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ATA DA 11ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE 1 

ELEIÇÃO DO COMUS – BIÊNIO 2022/2023. Data: 07 de janeiro de 2022 – online W  2 

Ordem do dia: 3 

1) Processo Eleitoral para o biênio 2022/2023:  4 

Sra. Laysa, no grupo de WhatsApp da Comissão Coordenadora do Processo Eleição do 5 

COMUS – Biênio 2022-2023, encaminhou Decreto nº 8436/2022, que dispõe sobre a 6 

adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta, de medidas temporárias e 7 

emergenciais de saúde pública no enfrentamento e prevenção de contagio pelo COVID-19 8 

(novo coronavírus) e casos de síndrome respiratória (H3N2). Informou que foi decretado 9 

home office aos servidores públicos e o cancelamento de todos eventos (ambiente fechado 10 

e aberto). Acredita que não seja de bom tom que a reunião seja presencial. E não concorda 11 

que a reunião seja parte presencial parte online. Sugeriu que a reunião fosse online com o 12 

voto aberto, e que a entidade participasse com seus representantes (titular e suplente) na 13 

na modalidade online. Sr. Mônico discordou da Sra. Laysa. Por haver votação somente 14 

para o segmento usuário, acredita que a reunião poderia ser presencial, seguindo os 15 

protocolos sanitários, para as Entidades que concorreriam as vagas do COMUS. Sra. 16 

Laysa relembrou que após a votação das Entidades representantes, seriam votadas as 17 

indicações dos membros para as Comissões do COMUS. Entende que não seria produtivo 18 

parte dos representantes na modalidade online e parte presencial. Informou que haviam 19 

membros indicados, para o processo eleitoral, questionando sobre a modalidade da 20 

reunião devido ao novo surto de COVID e de gripe. Sr. Mônico comentou que o Conselho 21 

vinha fazendo reuniões tanto na modalidade online e presencial. Sra. Laysa disse que 22 

quem estivesse de na modalidade presencial não veria e/ou ouviria o participante da 23 

modalidade online, e que não saberia informar se no SindServ haveria estrutura para quem 24 

estivesse na modalidade presencial vesse e/ou ouvisse quem estivesse na modalidade 25 

online. Sr. Mônico argumentou que seriam doze pessoas na modalidade presencial, os 26 

representantes das entidades, respeitando os protocolos sanitários e que o restante 27 

participaria na modalidade online. Sr. André acredita que desde que respeitados os 28 

protocolos sanitários seria possível, tanto para os titulares quanto para os suplentes, a 29 

modalidade presencial. Sra. Claudia relembrou que a maioria das reuniões do COMUS, no 30 

ano anterior, faram na modalidade presencial e online, e que as formações das Comissões 31 

foram votadas. Acredita não ter problema em manter parte dos participantes na modalidade 32 

presencial e outra parte na modalidade online. Informou que no auge da Pandemia as 33 

reuniões foram feitas pelo facebook, única plataforma disponível na época. Sr. Mônico 34 

concordou com o Sr. André. Sra. Laysa entende não ser prudente fazer a reunião 35 

totalmente presencial, visto que a nova variante, ômicron, seria mais contagiosa. Sr. 36 

Mônico reitera que a modalidade presencial, respeitando os protocolos sanitários, seria 37 

apenas para as entidades que participariam da votação. Sra. Claudia relembrou que 38 

haveria votação para as Comissões. Acredita ser desnecessário que os indicados a 39 

suplente do segmento usuário e membros indicados dos outros segmentos participem de 40 

forma presencial. Observou que se a reunião for na modalidade online a votação será 41 

aberta. Sra. Laysa acredita não haver problemas na participação online de todos (titulares 42 

e suplentes), podendo ver e interagir com todos os outros participantes da reunião pelo 43 

celular ou computador. Sugeriu que a reunião fosse na modalidade online com o voto 44 

aberto, caso houvesse empate seria feita nova votação de forma aberta. Sra. Claudia 45 

Concordou quanto ao voto aberto. Sr. Mônico manteve seu posicionamento no tocante a 46 

modalidade presencial para as entidades que concorreriam no pleito eleitoral.  Sr. André 47 
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sugeriu que a eleição fosse na modalidade presencial para as entidades que concorreriam 48 

ao pleito eleitoral (titular e suplente do segmento usuários) e online para os outros 49 

representantes do Conselho. Sra. Laysa informou que o Conselho recebeu alguns 50 

questionamentos sobre a modalidade da reunião. Sr. André e Sr. Mônico deliberaram pela 51 

modalidade presencial para os membros indicados (titular e suplente) do segmento usuário 52 

que participarão do pleito eleitoral e modalidade online para os outros representantes 53 

indicados e Conselheiros da gestão atual. Sra. Claudia e Sra. Laysa deliberaram pela 54 

modalidade online para todos os participantes e votação aberta. Sra. Claudia sugeriu que 55 

a Reunião Ordinária seja na modalidade online e que a plenária deliberasse sobre a 56 

modalidade das eleições. Caso deliberado pela modalidade online a votação na sequência, 57 

caso fosse deliberado pela modalidade presencial agendariam nova data para as votações. 58 

Sra. Laysa concordou. Sr. Mônico entende que a eleição deveria em data posterior a 59 

deliberação da plenária e que deveriam manter a votação secreta, como previsto no 60 

Regimento Interno. Sra. Claudia disse que existe tempo hábil para o pleito eleitoral. Sra. 61 

Laysa questionou Sr. Mônico quanto sua participação online, nas reuniões anteriores. 62 

Relembrou que a plenária manteve a data da Eleição, dia 11 de janeiro, e que mediante tal 63 

deliberação, entende que a votação deveria ser em seguida, caso deliberado pela 64 

modalidade online. Sr. Mônico concordou com a Sra. Claudia, disse que existe tempo hábil 65 

para a votação e que por esse motivo a votação poderia ser presencial. Respondeu a Sra. 66 

Laysa que também participou de reuniões presenciais. Observou que com a reunião 67 

presencial poderiam informar aos novos participantes como funcionaria o sistema, e que 68 

“essa pressa” iria causar problemas futuros, pois estão “atropelando” a sequência do 69 

processo. Foi deliberado pelos membros da Comissão discutir a modalidade da Eleição 70 

com a plenária, 278ª Reunião Ordinária. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas 71 

todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida à aprovação e assinada 72 

pelos membros presentes da Comissão. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira 73 

Canhadas. São Sebastião, 07 de janeiro de 2022.  74 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 75 

Membros da Comissão 

Laysa Christina Pires do Nascimento  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Mônico Silva Santos   

André Luís Oliveira  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  76 
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