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Ata dia 11/02/2021 - COMUS 

Data: 11/02/2021 Horário: 14:30 HORAS 

Local: Avenida Albuquerque Lins, 163, São Benedito, Pindamonhangaba/SP 
Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: 14:30h – Salvador Batista dos Santos, Leila Mara da Silva e 
Meilai Jesus Shen. 

Faltas 
Justificadas: 

Mirian Andrade 

Pauta: 

 
1º Pauta: Discussão sobre elaboração do Edital de Eleição – Triênio 
2021-2024. 
 

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, na sala do Conselho 
Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, sito a Avenida Albuquerque Lins, número 
cento e sessenta e três, São Benedito, Pindamonhangaba/SP, realizou-se a Reunião 
da Comissão Eleitoral, conforme convocação recebida em regime de Comissão para 
discussão sobre elaboração do Edital de Eleição do COMUS – Triênio 2021-2024. 
Após contato por telefone realizado pela Conselheira Meilai Jesus Shen para Sr.ª 
Mirian Andrade, onde a mesma justificou a ausência na reunião por estar trabalhando 
no Shopping na Campanha de Vacinação do COVID-19, inicia-se a discussão sobre a 
elaboração do Edital pelos presentes, a Conselheira Leila Mara da Silva, que 
apresenta um modelo de Edital usado na eleição passada, onde fizemos um 
comparativo com o Regimento Interno do COMUS e foram realizadas atualizações 
como: Inclusão do Segmento Prestador de Serviço no primeiro e terceiro parágrafo do 
edital, Artigo 1º, §2º e Artigo 3º, alteração da data do mandato no primeiro e terceiro 
parágrafo para 2021/2024, alteração no horário a ser protocolado as inscrições na 
parte da tarde das 14:00h ás 17:00h, alteração no período de inscrição para 
01/03/2021 á 12/03/2021 no Artigo 3º, alteração da data da eleição da Sociedade Civil 
dia 23 de Março de 2021 no Parágrafo Único, alteração da data da eleição dos 
trabalhadores de saúde para dois dias de votação, dia 18 e 19 de Março de 2021 no 
Artigo 5º §1º, inclusão da data da eleição dos Prestadores de Serviços dia 22 de 
março de 2021 no Artigo 6º, inclusão da data da posse de novos conselheiros dia 30 
de março de 2021, na reunião ordinária no Artigo 10º, estipulando data para 
fechamento do edital no dia 23 de fevereiro 2021 para enviar para a publicação, 
alteração no Cronograma Estimado dos prazos ficando da seguinte forma:  Publicação 
do edital dia 26 de fevereiro de 2021, Prazo de inscrição dia 01 á 12 de março de 
2021, Publicação da lista dos candidatos dia 16 de março de 2021, Prazo para recurso 
dia 17 de março de 2021, Eleição Trabalhadores dia 18 e 19 de março de 2021, 
Eleição Prestadores de Serviços dia 22 de março de 2021, Eleição dos Usuários dia 
23 de março de 2021, Publicação do resultado da Eleição dia 25 de março de 2021, 
Prazo para recurso dia 25 de março de 2021, Posse dos eleitos e eleição diretoria dia 
30 de março de 2021. Na seqüência já agendamos a próxima reunião para dia 15 de 
fevereiro 2021 para definição do edital Triênio 2021-2024 para a possível publicação. 
Sem mais nada a discutir se deu por encerrada a reunião às 16:30h. E eu Meilai Jesus 
Shen, lavro essa Ata.  
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SEGMENTO NOME ASSINATURA 
COMISSÃO ELEITORAL Salvador Batista dos Santos  
COMISSÃO ELEITORAL Leila Mara da Silva  
COMISSÃO ELEITORAL Meilai Jesus Shen  
 


