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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 1 

DO COMUS – BIÊNIO 2022/2023.  2 

Data: 26 de agosto de 2021 - Sala do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1) Processo Eleitoral: Sra. Claudia Prudente iniciou a reunião discorrendo sobre a questão de voto 5 

por segmento e critério de desempate no processo de eleição do COMUS. Considerou que a votação 6 

da forma atual favorece o empate e o critério de desempate não está adequado. Citou como exemplo 7 

o critério de desempate na última eleição do COMUS, na qual a Irmandade venceu com o quesito de 8 

entidade mais antiga do Município e que se não houver alteração no Regimento do COMUS, a 9 

Irmandade sempre vencerá qualquer processo eleitoral neste quesito. Para a eleição, sugeriu a 10 

formação de dois grupos isentos das entidades candidatas, por meio de sorteio. Conselheira Laysa 11 

perguntou se a referida sugestão seria somente para o critério de desempate. Sra. Claudia explicou 12 

que seria para o quesito votação, objetivando evitar o empate entre duas ou mais entidades. Disse 13 

que o sorteio seria para as entidades candidatas, grupos votando em grupos diferentes. Sra. Laysa 14 

perguntou se a votação poderia ser efetuada por pessoas isentas à composição do COMUS. Sra. 15 

Claudia disse que poderá repetir a mesma postura para os outros segmentos. Sra. Laysa disse não 16 

achar justo a entidade escrita votar em outra entidade. Sra. Claudia disse que deixará claro sobre os 17 

critérios de votação. Sra. Laysa considerou que hoje é a primeira discussão sobre o tema e que será 18 

preciso amadurecer mais as ideias antes de qualquer decisão. Sugeriu conhecer outras formas de 19 

eleições praticadas por outros municípios, objetivando ampliar a gama de opções. Sra. Claudia disse 20 

que em algumas localidades a população participa do processo de votação e escolha das entidades. 21 

Sra. Laysa salientou não achar justo a entidade não poder votar nela mesma. Sra. Claudia disse que 22 

menos justo ainda a Irmandade sempre ter privilégios no critério desempate. Sra. Laysa disse ser 23 

justo efetuar as alterações, porém achou necessário conhecer outras opções. Sr. Mônico   disse que 24 

a população votaria. Sra. Claudia disse que caso a população não compareça, não haverá eleição. 25 

Sra. Laysa sugeriu estender para a participação popular, porém sem excluir a participação do 26 

COMUS. Sra. Claudia disse que o Regimento prevê a possibilidade de alteração em 30% da 27 

composição a cada eleição e que essa prerrogativa poderia ser adotada no critério desempate. Sra. 28 

Laysa reforçou a sugestão de pesquisar sobre processo de eleição em outros municípios, bem como 29 

estender o critério de participação de votação para população, objetivando evitar que as entidades 30 

votem nelas mesmas, bem como alterar o critério de desempate. Argumentou que a 31 

representatividade tem que ser respeitada e formada por pessoas isentas e não por um prestador. 32 

Conselheira Jacqueline Marinho disse que cerne da questão seria a adesão da população. Sra. 33 

Laysa considerou que por conta dessa possibilidade que o COMUS tem de estar dentro do processo. 34 

Sra. Renata, Administrativo do COMUS, sugeriu adotar o mesmo processo de eleição adotado pelo 35 

Conselho Tutelar. Sra. Jacqueline Marinho lembrou que o trabalho do Conselho Tutelar é 36 

remunerado enquanto que o do COMUS é voluntário. Sra. Laysa reforçou a sugestão para 37 

participação da população. Sra. Claudia disse que esse passo tem que ser muito bem estruturado, 38 

porque corre o risco da falta de adesão da população, fato que poderá comprometer o processo 39 

eleitoral. Considerou que 50% da composição é formada pelos usuários, tendo desta forma a 40 

representação da população. Salientou que precisa ser feito de uma forma muito transparente, 41 

evitando qualquer situação de privilégios. Sendo necessário fixar número mínimo de participação com 42 

relação ao quórum, tornando o processo bem imparcial. Conselheira Jacqueline efetuou a leitura do 43 

Regimento Interno do COMUS atual sobre o critério de votação e desempate. Sra. Laysa considerou 44 

utilizar o mesmo critério de desempate para o segmento Prestador utilizado pelos segmentos 45 

trabalhador e usuários, votação entre seus pares e que neste caso seria o Governo. Sra. Jacqueline 46 

sugeriu que nos casos de empate no segmento Prestador, as entidades poderiam apresentar suas 47 

propostas e estas seriam apreciadas pela plenária. Sra. Claudia sugeriu que o segmento Prestador 48 

poderia ser o último segmento a ser votado no processo. Considerou que Governo é indicação, sendo 49 

assim, sugeriu iniciar o processo pelo segmento Usuários, depois trabalhador e por último Prestador 50 

de Serviços de Saúde. Sra. Claudia considerou criar uma cláusula que recaia na mesma situação já 51 

vivenciada com a entidade Irmandade, objetivando criação de oportunidades para todas as entidades. 52 
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Sra. Laysa sugeriu que o Segmento Governo poderia desempatar o segmento Prestador. Sra. 53 

Claudia disse que não seria possível porque o segmento Governo é indicação, já o Prestador é 54 

votação. Sra. Laysa explicou que a referida sugestão seria somente para o critério desempate do 55 

segmento Prestador. Sra. Claudia salientou que a disputa tem que ser clara e leal. Sugeriu que os 56 

critérios precisam ser muito bem elaborados e também sugeriu criar critérios de desempate para 57 

entidades novas. Sra. Laysa salientou a sugestão da pesquisa em outros municípios. Em seguida 58 

Sra. Laysa efetuou a leitura do Edital anterior de eleição e o grupo de trabalho foi efetuando as 59 

alterações para a minuta do Edital atual, ficando definido o período de 01 a 30/11/2021 para realização 60 

das inscrições das entidades interessadas em participar do processo eleitora, biênio 2022/2023. Sra. 61 

Claudia sugeriu durante a leitura, a inclusão do texto referente ao vínculo de trabalho do 62 

representante do segmento usuários, pois este deverá ser isento de conflitos de interesses. Salientou 63 

que esta redação consta do Regimento, mas será importante constar do Processo eleitoral também. 64 

Sugeriu incluir na lista de documentos solicitados a comprovação ou declaração de residência e de 65 

trabalho. Sra. Jacqueline corroborou a argumentação da Conselheira Claudia. Sra. Renata informou 66 

que elaborou uma nova ficha de inscrição que consta termo de responsabilidade sobre informações 67 

referentes ao vínculo de trabalho. Sra. Laysa deu continuidade a referida leitura do Edital. Sra. 68 

Claudia argumentou ser preciso solicitar comprovante de residência e comprovação de endereço de 69 

trabalho, no segmento Trabalhador, pois o representante poderá trabalhar ou residir no município. Sra. 70 

Renata perguntou se esta determinação já não estaria na solicitação de cópia de documentos que 71 

comprove o vínculo com a entidade, declaração de chefia imediata. Sra. Claudia explicou que não. 72 

Sra. Jacqueline leu o trecho referente ao tema que versa que o candidato a vaga do segmento 73 

Trabalhador deverá apresentar Declaração da Chefia Imediata que o mesmo está em exercício 74 

laborativo. Desta forma concluiu que o candidato não poderá ser aposentado. Disse que a redação 75 

está clara com relação a questão de o representante estar em exercício do trabalho. Sra. Laysa 76 

explicou que a entidade poderá indicar aposentado porque ele faz parte da entidade sindical. Sra. 77 

Claudia sugeriu deixar claro que o representante deverá trabalhar ou residir no município. Também 78 

considerou que o representante do COMUS não poderá ter duas entidades na composição do 79 

COMUS, isto é, um conselheiro ser dirigente de duas ou mais cadeiras na composição do COMUS. 80 

Sra. Jacqueline disse para seguir a ordem e que esta questão será discutida mais adiante, em 81 

seguida alertou para a questão do exercício laborativo dos candidatos representantes do segmento 82 

Trabalhador. Discutiram também as questões de alteração sobre as admissões das entidades. Sra. 83 

Claudia abordou também a questão relacionada a indicação de membro pela entidade, disse que 84 

existem instituições que têm autonomia para este tipo de ação e não precisam de toda a diretoria para 85 

deliberarem. Sugeriu colocar cláusulas especificas com visibilidade para as determinações das 86 

entidades e COMUS, objetivando evitar conflitos no processo de admissão das entidades. Sr. Mônico 87 

lembrou que todas vezes que precisou substituir membros do COMUS, ele teve que, por determinação 88 

do COMUS, reunir a diretoria para elaboração de ata de indicação e que a sua instituição não tem 89 

essa prerrogativa, o presidente tem autonomia de indicar membros para outras entidades. Sra. 90 

Claudia disse que uma cláusula especifica para este fim também poderá ser criada. Sr. Mônico 91 

sugeriu uma cláusula que a indicação respeite o estatuto social ou Regimento Interno da entidade 92 

para este quesito. Lembrou ainda que tem várias instituições que não possuem Regimento Interno, 93 

somente o estatuto. Sra. Claudia informou que o Sindicato não é rígido no quesito participação, ele 94 

elege qualquer membro sindicalizado, mesmo que este não faça parte da diretoria. Ficou deliberado 95 

que estudarão esta questão e que farão inclusão do item de participação para aposentado no 96 

segmento Trabalhador. Dando continuidade, Sra. Jacqueline efetuou a leitura do artigo 8º do 97 

Regimento Interno do COMUS e em seguida, sugeriu alterar o item “b” da minuta de Edital do 98 

Processo Eleitoral. Disse que com relação ao candidato Trabalhador de Saúde, os documentos a 99 

serem solicitados serão: cópia de documentos que comprovem sua vinculação a entidade, órgão ou 100 

empresa prestadora de serviços de saúde, cédula de identidade, CPF e comprovante de residência. 101 

Sra. Laysa considerou que não deverá ser solicitada cópia da declaração da chefia imediata. Em 102 

seguida discutiram a data provável para eleição, ficando definida a mesma data da Reunião Ordinária 103 

de Janeiro de 2022, dia 11/01/2022. Em seguida deu continuidade a minuta do Edital, sendo discutida 104 
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a questão dos indicados ao COMUS, segmentos Usuários e Trabalhador, que estejam em cargo de 105 

confiança Cargos chefia, em comissão e outros) com a Administração Pública Municipal. Sra. Claudia 106 

citou o caso do Dr. Leonel que está como diretor técnico do Hospital de Clínicas de São Sebastiao. E 107 

Com relação ao segmento Usuários, este não poderá ter nenhum tipo de vínculo com a gestão 108 

Pública. Sugeriu criação de cláusula que especifique muito bem esta questão. Sra. Jacqueline 109 

sugeriu solicitar uma declaração de próprio punho do candidato afirmando a ciência da determinação, 110 

bem como a suas implicações caso não cumpra o exigido. Sra. Laysa sugeriu elaborar a ata e enviar 111 

para todos os membros cópia do que ficou acordado na reunião em pauta pra deliberações na próxima 112 

reunião. Sr. Mônico sugeriu que nos itens referentes a solicitação de documentação das entidades, 113 

sejam incluídas a solicitação de cópia do CNPJ, Certidão de Responsabilidade do presidente/dirigente 114 

na Receita Federal porque somente o estatuto não é suficiente para observar a regularização da 115 

entidade. A próxima reunião ficou decidida para a próxima semana, mas definiram data especifica.  116 

Sr. Mônico participou de forma online. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que 117 

após aprovação, será assinada pelos presentes.   118 

São Sebastião, 26 de agosto de 2021.  119 

Ata elaborada por                                                          Claudia Prudente de Siqueira Canhadas 120 
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