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ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 1 

DO COMUS – BIÊNIO 2020/2021.  2 

Data: 28 de fevereiro de 2020 - Sala do COMUS.   3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata, e o 4 

Secretário Adjunto, Sr. Paulo Guimarães. 5 

Ordem do dia: 6 

1) Processo Eleitoral – segmento Usuários e Segmento Prestador de Serviços de Saúde: 7 

Que, pelos presentes foi analisada a documentação trazida até a presente data pelas seguintes 8 

entidades: 9 

a- Pastoral da Saúde: Documentação regular – segmento Usuários; 10 

b- Polvo: Documentação regular – segmento Usuários. 11 

c- Olaria: Documentação regular – segmento Usuários. 12 

e- Amor Exigente: ausente a ata de indicação dos membros. 13 

2) Segmento Prestador do Serviço de Saúde: 14 

a- Laboratório Itapema: Documentação regular – segmento Usuários. 15 

b- Ecorad: Documentação regular – segmento Usuários. 16 

c- Irmandade: Em relação à Irmandade, restou dúvidas sobre se esta estaria regular em relação 17 

ao segmento prestador, considerando estar sobre intervenção do município. As conselheiras 18 

presentes consultaram, via whatsapp o sr. Ricardo Chaves, do Governo do Estado, que orientou 19 

que: considerando que a Irmandade e as possíveis entidades prestadoras estarem no mesmo 20 

segmento do governo (governo/prestador – 25% das vagas), a Irmandade estaria apta a concorrer 21 

normalmente ao pleito. Que, presente neste COMUS a representante da Irmandade, esta solicitou 22 

que fosse considerada válida pela Comissão as atividades apresentadas e votadas no COMUS, em 23 

prestação de contas, o que foi aceito pela Comissão. 24 

3) Critérios de desempate: Restou decidido ainda, pela comissão, os critérios de desempate, 25 

caso haja necessidade: 1) Entidades preferencialmente com interesses e atividades diversos 26 

daquelas que já foram eleitas por aclamação; 2) maior tempo de existência e funcionamento da 27 

entidade no município.  28 

4) Critérios para posse:  29 

A comissão deliberou que a posse somente será dada aos membros das entidades que estiverem 30 

presentes. Que se um dos membros faltar, mas o outro estiver presente, a posse será dada.  31 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 32 

presentes.  São Sebastião, 2 de março de 2020. 33 

Ata elaborada por                                                          Giuliana Zen  Petisco Del Porto 34 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 35 

Membros da Comissão 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  36 
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