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Ata dia 07/04/2021 - COMUS 

Data: 07/04/2021 Horário: 15:30 HORAS 

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

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: 15:30h – Salvador Batista dos Santos, Leila Mara da Silva, 
Meilai Jesus Shen, Solange Inês Valério, Marlla Christine dos Reis 
Donola, Mirian Andrade, Carolina Florença Marcondes de Souza e 
Rogéria de Fatima do Nascimento Braga.  

Faltas 
Justificadas: 

 

Pauta: 

 
1º Pauta: Organização da Eleição dos Candidatos do Segmento 
Usuários e Publicação. 
 

Aos sete dias 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 Eleição dos Candidatos do Segmento Usuários e 
Publicação. A Conselheira Meilai Shen inicia a reunião perguntando aos presentes se 
todos leram a proposta enviada pelo WhatsApp, e diante da data de publicação, qual 
seria o local para votação, e se seria no CEM. A Sr.ª Marlla Christine diz que a 
publicação será dia 9 de abril de 2021, na sexta-feira, e que não daria tempo de 
arrumar outro local. Informa a Conselheira Meilai Shen que a Presidente do COMUS 
Rogéria de Fatima conversou com o responsável da Ferroviária, mas precisaria 
verificar a mudança da fase, para a liberação do local. A Sr.ª Marlla Christine diz que a 
Comissão não pode contar com a mudança de fase, pois precisa ser publicado o 
documento, e não tem opção, e que vai precisar ser no CEM, orientando que o texto 
precisa ir até amanhã (08 de abril de 2021), para a publicação. Retoma a palavra a 
Conselheira Meilai Shen orientando que o texto que vai para publicação precisa ser 
melhorado. A Dr.ª Carolina Florença orienta colocar no texto que após realizar a 
votação o candidato não poderá permanecer no local. Seguindo a mesma pergunta se 
à apuração dos votos vai ser no mesmo dia. Os presentes responderam que sim. 
Continuando a Dr.ª Carolina Florença cita que uma moça esteve na Secretaria de 
Saúde, que atende pelo nome de Rosemeire e é Representante do Segmento 
Trabalhadores de Saúde, querendo saber se poderia participar da apuração dos votos 
do Segmento Usuário, somente para acompanhar. Orientaram as Conselheiras Melai 
Shen e Leila Mara que não poderia, por ser de outro segmento. Continuando a 
Conselheira Leila Mara relata que a Comissão estava pensando em transmitir a 
apuração, pelo motivo dos usuários não poderem ficar para à apuração, tendo em 
vista o momento pandêmico. Orienta a Conselheira Meilai Shen que cada Segmento 
participa do seu segmento, exemplo: no Segmento Trabalhador a junta eleitoral foi de 
trabalhadores da saúde, o Segmento Usuários a junta eleitoral será de Usuários. A 
Sr.ª Solange Inês questiona se no dia da eleição será definida a Mesa Diretora do 
Conselho, e como escolhe o Presidente. Orienta a Conselheira Leila Mara que é 
montada as chapas para concorrer, exemplo: monta-se 2 (duas) chapas, depois de 
eleitos, somente com os titulares. E essa votação para definição da Mesa Diretora é 
feita no dia da posse dos novos Conselheiros. Intervém a Conselheira Meilai Shen 
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relatando que no dia da posse, se quiserem fazer 2 ou mais chapas para concorrerem 
irão conversar e definir entre eles. Seguindo a Conselheira Meilai Shen pergunta se o 
texto poderá ser colocado na publicação, e que precisa apenas ajustar o texto para a 
publicação, e depois de publicado, ser colocado no grupo de WhatsApp dos 
candidatos de Segmento Usuários, fechando a informação de todos os lados. A Dr.ª 
Carolina Florença, orienta imprimir a listagem e deixar afixada na parte da frente do 
CEM. Orienta a Conselheira Meilai Shen que poderia afixar por horários, cada página 
com os candidatos por horário, ficando uma afixada na frente do CEM e outra na parte 
de dentro do CEM, onde os candidatos irão aguardar para ser chamado para votar, 
sendo que será urna única. A Dr.ª Carolina Florença relata um possível problema, que 
é, se o candidato quiser votar fora do horário dele, se pede para esperar ou não. A Sr.ª 
Marlla Christine se manifesta dizendo que se chegar fora do horário poderia ser 
desclassifica o candidato. A Conselheira Meilai Shen cita que na apresentação do dia 
2 de abril de 2021, eles foram informados que seria por horário e ordem alfabética, e 
no dia que foi aberto o grupo era para ser postado o vídeo de apresentação do 
candidato, e que fechou às 22:00hs. A Conselheira Leila Mara sugere que poderia 
especificar que em caso de atraso não votaria. A Dr.ª Carolina Florença orienta que 
poderia estabelecer um critério para evitar aglomeração, e não para a votação, pois a 
eleição ocorre até as 20:00hs. Faz uso da palavra a Sr.ª Solange Inês, dizendo que, 
se a eleição é das 18h às 20 horas, mesmo que a pessoa não chegue no seu horário, 
mas dentro do horário até as 20h, ela tem direito de votar. A Dr.ª Carolina Florença 
orienta que antes das 18:00hs ninguém poderá votar, e após às 20:00hs também não 
poderá votar. A Conselheira Meilai Shen orienta sobre o fluxo: às 18:00hs eles entram, 
precisa ter o segurança no portão, aferição de temperatura, higienização com álcool 
gel, e depois senta-se os 10 candidatos do horário, passa-se a lista de presença, 
entrega as cédulas e orienta a entrada de um candidato por vez. A Dr.ª Carolina 
Florença orienta entregar a cédula na parte de dentro do CEM. A Conselheira Leila 
Mara e a Dr.ª Carolina Florença orientam que na parte de dentro do CEM, fiquem 5 
candidatos, que assinem a lista de presença, recebam a cédula e depois segue para 
votar. Após orientações da Dr.ª Carolina Florença e sugestões dos presentes, ficou 
definido incluir no texto o que segue: cada candidato deverá trazer documento oficial 
com foto como (RG e CNH) e sua caneta para utilizar no momento da votação, e 
após realizar a votação o candidato não poderá permanecer no local. Em seguida a 
Conselheira Meilai Shen pergunta aos presentes qual o melhor horário para todos da 
Comissão estarem no dia da votação no CEM, se poderia ser às 17:00hs, ressaltando 
que sobre a apuração pensaram em gravar. A Sr.ª Marlla Christine informa que a 
transmissão ao vivo, precisa de um celular e Wi-fi, pois consome bastante a internet. 
Intervém a Dr.ª Carolina Florença questionando o porquê da transmissão. A 
Conselheira Leila Mara informa que normalmente eles podem participar da apuração, 
e por uma questão de transparência não acharem que a Comissão está interferindo ou 
beneficiando algum candidato. A Dr.ª Carolina Florença sobre a formação da junta 
eleitoral, quantos são e como escolhe. Orienta a Conselheira Meilai Shen que são 3 
pessoas da sociedade civil que foram escolhidos, a Sr.ª Lana Teodoro que foi 
Conselheira nesta gestão, e não está mais, e entende sobre apuração. A Sr.ª Angélica 
que a Presidente do COMUS Rogéria de Fatima ficou de confirmar. Intervém a Dr.ª 
Carolina Florença questionando se os mesmos são candidatos? Orienta a Conselheira 
Meilai Shen e Leila Mara que não. A Dr.ª Carolina Florença questiona qual a função da 
junta eleitoral. Esclarece a Conselheira Meilai Shen que a junta eleitoral que irá 
conferir todos os votos, colocar na planilha e conferir a sequência de quem ganhou 
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mais votos. A Conselheira Leila Mara informa que, quem faz a apuração e a junta 
eleitoral, a Comissão só irá acompanhar para não ter interferência. A Dr.ª Carolina 
Florença, sugere de abrir para alguns candidatos acompanhar. A Conselheira Meilai 
Shen informa, que a candidata Roseli sugeriu de abrir para todos, mas que todos são 
candidatos. A Dr.ª Carolina Florença sugere de fazer a Comissão, para escolher 
alguém deles para estarem na apuração. A Conselheira Meilai Shen informa que, 
quando era presencial (sem pandemia), todos ficavam com a junta eleitoral. A Sr.ª 
Marlla Christine esclarece que é melhor gravar um vídeo o tempo inteiro e depois 
postar o vídeo para os candidatos. A Dr.ª Carolina Florença informa que esse negócio 
de gravar vídeo não é bom. A Conselheira Meilai Shen relata que os candidatos 
acham que a Comissão irá juntar todos, mas, que não é isso que vai acontecer, a 
apresentação deles no grupo, foi como uma assembleia deles, por que cada um se 
manifestou, e a maioria dos candidatos está concordando com o que foi proposto, e 
que tudo que está no grupo precisa ser arquivado como processo da eleição. 
Continuando a mesma citou que uma pessoa do Conselho do Estado relatou que 
fizeram a apresentação online, e no mesmo dia a votação online, mas precisa ser 
gravado, sendo que a Comissão não tem instrumento para fazer isso, e tudo que foi 
pensado, em escalonar, é para não ter aglomeração de pessoas. A Presidente do 
COMUS Rogéria de Fátima citou que orientou para a candidata Irene Ribeiro que 
quando foi mudado a data da eleição, enviou ao Promotor a decisão, e o mesmo disse 
que estávamos certíssimos de mudar a data, porquê na data anterior não era possível, 
e orientou para que a Comissão pensasse bastante, por que está em um momento de 
guerra, com hospitais lotados, e o Conselho de Saúde tem que zelar pela segurança 
da saúde das pessoas. A Dr.ª Carolina Florença diz, achar importante estabelecer um 
critério para que eles participem da apuração. A Presidente do COMUS Rogéria de 
Fátima sugere de chamar o Vereador Vela, informando que se ele quiser gravar, não 
terá problema nenhum, a Comissão não tem nada a esconder, está fazendo o mais 
transparente possível. A Dr.ª Carolina Florença diz que seria bom os candidatos 
gravarem, porque se a Comissão gravar, terá responsabilidade por isso. A Presidente 
Rogéria de Fatima relata que havia pedido ao Presidente da Câmara, o Sr. Cal, indicar 
um vereador para acompanhar todo o processo, onde um deles era para estar nessa 
reunião, e acredita que ele não entendeu o pedido, e colocou na reunião da Câmara, e 
todos se manifestaram favorável para participar no dia da eleição, onde entra um e sai 
um, sendo o vereador um dos órgãos fiscalizatórios. A Presidente Rogéria de Fátima, 
diz pensar da seguinte forma, a Comissão está aprendendo, muitas vezes as pessoas 
vêm para contribuir. A Conselheira Meilai Shen questiona se o Sr. Aziz seria também 
um apoio. A Presidente Rogéria de Fátima, relata também ter pensado no Sr. Aziz. A 
Dr.ª Carolina Florença orienta que seja colocado no grupo de WhatsApp dos 
candidatos do Segmento dos Usuários, que eles se manifestem para formar a 
Comissão para acompanhar à apuração, caso não seja comunicado a formação da 
Comissão, a escolha será aleatoriamente com os números das inscrições. A 
Conselheira Leila Mara se manifesta dizendo que precisa ter um critério, precisa de 
número de candidato para formar a Comissão e número de protocolo. A Dr.ª Carolina 
Florença, sugere que forme uma comissão para acompanhar a apuração dos votos 
após a eleição, caso essa comissão não seja formada a Comissão irá escolher 
aleatoriamente. Faz uso da palavra a Conselheira Leila Mara relatando que no dia da 
eleição dos usuários, eles podem acompanhar a apuração, mas devido a pandemia 
não vai poder, então eles irão representar o Segmento. A Conselheira Meilai Shen 
orienta que essa informação poderia ser colocada no grupo, depois da publicação em 
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jornal. A Presidente Rogéria de Fátima sugere de tentar o empréstimo da quadra do 
Juca Moreira que é central. A Dr.ª Carolina Florença esclarece que na discussão inicial 
a Sr.ª Marlla Christine informou que não dará tempo. A Sr.ª Marlla esclarece que o 
texto com as informações da eleição do Segmento Usuário tem que ir amanhã (08 de 
abril de 2021) até as 11:00hs da manhã, para ser publicado no dia 09 de abril de 2021 
no Jorna Tribuna do Norte, não tem tempo agora para achar outro lugar. Então ficou 
decidido a questão de a Comissão Eleitoral colocar o texto que vai para publicação no 
Jornal Tribuna do Norte, no grupo dos candidatos do Segmento Usuário, e que 
deverão apresentar até segunda-feira dia 12 de abril de 2021, o nome dos indicados 
para Comissão. A Presidente Rogéria de Fátima pede a opinião da Dr.ª Carolina 
Florença sobre a participação do Sr. Aziz na apuração, por ser da OAB. A Conselheira 
Meilai Shen esclareceu o mesmo fez 3 indicações. A Presidente Rogéria de Fátima 
acha melhor o mesmo não participar, melhor ser o Vereador Vela fazer parte da junta 
eleitoral. A mesma questiona se não vai ficar muita gente nas dependências do CEM. 
A Conselheira Meilai Shen informa que contabilizou 15 pessoas na apuração. A 
Conselheira Leila Mara ressalta a importância de definir tudo nessa reunião, para a 
publicação na sexta-feira. A Presidente Rogéria de Fátima orienta fazer uma listagem 
sem horários com o nome de todos os candidatos e protocolos para afixar na parte da 
frente do CEM, e a listagem com horários ficar com a Comissão. Ficou a Conselheira 
Meilai Shen responsável de fazer as inclusões no texto, passar para todos da 
Comissão avaliarem e assim que estiver tudo correto, salvar em PDF e enviar para 
Sr.ª Miriam Andrade publicar. A Dr.ª Carolina Florença orienta colocar o endereço 
completo do CEM para publicação, como segue: Rua: Frederico Machado nº 179 - 
São Benedito (próximo a Santa Casa). Faz uso da palavra o Conselheiro Salvador dos 
Santos, questionando se no dia da eleição vai liberar a entrada de carro dos 
integrantes da Comissão nas dependências do CEM. A Presidente do COMUS 
Rogéria de Fátima esclarece que sim, mas somente para os integrantes da Comissão, 
e que deixará o guarda avisado. 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 

PRESIDENTE - COMUS Rogéria de Fátima do Nasc. Braga  
COMISSÃO ELEITORAL Salvador Batista dos Santos  
COMISSÃO ELEITORAL Leila Mara da Silva  
COMISSÃO ELEITORAL Meilai Jesus Shen  
COMISSÃO ELEITORAL Solange Inês Valério  

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

 
 
 


