ou com endereço em outros Estados. Os médicos que votarão por
correspondência receberão pelos Correios o material necessário para que possam exercer o
direito do voto. Outrossim, comunicamos a obrigatoriedade do voto, e que o não
comparecimento implica no pagamento de multa, caso não seja justificada a ausência ou
impedimento no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do encerramento da eleição.
Informamos ainda, que o voto será facultativo para o médico com mais de 70 (setenta)
anos. O médico inscrito exclusivamente como médico militar, nos termos do art. 4º, da Lei
nº 6.681, de 16/08/79, está impedido de votar. Por fim, comunicamos que outras
informações a respeito do processo eleitoral, poderão ser consultadas através do site
www.eleicoes.cremern.org.br
Natal, 05 de julho de 2018.

DR. GLEY NOGUEIRA FERNANDES GURJÃO
PRESIDENTE DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL

