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Ata dia 01/04/2021 - COMUS 

Data: 01/04/2021 Horário: 15:30 HORAS 

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

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: 15:30h – Salvador Batista dos Santos, Meilai Jesus Shen, 
Solange Inês Valério, Marlla Christine dos Reis Dônola, Mirian Andrade 
e Carolina Florença Marcondes de Souza.  

Faltas 
Justificadas: 

Leila Mara da Silva e Rogéria de Fátima do Nasc. Braga. 

Pauta: 

 
1º Pauta: Organização da Apresentação dos Candidatos do Segmento 
Usuários, assinatura da ata do dia 23 de fevereiro de 2021 e discutir 
pendências. 
 

Aos um dia do mês de abril 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 pelo WhatsApp em regime de 
comissão para Organização da Apresentação dos Candidatos do Segmento Usuários, 
assinatura da ata do dia 23 de fevereiro de 2021 e discutir pendências. A Conselheira 
Meilai Shen inicia a reunião orientando aos presentes a assinarem a ata da reunião do 
dia 23 de fevereiro de 2021, e justifica a ausência da Conselheira Leila Mara e da 
Presidente Rogéria de Fatima, por motivo de trabalho. Em seguida solicita aos 
presentes para juntos pensar sobre a forma de apresentação que comtemple aos 
Candidatos, após discussões os presentes decidiram formar um grupo de WhatsApp - 
Eleição do Segmento Usuários, inserindo todos os candidatos ao Processo Eleitoral do 
referido segmento, definindo assim a forma de apresentação como segue: cada 
candidato deverá fazer um vídeo com sua apresentação contendo tempo definido, o 
vídeo deve conter o nome completo do candidato, número de protocolo e objetivo de 
sua candidatura, o grupo de WhatsApp, somente será aberto no dia 06 de abril de 2021 
das 8:00hs às 22:00hs. Ficando responsável de montar o Grupo de WhatsApp a Sr.ª 
Marlla Dônola, para assim inserir todos da Comissão Eleitoral e apoiadores como 
administradores, seguindo os presentes dividiram a tarefa de inclusão dos candidatos 
ao grupo. Ficando responsável pela elaboração do texto de orientações aos candidatos 
quanto a forma de apresentação, a Conselheira Meilai Shen, seguindo o que foi 
decidido, e assim passar para todos para avaliação e aprovação, e na sequência inserir 
no grupo de WhatsApp para os candidatos estarem cientes sobre as orientações. 
Continuando a Conselheira Meilai Shen apresenta aos presentes a listagem contendo 
os nomes das Instituições, nomes dos indicados e nome dos representantes, onde 
consta que um candidato indicado por uma instituição, indicou candidatos de 03 (três) 
instituições com CNPJ diferentes, porém representante legal da pessoa jurídica. O 
mesmo aconteceu com um outro candidato que foi indicado e também indicou de 01 
(uma) instituição onde também é o representante legal da pessoa jurídica, e outros dois 
casos que a instituição fez indicação com CNPJ diferente, mas é o mesmo 
representante legal das instituições. E solicitou orientação da Dr.ª Carolina Florença, 
que após avaliação da listagem manifestou-se quanto a importância de que as pessoas 
jurídicas deviam possuir CNPJs diferentes, sendo irrelevante que os representantes 
legais fossem os mesmos, e que não havia no edital vedação. A Conselheira Meilai 
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Shen também citou sobre a solicitação enviada pelo Vereador Herivelto dos Santos 
Moraes (Vela) sobre disponibilizar cópias das fichas de inscrição dos candidatos 
habilitados para Eleição do COMUS 2021, conforme publicação do Jornal Tribuna do 
Norte (16/03/2021), e solicitou orientação da Dr.ª Carolina Florença, a mesma orientou 
de que haviam informações e documentos pessoais confiados à Comissão que não 
deviam ser disponibilizados, porém que a Comissão deveria solicitar orientação ao Dr. 
Anderson da Secretaria de Negócios Jurídicos. Sem mais nada a discutir se deu por 
encerrada a reunião às 17:40hs. E eu Meilai Jesus Shen, lavro essa Ata. 

 

SEGMENTO NOME ASSINATURA 
COMISSÃO ELEITORAL Salvador Batista dos Santos  
COMISSÃO ELEITORAL Meilai Jesus Shen  
COMISSÃO ELEITORAL Solange Inês Valeiro  

APOIO Marlla Christine dos Reis Dônola  
APOIO Mirian Andrade  
APOIO Carolina Florença Marcondes de Souza  

 


