
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS 

USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS – COMUS, 

REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 18h NO AUDITÓRIO DA 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS, SITUADO NA RUA QUINZE DE 

NOVEMBRO, 137 – CENTRO. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a 

audiência pública, com a finalidade de eleger os representantes dos usuários dos serviços 

públicos para composição do CONSELHO MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS - COMUS, sob a presidência do Ouvidor Público Municipal 

com a presença de todos os interessados e candidatos presentes entre os relacionados no 

subitem 1.2. do Edital nº 004/2019 – OTC. Seguindo o cronograma exigido no edital, às 

18h15m o presidente fez a abertura com a leitura do Edital 004/2019 – OTC que regeu o 

processo eleitoral. Após a leitura perguntou se havia alguma dúvida quanto as regras e o 

rito do processo eleitoral. Não houveram manifestações. Apresentou as pessoas da mesa 

de trabalho o Sr. Flávio Balula, presidente da comissão do processo de eleição e o Sr. 

Mariano Braz Gonçalves Júnior membro da comissão e Controlador Geral do Município, 

informou que estes além de organizar a eleição fariam a contagem de votos para a 

apuração final. Assim às 18h30m iniciou-se a votação com duas filas para separação das 

pessoas com preferência e foi determinado que a cada duas pessoas da fila de preferência 

uma da fila comum faria seu voto. A votação transcorreu com tranquilidade e sem 

ocorrências. Às 19h30m o presidente avisou do horário de encerramento da votação. E às 

19h40m deu por encerrada a votação como previsto no edital e iniciou a conferência dos 

votos com a contagem das cédulas em confronto com a lista de assinaturas de votação, 

que no total possuía 108 assinaturas de votantes. Tudo correto com a quantidade, às 

19h50min iniciou-se a contagem, o Sr. Flávio falou voto a voto em microfone para toda 

a assembleia, o que foi acompanhado e anotado pelo Sr. Mariano, ao final foram 

conferidos os quantitativos de cada candidato e não houveram intercorrências. Às 

21h20m o presidente Sr. Rivaldo Santos de Almeida Júnior pronunciou os titulares e 

suplentes eleitos e abriu a palavra para algum presente questionar ou mesmo interpor 

algum comentário, o que não ocorreu e assim o presidente deu por encerrada a eleição.  

 

Santos, 29 de outubro de 2019.  

 

 

Rivaldo Santos de Almeida Júnior  

Ouvidor Público 

Presidente designado para a Assembleia 


