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ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 1 

DO COMUS – BIÊNIO 2022/2023. Data: 30 de novembro de 2021 – WhatsApp.  2 

Ordem do dia: 3 

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

Foram encaminhadas, para o grupo de WhatsApp da Comissão, pelo administrativo do 5 

COMUS, cópia scaneada das fichas de Inscrições das Entidades juntamente com a ficha 6 

de inscrição dos Membros Indicados pelas Entidades para análise desta Comissão, e 7 

deliberação sobre a possível prorrogação do Edital de Convocação. Sra. Viviane, membro 8 

da Secretaria Executiva, solicitou prorrogação do prazo para inscrição para a eleição, pois, 9 

o Dr. Sérgio Pereira, presidente da Entidade Federação Costa Atlântica, responsável em 10 

encaminhar a documentação e fazer a inscrição para o Processo Eleitoral, teve problemas 11 

de saúde e precisou ser internado. Informou que teve conhecimento da situação apenas na 12 

presente data, e que não havia tempo para a entrega da documentação. Sra. Claudia, 13 

membro da Comissão do Processo Eleitoral, sugeriu a prorrogação da Inscrição decorrente 14 

ao número insuficiente de inscrições. Sra. Laysa, membro da Comissão do Processo 15 

Eleitoral, presente na sala do COMUS acompanhando as inscrições, informou que haviam 16 

dez Entidades Inscritas no segmento usuário, que o segmento governo havia indicado e 17 

inscrito seus representantes, e que estavam sendo feitas algumas inscrições no segmento 18 

trabalhador, e que tudo indicava que seria atingido o número mínimo de inscrições, e que 19 

não haveria motivos para prorrogação do Edital de Convocação, pois atrasaria o processo 20 

Eleitoral. Sr. Mônico, membro da Comissão do Processo Eleitoral, corroborou com Sra. 21 

Laysa, dizendo que se houvesse inscrições suficientes para o pleito eleitoral não haveria 22 

necessidade de prorrogação do Edital. Findo o prazo de inscrição estipulado pelo Edital de 23 

Convocação para o Processo Eleitoral e encaminhada cópia de todas as fichas de 24 

Inscrição para análise dos Conselheiros, Sra. Laysa informou que houveram 12 Entidades 25 

inscritas para o segmento usuário, 6 inscrições para o segmento trabalhador e 5 26 

indicações do segmento governo (incluindo 1 Entidade prestadora de Serviço). Disse 27 

entender que não existia motivos que embasassem a prorrogação. Sra. Claudia informou 28 

sobre a necessidade de analisar as fichas de inscrições quanto ao mérito, para certificar 29 

que as inscrições estão dentro dos critérios. Sra. Laysa concordou com a Sra. Claudia e 30 

sugeriu que após a análise, se necessário, fosse reaberta as inscrições, contudo acredita 31 

que não seja necessário. Sra. Claudia disse acreditar que seja necessário a abertura de 32 

novo Edital de Convocação, pois a Secretaria de Saúde – SESAU e a Fundação de Saúde 33 

Publica de São Sebastião – FSPSS fizeram inscrições para o segmento trabalhador. 34 

Observou que a FSPSS é prestadora de serviço e que tanto a SESAU quanto a Irmandade 35 

indicaram membros para dois segmentos, e que a discussão do mérito referente a esses 36 

casos deve ser feita com muita cautela. Sra. Laysa sugeriu agendamento de reunião, 37 

presencial, desta Comissão para análise da documentação encaminhada nas inscrições. 38 

Observou a diferença existente entre as indicações do segmento Governo com os 39 

trabalhadores da saúde, do segmento trabalhador, que exercem suas funções na SESAU, 40 

FSPSS e Irmandade. Sra. Renata, administrativo do COMUS, solicitou que todos os 41 

membros da Comissão do Processo Eleitoral Biênio 2022-2023 se manifestassem para 42 

elaboração de ata. Sra. Laysa reiterou seu entendimento de que não existiriam motivos 43 

que embasem uma prorrogação, uma vez que temos inscrições em número suficiente em 44 

todos os seguimentos e que após a análise do mérito das inscrições, caso haja a 45 

necessidade, a comissão poderia deliberar por novo prazo para aquele segmento que, por 46 

ventura, não contar com representações em número suficiente, se alguém for 47 
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desclassificado. Sra. Claudia advertiu que a mesma entidade não pode ocupar duas 48 

cadeiras no COMUS, mesmo sendo de segmentos diferentes. Sra. Laysa disse que a Sra. 49 

Claudia estava julgando o mérito da inscrição sem analisar a documentação e que a 50 

Comissão analisaria posteriormente. Informou que, no momento, haviam mais Entidades 51 

inscritas do que o número de assentos, no Conselho, portanto, não haveria motivos para 52 

prorrogação. Sra. Maria Ângela, membro da Secretaria Executiva, concordou com a Sra. 53 

Laysa dizendo que seria preciso avaliar com fundamentação teórica e embasamento as 54 

documentações e que os questionamentos devem ser levantados após análise da 55 

comissão. E relembrou que haviam mais inscritos do que cadeiras, podendo assim 56 

desclassificar quem não se enquadrasse após avaliação concreta. Sra. Claudia 57 

tranquilizou os Conselheiros informando que a análise dos documentos seria feita com 58 

atenção e calma juntamente com a comissão. Por maioria de votos, foi deliberado a não 59 

prorrogação do Edital de Convocação do Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023. Não 60 

houve manifestação do Sr. André Luís Oliveira, membro da Comissão, representante da 61 

Entidade IDEFESP, segmento usuário. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas 62 

as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida à aprovação e assinada pelos 63 

membros presentes da Comissão. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira 64 

Canhadas. São Sebastião, 30 de novembro de 2021.  65 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 66 

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.  67 
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