
 
 

 

Prezado Beneficiário, 

 

Conforme cronograma das eleições da Eletros-Saúde para os Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, e seguindo os critérios do edital, disponíveis no nosso 

portal www.eletrossaude.com.br, a votação será realizada no período de 

12 a 18 de janeiro de 2022. 

 

No dia 11 de janeiro, você receberá o convite de votação (Sistema de 

Votação on-line) da empresa Tafner Votação, contratada para disponibilizar a 

plataforma para a realização das eleições. Nesse convite, você terá acesso a 2 

botões: um do sistema de votação e outro da Assembleia Geral, que será 

realizada no dia 25 de janeiro, às 10h, para homologação dos resultados. 

 

Vale esclarecer que esse sistema de votação está habilitado para 

funcionar nos seguintes navegadores: Chrome, Firefox, Edge e Safari. 

 

Para votar, além da senha que será fornecida pela plataforma, você 

deverá informar os 6 (seis) primeiros dígitos do seu CPF. 

 

As chapas e candidatos inscritos e homologados que concorrem aos cargos 

abaixo são: 

 

Conselho Deliberativo: 

 Ativos: Chapa Única -  Luiz Eduardo dos Santos Monteiro - 

Candidato efetivo e Marcel René Vasconcelos de Castro - 

Candidato suplente. 

 

 Assistidos: Chapa Única - Cleber José de Souza Villa Verde - 

Candidato efetivo e Roberval Rubens Mendes Junior - Candidato 

suplente. 

Conselho Fiscal: 

 Ativos e Assistidos: Chapa única -  Rosane Barboza da Silva - 

Candidata efetiva e Paulo Roberto dos Santos Silveira - Candidato 

suplente. 

Os perfis dos candidatos estão disponíveis no nosso 

portal www.eletrossaude.com.br, na aba institucional/  Eleições 2022 – 

http://app9.iazn.net/action/cli/4625/25528/20414702/19981371/43411
http://app9.iazn.net/action/cli/4625/25528/20414702/19981371/43412


Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

Vale lembrar que a votação começará às 8h do dia 12 de janeiro e se 

estenderá até às 17h do dia 18 de janeiro. 

 

Encerrada a votação, o resultado será divulgado ainda no dia 18 de 

janeiro no nosso portal. 

O período de recurso sobre o resultado da apuração será de 

19 a 21 de janeiro, devendo ser formalizado para o 

e-mail: governanca@eletrossaude.com.br 

 

A Assembleia Geral para homologação dos resultados será realizada no 

dia 25/01, às 10h, conforme já informamos acima. 

  

Para mais informações, acesse nosso portal www.eletrossaude.com.br, na aba 

Institucional/Eleições 2022 – Conselhos Deliberativo e Fiscal e tenha acesso ao 

edital, norma eleitoral e cronograma e, a partir do dia 18 de janeiro, o 

resultado das eleições. 

Participe! 

 

Continue acompanhando as nossas comunicações e confira tudo sobre o 

processo eleitoral no portal www.eletrossaude.com.br. 

 

Agradecemos a participação de todos os nossos beneficiários nas Eleições 

Eletros-Saúde 2022. 
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