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ATA DA 181ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL 1 

DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. DATA: 17 dezembro de 2021, com início às  10 08 2 

horas e  minutos, em segunda chamada, término às 11 horas e 22 minutos. LOCAL: 3 

COMUS, modalidade online. 4 

ORDEM DO DIA: 5 

1. Pauta consignada ao resultado de análise das inscrições do Processo Eleitoral. 6 

Sra. Claudia, presidente do COMUS, deu início à reunião discorrendo sobre os trâmites 7 

regimentais que norteiam a reunião em pauta. Disse para não deixarem a sala de 8 

reunião sem que a presidente ou dirigente da mesa dê o fechamento oficial da reunião. 9 

Lembrou que a reunião é gravada para fins de elaboração de atas. Citou, conforme a lei 10 

13709/2018 – LGPD – lei geral de proteção de dados pessoais. Em seguida, citou as 11 

regras para apresentação, questionamentos e votação, sendo que estes deverão passar 12 

pela mesa diretora e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre o item de pauta. 13 

Informou que cada conselheiro terá 3 minutos para intervenção, conforme Regimento 14 

Interno e que a próxima reunião ordinária será dia 19/10/2021. Salientou que toda a 15 

documentação expedida e recebida fica na sala do COMUS à disposição Para consulta. 16 

Ressaltou que essa é a melhor maneira de se inteirar sobre os trabalhos das comissões 17 

e do Conselho em geral, podendo assim verificar quais medidas foram tomadas em 18 

relação aos temas discutidos. Lembrou ainda que ao constatar alguma inconformidade 19 

que não possa ser resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o Conselho emitirá 20 

um ofício à autoridade competente para que as providências cabíveis sejam tomadas. 21 

Disse que o Conselho é um órgão colegiado com funções deliberativas, normativas, 22 

fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não temos poder de decidir e executar 23 

qualquer tipo de ação que não seja em plenária, pois esta sim é soberana. Explicou que 24 

depois de remeter às informações aos órgãos competentes, o assunto sai da alçada do 25 

COMUS e quaisquer outros desdobramentos partirão do órgão específico. Passou a 26 

palavra para Sra. Laysa, Coordenadora da Comissão Coordenadora do Processo 27 

Eleitoral, para apresentação das divergências referentes as Inscrições do pleito Eleitoral. 28 

Sra. Laysa informou que no dia anterior haviam realizado 9ª Reunião da Comissão 29 

Coordenadora do Processo Eleitoral e foram analisadas as documentações 30 

apresentadas no ato da inscrição pelas entidades e que ocorreram três divergências, em 31 

aceitar ou não a inscrição das Entidades: - segmento usuários: Associação Comercial e 32 

Empresarial de São Sebastião, APHM - Associação de Pousadas e Hotéis de Maresias; 33 

- segmento trabalhador: Irmandade Santa Casa Coração de Jesus. Apresentou as 34 

divergências: 35 

1 - Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião, segmento usuário, Membros 36 

Indicados: Titular: Olivo Ramirez Balut, Suplente: Ralf Reste. Argumentos: Votos: Claudia, 37 

Mônico e André: “Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião: entidade 38 

apresentou Impedimento de Participação: a entidade não se encaixa em nenhum dos 39 

segmentos, Prestadores (por não ser prestador de serviços de saúde) e segmento Usuários 40 

por ter como objeto de trabalho a Classe empresarial, indústria, comércio e profissionais 41 

liberais e autônomos (pessoas jurídicas). Deliberado pela notificação via ofício, informando 42 

que a entidade não se enquadra no seguimento “Usuário”, pois a finalidade dessa é voltada 43 

para a atividade comercial e industrial, bem como não se enquadra no seguimento 44 

“Prestador”, pois não atua na área da saúde. (Ata da 3ª Comissão da Comissão de Eleição 45 

do Biênio 2020-2021 – linha 64);  v §4º art. 3º da Lei 2579/19: “§ 4º Entende-se por 46 
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organização, instituição, entidade, associação comunitária, movimentos, a união da 47 

sociedade civil devidamente organizada e constituída, cujos estatutos sociais e prática 48 

corrente tenham no bem estar do usuário sua ênfase na área de saúde e estejam voltados 49 

para grupos específicos de interesse, dentre os quais, idosos, mulheres, índios, 50 

pescadores, associações de moradores, pastorais, afro-brasileiros, ambientalistas, minorias 51 

étnicas e sexuais, pessoas com deficiências, entre outros”. Entidade deve ser votada par as 52 

pessoas não CNPJs. Laysa: Resolução 453 inciso 3º “III - A participação de órgãos, 53 

entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a 54 

complementaridade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de 55 

Saúde. De acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, serão 56 

contempladas, dentre outras, as seguintes representações:” 57 

 2 - APHM – Associação de Pousadas e Hotéis de Maresias: segmento usuário, 58 

membros Indicados: Titular: André Vitorio Teson, Suplente: Moises de Jesus Almeida 59 

Rocha. Argumentos: Votos: Claudia, Mônico e André: “Associação Comercial e 60 

Empresarial de São Sebastião: entidade apresentou Impedimento de Participação: a 61 

entidade não se encaixa em nenhum dos segmentos, Prestadores (por não ser 62 

prestador de serviços de saúde) e segmento Usuários por ter como objeto de trabalho a 63 

Classe empresarial, indústria, comércio e profissionais liberais e autônomos (pessoas 64 

jurídicas). Deliberado pela notificação via ofício, informando que a entidade não se 65 

enquadra no seguimento “Usuário”, pois a finalidade dessa é voltada para a atividade 66 

comercial e industrial, bem como não se enquadra no seguimento “Prestador”, pois não 67 

atua na área da saúde. (Ata da 3ª Comissão da Comissão de Eleição do Biênio 2020-68 

2021 – linha 64);  v §4º art. 3º da Lei 2579/19: “§ 4º Entende-se por organização, 69 

instituição, entidade, associação comunitária, movimentos, a união da sociedade civil 70 

devidamente organizada e constituída, cujos estatutos sociais e prática corrente tenham 71 

no bem estar do usuário sua ênfase na área de saúde e estejam voltados para grupos 72 

específicos de interesse, dentre os quais, idosos, mulheres, índios, pescadores, 73 

associações de moradores, pastorais, afro-brasileiros, ambientalistas, minorias étnicas e 74 

sexuais, pessoas com deficiências, entre outros”. Entidade deve ser votada par as 75 

pessoas não CNPJs. Laysa: Resolução 453 inciso 3º “III - A participação de órgãos, 76 

entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e 77 

a complementaridade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de 78 

Saúde. De acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, 79 

serão contempladas, dentre outras, as seguintes representações. Sra.  Laysa observou 80 

que a Resolução 453 leva em consideração as entidades pela representatividade, a 81 

abrangência de vários segmentos da sociedade, a complementariedade e de acordo 82 

com a especificidade locais da nossa cidade. Entende que, São Sebastião, por ser uma 83 

cidade turística, e ter como atividade principal o comercio e está ligado a saúde, a 84 

Associação Comercial enquanto entidade complementaria o segmento do COMUS. 85 

Informou que as representantes do COMUS, Sra. Fernanda Paluri e a Sra. Dirceia, 86 

estavam em uma reunião na Costa Sul com a Associação Comercial, comerciantes, 87 

ambulantes e outros segmentos da sociedade, discutindo ações em saúde coletiva para 88 

temporada.  Defendeu a participação da Associação Comercial e da APHM em compor o 89 

COMUS, e que deveriam ser consideradas aptas para concorrer no pleito eleitoral, pois 90 

preenchem os requisitos e se enquadram nesses critérios de abrangência da Lei e da 91 

Resolução 453. Argumentou que o rol previsto no parágrafo quatro artigo três, seria um 92 
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rol exemplificativo pois na parte final de sua redação prevê “entre outros”, podendo ser 93 

ampliada.  Acredita, diferentemente dos outros integrantes da Comissão, que a 94 

Associação Comercial e Empresarial defenda o empresário e não o CNPJ. Sra. Maria 95 

Ângela concordou com a Sra. Laysa. Informou que todo e qualquer segmento do 96 

comercio precisa de um alvará sanitário, de um atendimento ao público e de uma 97 

liberação para funcionar, sendo assim estariam diretamente ligados a saúde.  Disse que 98 

devido a pandemia houveram restrições, e que para que o comercio pudesse funcionar 99 

teve que passar pelo Comitê, onde se reuniam para direcionar as ações dos 100 

comerciantes do comercio local. Acredita que o comercio local estaria ligado diretamente 101 

aos usuários e colaboradores da saúde e que o comerciante seria o link direto com a 102 

população.  Concluiu salientando a importância em dar voz para o comerciante e para os 103 

usuários. Sr. Edson iniciou sua manifestação repudiando a tentativa de separação do 104 

empresário como o povo. Disse que a Associação Comercial tem o poder de aplicar 105 

imediatamente qualquer ação sanitária, diferentemente de qualquer “Associaçãozinha” 106 

de bairro que, ao seu entender, não tem representatividade. Informou que a Associação 107 

Comercial teria inúmeros participantes e que seria a favor da participação da entidade 108 

no pleito eleitoral. Sra. Maria Ângela informou que na semana anterior conseguiram 109 

lançar o Selo de Inspeção Municipal – SIM. Primeira cidade do Vale do Paraíba que 110 

conseguiu o SIM, podendo assim ajudar o comerciante, o pequeno empresário e 111 

produtor. Observou que esta seria uma ação de saúde juntamente com o comerciante 112 

implantando benefícios para população. Sr. Paulo Henrique disse que ficou abismado 113 

quando identificou as posturas adotadas, por alguns conselheiros, para afastar a 114 

participação da sociedade civil organizada. Relembrou da dificuldade em completar o 115 

quadro de representantes nas Comissões. Disse não ver sentido na “luta” em manter um 116 

Sindicato que não tem qualquer representatividade no município, e tentar indeferir a 117 

inscrição da Associação Comercial, que representa tanto os empresários com o CNPJs, 118 

quanto profissionais autônomos do município. Informou que durante a vacinação do 119 

covid-19, na Costa Sul, as Unidades de Saúdes encontravam-se lotadas, e não havia 120 

solução para desafogar o Sistema Municipal de Saúde. Uma empresária, em Maresias, 121 

cedeu o Parador para que fizessem vacinação, deixando seu estabelecimento fechado 122 

por dois dias. Sr. Luiz cedeu o espaço de seu estabelecimento para que pudessem fazer 123 

a vacinação em Cambury. Explicou que existiam várias outras iniciativas de empresários 124 

e comerciantes que se propuseram a ajudar no tocante a pandemia, como pousadas 125 

cedidas para os funcionários isolados, pudesse ficar de quarentena, para que não 126 

tivesse contato com seus parentes evitando assim o contagio. Acredita que estariam 127 

querendo transformar o COMUS em uma linha apenas de sindicatos e afastando a 128 

participação da sociedade civil, enfraquecendo, assim, o interesse daquele que 129 

realmente utiliza o sistema municipal de saúde. Enfatizou que o tanto o empresário, 130 

como seus familiares e funcionários, utilizam a rede pública de saúde. Informou que nos 131 

últimos dois anos ampliaram de quarenta e quatro mil pessoas cadastradas no sistema 132 

para oitenta e oito mil e quinhentos, último senso. Supôs que com aumento de cadastros 133 

existiria uma sinalização de que o Sistema Municipal de Saúde estaria melhorando e 134 

conquistando a população de São Sebastião. Finalizou dizendo que o COMUS deveria 135 

abrir espaço a todos que quisessem realmente representar, participam. Sr. Mônico 136 

informou que no dia anterior, ficaram quase quatro horas em reunião, e que foram 137 

discutidos todos os assuntos. E que após a reunião foi fazer sua a lição de casa e disse 138 
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concordar com a Sra. Laysa. Disse não admitir que pessoas falarem “Associaçãozinhas” 139 

de Bairro, pois mostra desrespeito com os demais pares que estão presentes.  Disse 140 

que concordava com uma votação coerente. Reiterou seu repudio aos ataques e 141 

menosprezo apresentado pelo Conselheiro Edson, anteriormente, em relação as 142 

Associações de Bairros. Sra. Cláudia concordou com o Sr. Mônico, no tocante a falta de 143 

respeito com as demais entidades. Disse que a reunião anterior, da Comissão 144 

Coordenadora do Processo Eleitoral, foi harmônica e sem ataques. Não entendeu a 145 

postura do Dr. Edson e acredita que não haveria necessidade de atacar ou desmerecer 146 

uma entidade para defender outra. Informou que, em relação a inscrição da Associação 147 

Comercial, foi deliberado pela Comissão Coordenadora do Processo Eleitoral do biênio 148 

anterior o indeferimento da inscrição e não foi contestado pelo Conselho quando 149 

divulgaram o resultado das análises.   Solicitou que ao apresentarem suas opiniões, os 150 

Conselheiros, não ataquem uns aos outros. Sr. Edson acredita que quanto mais 151 

Associações melhor para o Conselho. No que diz respeito a pandemia, disse que para 152 

os profissionais que estariam trabalhando na “ponta” saberiam para quem solicitar 153 

auxílio de forma efetiva, para os casos que houvesse necessidade de resposta rápida. 154 

Sra. Ana Claudia disse que todos que estão bem esclarecidos quanto aos pontos 155 

divergentes e as respectivas justificativas. Sugeriu que fosse feita a votação das duas 156 

entidades juntas, pois as justificativas eram as mesmas. Sra. Laysa e Sra. Claudia 157 

concordaram com a Sra. Ana Claudia.  Sra. Viviane perguntou como votou a Comissão 158 

Coordenadora do Processo Eleitoral. Sra. Maria Ângela respondeu que foram 3 a 1, 159 

indeferindo as inscrições. Sra. Viviane disse que a Comissão analisou o mérito e que 160 

emitiu um parecer, com a maioria dos votos, e que se fosse pra votar individualmente 161 

não haveria necessidade da Comissão. Entende que deveriam votar considerando os 162 

trabalhos da Comissão. Sra. Maria Ângela relembrou que foi decidido que a Comissão 163 

iria analisar as documentações e se houvesse divergências a plenária deliberaria sobre 164 

o assunto. Sra. Ana Claudia relembrou que foi decidido, na reunião anterior, que caso 165 

houvesse divergências sobre as inscrições seria encaminhado para deliberação da 166 

plenária. A Comissão analisou a documentação recebida no ato das inscrições, e estão 167 

apresentando o relatório para que a plenária possa decidir o que seria ou não aceitável, 168 

pois a deliberação final seria da plenária. Acredita ser válida a reunião mesmo havendo 169 

somente um voto divergente dos demais. Sra. Viviane disse que solicitou 170 

esclarecimento, para que todos presentes, entendessem que a decisão da Comissão 171 

havia sido de três votos a um. Justificou tal esclarecimento pois a documentação havia 172 

sido encaminhada em cima da hora. Sra. Claudia informou que deferindo as inscrições 173 

da Associação Comercial e APHM, haveriam 12 entidades para concorrer no segmento 174 

usuário, que seriam eleitos pelos seus pares. Sr. João iniciou sua manifestação se 175 

qualificando com novato na matéria de COMUS e tinha o sentimento de que poderia, 176 

com a aposentadoria, prestar alguma colaboração útil a esse movimento. Relembrou 177 

que estavam examinando um processo eleitoral de renovação da diretoria do Conselho. 178 

Recordou-se de ter recebido documento anterior, pela internet, onde mencionava a 179 

deliberação e votação da plenária. Plenária tem autonomia que supera todas as 180 

decisões anteriores. Informou que, por formação, tende a seguir os princípios legais e 181 

que utilizaria deste parâmetro, na atual reunião. Fez observações sobre como a 182 

pandemia veio afetar mundialmente a humanidade, o Brasil e lamentou a quantidade de 183 

óbitos decorrentes do covid-19. Discorreu sobre sua atividade profissional, onde 184 
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participou quase trinta anos no Poder Público. Em relação a legalidade, foi informado 185 

que a Câmara aprovou um projeto de Lei enviado pelo Executivo tratando desta matéria. 186 

Ao que lhe parece ainda não foi sancionada, mas se a Lei foi aprovada e o Executivo por 187 

qualquer motivo não a sancionar, cabe ao Legislativo a publicação deste diploma legal. 188 

Concluiu que se existe diploma legal prevendo tal situação não faria sentido, que em 189 

uma reunião do COMUS, se contrariasse os ditames da Lei. Disse que foi indicado com 190 

representante de uma entidade tradicional do município, com mais de 30 anos de 191 

existência, e que observou a dificuldade extrema (por falta de conhecimento ou falta de 192 

interesse) em conseguir indicar pessoas para compor essas entidades. Finalizou sua 193 

manifestação dizendo ser a favor da participação de tantas entidades quantas 194 

desejarem poder ter representantes no COMUS. Sra. Laysa deu início a votação 195 

referente ao deferimento da inscrição da Associação Comercial e da APHM no pleito 196 

eleitoral, sendo esta efetuada de forma nominal: 197 

Sra. Maria Ângela Laurito de Moraes: votou pelo deferimento das inscrições. 198 

Corroborou com as palavras do Sr. João e sugeriu que o COMUS fosse utilizado para 199 

discutir da população e da saúde.  200 

Sra. Jaqueline Marinho: votou pelo deferimento das inscrições. 201 

Sra. Dilmara Oliveira Abreu: votou pelo deferimento das inscrições. 202 

Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pelo deferimento das inscrições. 203 

Sra. Ana Maria Batelochi: votou pelo deferimento das inscrições. 204 

Sra. Claudia Prudente de S. Canhadas: votou pelo indeferimento das inscrições. 205 

Sr. Edson Cardin Nogueira: votou pelo deferimento das inscrições. 206 

Sr. Leonel Nulman Szterling: votou pelo deferimento das inscrições. 207 

Sra. Viviane Moura Snodgrass: votou pelo deferimento das inscrições. Justificou seu 208 

voto dizendo que todos são usuários e que não existia nada que desabonasse as 209 

entidades em participar do Conselho. Concordou com o Sr. João Batista no tocante de 210 

quanto mais entidades participarem, melhor seria ao Conselho. 211 

Sra. Josilene Duarte dos Santos: votou pelo deferimento das inscrições. 212 

Sra. Dircéia Arruda de Oliveira: votou pelo deferimento das inscrições. 213 

Sra. Ana Claudia Bronzatti: votou pelo deferimento das inscrições.  214 

Sr. Douglas Alberto Braga: votou pelo deferimento das inscrições. 215 

Sr. João Batista Fernandes Filho: votou pelo deferimento das inscrições. 216 

Sr. Mônico Santos Silva: votou pelo deferimento da inscrição APHM e votou pelo 217 

indeferimento da inscrição da Associação Comercial. 218 

Sra. Tayná Cruz e Souza Araújo: votou pelo deferimento das inscrições. 219 

Sra. Laysa efetuou a contagem dos votos, sendo 15 votos deferindo as inscrições, 1 220 

voto deferindo com ressalva e 1 voto indeferindo as inscrições, resultado: Deferimento 221 

as inscrições da APHM e da Associação Comercial para o pleito eleitoral – biênio 222 

2022-2023 (15x1x1). Devido problemas técnicos, conecção, houve uma pequena pausa 223 

na reunião para adequação. Sra. Claudia relembrou que os documentos contendo as 224 

divergências e os argumentos, haviam sido encaminhados aos Conselheiros 225 

previamente, e que todos tinham ciência dos argumentos. Solicitou que fosse 226 

apresentado os argumentos e posteriormente fosse feita a votação. Em seguida Sra. 227 

Laysa. apresentou a divergência do segmento trabalhador: 228 

3. Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus: segmento trabalhador. Membros 229 

Indicados: Titular: Lourival Siqueira dos Santos, Suplente: Daniel Alves Rodrigues 230 
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Delgado. Argumentos: Votos: Mônico e Claudia – mesma entidade não pode concorrer 231 

para dois acentos no Conselho, mesmo em segmentos diferentes. Laysa – mesma 232 

entidade pode concorrer em segmentos diferentes. “Fica vedada a escolha de 233 

representante de entidade ou movimento, já com assento, no mesmo segmento, no 234 

Conselho, para um mesmo mandato, representar outro movimento ou entidade.” (art.3º 235 

§8º Lei 2579/2018, com a redação aprovada pela 180ª Reunião Extraordinária do 236 

COMUS).  Disponibilizou momento para manifestação dos Conselheiros. Sra. Ana 237 

Claudia perguntou se votariam para o deferimento ou indeferimento da inscrição da 238 

Irmandade Santa Casa Coração de Jesus para o segmento usuário. Sra. Laysa 239 

respondeu que sim. Observou que na alínea c, II at. 3º Lei 2579/2018, com a redação 240 

aprovada pela 180ª Reunião Extraordinária do COMUS, prevê vaga para “01 (um) 241 

representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores em entidades 242 

prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, tendo 243 

preferência os trabalhadores eleitos pelas entidades filantrópicas.”. Sra. Claudia 244 

informou que a inscrição da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, para o segmento 245 

governo/prestador de serviço, foi deferida. Sra. Laysa explicou quem houve uma 246 

indicação especifica de membro no segmento prestador de serviço, “os patrões do SUS” 247 

e outra onde a representatividade foi decorrente de uma eleição que ocorreu no hospital 248 

no segmento trabalhador, “empregados do SUS”. Sr. Douglas perguntou se os 249 

membros indicados pela Irmandade, no segmento trabalhador, triam cargo de chefia, ou 250 

eram trabalhadores puros (“chão de fábrica”). Sra. Laysa respondeu que seriam 251 

trabalhadores puros, sem nenhuma gratificação, sem cargo de chefia e/ou direção. Sra. 252 

Jaqueline acredita que indeferindo essas indicações, estariam votando contra a Lei que 253 

aprovaram recentemente. Sra. Laysa deu início a votação referente ao deferimento da 254 

inscrição da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, segmento trabalhador, no pleito 255 

eleitoral, sendo esta efetuada de forma nominal: 256 

Sra. Maria Ângela Laurito de Moraes votou pelo deferimento da inscrição. 257 

Justificativa: disse que estariam dando voz aos funcionários da Irmandade no COMUS. 258 

Sra. Jaqueline Marinho votou pelo deferimento da inscrição. Justificativa: disse que 259 

votaria pela garantia de participação dos trabalhadores de todas as entidades 260 

independentemente de sindicatos. 261 

Sra. Dilmara Oliveira Abreu votou pelo deferimento da inscrição 262 

Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santana votou pelo deferimento da inscrição 263 

Sra. Ana Maria Batelochi votou pelo deferimento da inscrição 264 

Sra. Claudia Prudente de S. Canhadas votou pelo deferimento da inscrição, com 265 

ressalva em relação ao cuidado da representatividade. 266 

Sr. Edson Cardin Nogueira votou pelo indeferimento da inscrição 267 

Sr. Leonel Nulman Szterling: votou pelo deferimento da inscrição 268 

Sra. Viviane Moura Snodgrass votou pelo deferimento da inscrição 269 

Sra. Josilene Duarte dos Santos votou pelo deferimento da inscrição 270 

Sra. Dirceia Arruda de Oliveira votou pelo deferimento da inscrição 271 

Sra. Ana Claudia Bronzatti votou pelo deferimento da inscrição. 272 

Sr. Douglas Alberto Braga votou pelo deferimento da inscrição, com a ressalva de 273 

que o trabalhador seja comissionado e não tenha cargo de chefia. 274 

Sr. João Batista Fernandes Filho: votou pelo deferimento da inscrição 275 

Sr. Mônico Santos Silva votou pelo deferimento da inscrição 276 
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Sra. Tayná Cruz e Souza Araújo votou pelo deferimento da inscrição.  277 

Sra. Laysa efetuou a contagem dos votos, sendo 14 votos deferindo a inscrição da 278 

Irmandade Santa Casa Coração de Jesus - segmento trabalhador contra 2 deferimentos 279 

com ressalvas, resultado: Deferimento da inscrição da Irmandade Santa Casa 280 

Coração de Jesus para o pleito eleitoral – biênio 2022-2023 no segmento 281 

trabalhador (14x2). Sra. Claudia gradeceu a presença de todos. Sra. Laysa agradeceu 282 

a presença de todos e encerrou a reunião.  Foi lavrada a presente ata que será 283 

submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros 284 

presentes. Ata elaborada por Renata de Melo Reinig e presidida por Claudia Prudente 285 

de Siqueira Canhadas (presidente). São Sebastião, 17 de dezembro de 2021. 286 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 287 

Maria Ângela Laurito de Moraes  Viviane Moura Snodgrass  

Jacqueline Marinho Santos  Josilene Duarte dos Santos  

Laysa Christina P do Nascimentos  Dirceia Arruda de Oliveira  

Fernanda C. S. L. P. Cunha   Ana Claudia Bronzatti  

Dilmara Oliveira Abreu  Douglas Alberto Braga  

Paulo Henrique R. Santana  João Batista Fernandes Filho  

Ana Maria Batelochi  Mônico Santos Silva  

Claudia Prudente S. Canhadas  Tayná Cruz Souza de Araújo  

Edson Cardin Nogueira  André Luís Oliveira  

Leonel Nulman Szterling  ----------------------------------------- ------------ 
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