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ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE 1 

ELEIÇÃO DO COMUS – BIÊNIO 2022/2023. Data: 18 de novembro de 2021 – Sala do 2 

COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1) Processo Eleitoral para o biênio 2022/2023: Sra. Claudia iniciou a reunião 5 

questionando se já havia chegado alguma inscrição referente a eleição. Sra. Renata, 6 

administrativo do COMUS, relatou que a entidade SINTRASAUDE compareceu após o 7 

horário destinado para a inscrição com a documentação incompleta. Sra. Claudia disse 8 

que o Conselheiro Douglas afirmou que o COMUS estaria sendo inflexível, porém de 9 

acordo com as regras determinadas, um processo eleitoral prima-se pela apresentação de 10 

documentos originais ou autenticados, descartando-se a possibilidade de envio por e-11 

mail. Sr. Mônico questionou se os documentos podem ser validados no ato da inscrição. 12 

Sra. Claudia afirmou que sim, pois o COMUS teria carimbo para efetuar a autenticação. 13 

Salientou o cumprimento do horário para recebimento da documentação do processo 14 

eleitoral (das 8 às 12horas e das 14 às 16 horas), pois somente as funcionárias efetivas, 15 

Sra. Ana Maria e Sra. Renata, poderiam autenticar a referida documentação, em 16 

decorrência da fé pública. Explicou que horas extras não estão autorizadas pela 17 

Secretaria de Saúde – SESAU e, portanto, o horário deverá ser respeitado. Explicou ser 18 

preciso tomar cuidado com esta questão e que não se trata de abrir ou não precedentes. 19 

Crê que o COMUS é uma entidade pública e deveria ser tratada com seriedade. 20 

Considerou necessidade de seguir os critérios elencados no Edital de Convocação para 21 

todos os segmentos (Segmento Governo, Usuário e Trabalhador), bem como o 22 

Regimento Interno do COMUS e que, caso não conste no Regimento Interno do COMUS, 23 

encontrariam respaldo na legislação Estadual e Federal.  Sra. Laysa Relembrou que o 24 

Edital foi lido em reunião e que os conselheiros deveriam ter se apropriado disso e que se 25 

houvesse algum questionamento sobre o formato da inscrição deveriam ter feito naquele 26 

momento. Disse que o referido edital foi apresentado duas vezes e que o prazo para 27 

contestação já prescreveu. Considerou que a referida observação não é mais relevante. 28 

Sra. Claudia disse que a única forma para protocolar documentos seria por meio da 29 

assinatura eletrônica, pois seria legalizada, contudo seria exigido de todos os indicados a 30 

referida assinatura. Sra. Laysa argumentou que o documento teria que estar autenticado 31 

e que também poderia ser consultado na internet de forma online. Sr. Mônico considerou 32 

que essa opção seria contramão para muitas entidades, muitos não teriam esse tipo de 33 

acesso tecnológico. Sra. Claudia disse que a entidade participante do pleito eleitoral deve 34 

ter sede no município ou seu representante tem que residir em São Sebastião. Como 35 

exemplo citou a entidade SINTRASAUDE, sindicato que representa os funcionários do 36 

Hospital de Clínicas de São Sebastião. Sendo assim, o próprio membro indicado poderia 37 

fazer a inscrição.  Explicou que no caso do SINDSERV, o Presidente tem prerrogativas de 38 

decisões e que passam pela ciência da diretoria por uma questão democrática, mas não 39 

que tenha necessidade. Salientou que para efetuar a inscrição tem que morar no 40 

município automaticamente. Disse que não observa nenhum problema neste sentido e 41 

que a documentação precisa ser original para autenticação no COMUS, objetivando evitar 42 

que as entidades tenham despesas extras com cópias, gerando um único custo. Disse 43 

que parte da premissa que se já existe empecilho para vir protocolar a documentação que 44 

dirá para participação às reuniões do COMUS. Com relação a reunião sugeriu elaborar o 45 

critério de votação (empate e desempate). Disse que não precisa ser de imediato, mas 46 

será preciso esboçar algo especificamente para este fim. Em seguida, convidou o 47 
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conselheiro Mônico para vir assinar as atas, objetivando a atualização do site do COMUS. 48 

Sra. Claudia sugeriu os Conselheiros analisassem os documentos para indeferir ou 49 

deferir as inscrições. Sra. Laysa questionou se a Comissão aguardaria as entidades 50 

realizarem suas inscrições e indicações para iniciarem a análise. Sra. Claudia sugeriu 51 

que a Comissão fizesse uma busca ativa, porque até o presente momento não existiam 52 

inscrições realizadas, nem das próprias entidades que já fazem parte da atual 53 

composição. Propôs que a Comissão efetuasse ligação individual para cada entidade. 54 

Previu a possibilidade de novo edital de convocação, prorrogando por, pelo menos, mais 55 

15 dias. Disse que a Comissão poderia analisar continuamente a documentação conforme 56 

sua entrada, mesmo que com demanda reduzida e que as discordâncias poderiam ser 57 

analisadas pela Executiva e/ou plenária. Solicitou mais disponibilidade por parte dos 58 

conselheiros da comissão, objetivando a verificação e levantamento de Entidades por 59 

meio de contato telefônico. Salientou que este é o trabalho da Comissão acompanhar a 60 

lista das Entidades que receberam o e-mail, e das entidades que não deram resposta, 61 

reiterando as solicitações para aquelas que ainda não se manifestaram. Sra. Laysa 62 

sugeriu o agendamento da reunião para a próxima semana objetivando a verificação de 63 

novas inscrições. Sra. Renata relatou que a entidade AOB enviará sua documentação 64 

depois do dia 25 de novembro/21 em decorrência de estarem em processo eleitoral. Sra. 65 

Claudia solicitou que os agendamentos sejam feitos, preferencialmente, nos dias de 66 

quinta feira porque já estará no COMUS por conta da reunião da COFIN. Sra. Laysa 67 

disse que não haverá problema porque já estará na SESAU e com relação ao Mônico, 68 

caso não pudesse comparecer, participaria online. Sr. Mônico disse que, na próxima 69 

reunião, tentaria participar de forma presencial. Sra. Claudia citou a necessidade de 70 

realização da reunião da Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS, 71 

considerando a urgência e celeridade dos tramites burocráticos até a finalização com a 72 

assinatura do Prefeito Felipe Augusto, no máximo até dia 31 de dezembro/21, para que 73 

tenha validade a partir de janeiro/22. Sra. Laysa reforçou a informação sobre a alteração 74 

da Lei, pois esta tem que passar pela Câmara Municipal, antes do dia 31/12/2021 em 75 

decorrência do período do recesso legislativo. Sra. Claudia concordou com a observação 76 

e disse que teriam que fazer isso o mais rápido possível. Sra. Renata disse que é de 77 

extrema importância a alteração da lei, pois não poderão pautar uma eleição numa lei que 78 

não está condizente. Sra. Laysa concordou com a observação da Srta. Renata e 79 

informou que a Sra. Inês, SESAU, está estudando esta situação e sugeriu que a 80 

convidem para participação na próxima reunião.  Sra. Claudia afirmou que sempre chama 81 

a Sra. Inês, porém ela participa somente quando tem disponibilidade e que quando ela 82 

participou adiantaram muita coisa.  Em seguida, informou que já foram enviadas muitas 83 

coisas e nenhuma delas teve retorno, como exemplo, citou a solicitação por parte dos 84 

Idosos, que manifestaram interesse, mas não oficializaram a intenção. Afirmou também 85 

estar tendo problemas referentes a um documento que Secretaria de Saúde enviou ao 86 

COMUS, solicitando a garantia de vaga nata da categoria Aposentados no Segmento 87 

Usuários, porém disse que não existe cadeira para uma entidade especifica porque o 88 

município tem outras categorias além de idosos (mulheres, idoso, homens, etc.). Sra. 89 

Laysa questionou se especificamente teria que ser um representante dos Idosos, pois a 90 

lei prioriza isso, mas isso não quer dizer que eles sejam os representantes. Sra. Claudia 91 

concordou e disse que eles são escolhidos pelos pares que são os usuários, isso 92 

inclusive é um critério que está na Lei Estadual e Federal. Sra. Laysa concordou e 93 

questionou se os representantes dos idosos concorrem entre eles, porque também não 94 
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podemos ficar em uma eleição sem nenhum representante do segmento usuário dos 95 

idosos. Sra. Claudia respondeu que não, que eles podem sim. Sra. Laysa interferiu e 96 

disse que a Lei versa que o COMUS teria que ter um representante deste segmento. Sra. 97 

Claudia discordou. Sra. Renata observou que a legislação (Resolução 453/2012) elenca 98 

que a participação é possível, porém não diz que ela é obrigatória. Sra. Laysa discordou 99 

e disse que a Lei elenca com obrigatoriedade, considerou que este tema deverá ser 100 

discutido na Reunião da Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS. Sra. 101 

Renata informou que a referida solicitação da SESAU se refere a vaga de cadeira cativa, 102 

e que esta deveria avaliada pela Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do 103 

COMUS. Sra. Laysa disse que tudo bem. Sra. Claudia explicou que nem uma das 104 

categorias tem cadeira nata no COMUS, seja ela entidade Indígena, da Mulher, do Idoso, 105 

ou outras, somente o Secretário de Saúde. Sra. Laysa discordou e disse que a 106 

representatividade do Idoso teria cadeira cativa sim. Sra. Claudia explicou que tem 107 

critérios serem respeitados, se não tiver representante a cadeira vai ficar vaga, 108 

concorrendo igualitariamente porque todos os segmentos tem, isso é democracia, é 109 

escolhido entre seus pares que é Usuário e Trabalhador são os tipos que podem 110 

participar. Sra. Laysa discordou e contra argumentou negando, contudo, não lembrou 111 

onde estaria a fundamentação legal, se estaria na Constituição ou não, que fala que o 112 

COMUS tem que ter obrigatoriamente o representante dos idosos. Sra. Claudia 113 

considerou que tem, porém pode não ter interesse de participação. Sra. Laysa disse 114 

entender, mas se existem cinco entidades representantes de idosos estas irão concorrer 115 

entre elas para definir o representante dos idosos. Disse que na sua opinião não é justo 116 

ter várias entidades e nenhuma representando os idosos. Sra. Claudia disse na hora da 117 

escolha, por exemplo, obviamente eles irão escolher entre seus pares, e que não precisa 118 

ser os dois representantes da mesma entidade, por exemplo o titular e o suplente podem 119 

ser de entidades diferentes desde que seja do mesmo segmento. Sra. Laysa argumentou 120 

que sua observação está baseada na garantia de participação da categoria Idosos. Sra. 121 

Claudia, solicitou à Sra. Laysa a referida legislação, considerando que estão revisando os 122 

documentos legais do COMUS. Disse que pretendia que constasse no processo de 123 

eleição a inclusão dos critérios obrigatório, recomendado ou preferência. Sra. Laysa 124 

informou que se trata da lei 8080, artigo 19, H. Sra. Claudia afirmou que a entidade 125 

indígena tinha assento no COMUS, porém não participaram de forma efetiva e 126 

abandonaram a cadeira sem nem se quer justificar e somente agora que eles estão se 127 

manifestando. Em seguida, citou a questão de renovar o Conselho em 30% da sua 128 

composição, concedendo a preferência para as entidades que ainda não participaram e 129 

dentro da Lei. Supôs hipoteticamente que a UNIBAIRROS e o LAR VICENTINO venham 130 

empatar, sendo assim então a preferência seria para os idosos. Sra. Laysa disse a 131 

legislação versa que as populações indígenas terão direito a participar dos organismos 132 

colegiados de formulação acompanhamento avaliação de políticas públicas de saúde tais 133 

como o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, 134 

obrigatório não sendo de caráter obrigatório. Sra. Claudia ressaltou que não existe 135 

cadeira cativa dentro do COMUS, somente a do Secretário, como já havia citado 136 

anteriormente. E que mesmo a vaga do Secretário não é obrigatória, porém a SESAU 137 

também poderia indicá-lo, sendo assim não tem porque bloquear a participação do 138 

Secretário. Considerou que todos têm direitos e obviamente preferência, só que existe 139 

também todo o critério de participação, devendo ser cumprido, pois não adianta você ter 140 

uma cadeira ou ser escolhido para fazer parte da composição das dez cadeiras 141 
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disponíveis e não as utilizar, só simplesmente aparecer em prestações de contas, ou 142 

somente em assuntos convenientes. Salientou que a participação do conselheiro deve 143 

contemplar todo o território do município, não somente a região de interesse. Sra. Laysa 144 

disse que seria de caráter democrático descentralizado na administração mediante de 145 

gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e 146 

do Governo dos órgãos colegiados. Sra. Claudia questionou se os conselheiros lembram 147 

da questão dos aposentados, que ela havia citado nas reuniões anteriores, questionado 148 

pela conselheira Jacqueline. Lembrou que sua resposta detalhou que o representante 149 

pode ser aposentado, e se ela for sindicalizada e ter sido um enfermeiro(a), poderá 150 

participar, porque não existe a ideia de proibir e existe a Associação de Aposentados, 151 

Usuários. Informou que, inclusive estão adicionando um parágrafo único, que se não 152 

haver um representante dos itens citados, ficará em aberto para que seja ocupada com 153 

outras vagas, porque pode acontecer de não ter sindicato e outras entidades. Colocarão 154 

outro no lugar, pois caso aconteça de não haver ninguém inscrito, o COMUS terá esta 155 

opção. Explicou que a única coisa é que não poderá acontecer é de usuário no lugar de 156 

trabalhador, e vice-versa, Secretaria e os demais, tem que ser tudo separado, 157 

criteriosamente nesse aspecto. Sra. Laysa considerou que de igual forma no segmento 158 

dos trabalhadores sendo trabalhador da saúde ou pode ser representante. Sra. Claudia 159 

argumentou que desde que não seja prestador de serviço e que constará do Regimento 160 

da eleição e na Lei também, pois não pode ter vinculo nenhum com a Gestão do 161 

prestador de serviço. Sra. Laysa concordou e disse que o trabalhador da saúde tem 162 

vínculo com a Gestão por que ele recebe da gestão. Sra. Claudia concordou e lembrou 163 

do caso da AMESSI, disse que ela não pode indicar um prestador de serviço, qualquer 164 

médico do Hospital é prestador de serviço, então não pode porque eles emitem nota 165 

fiscal. Sra. Laysa disse que o representante dessa entidade não pode ser um prestador 166 

de serviço e nem ter vínculo com nenhum prestador, como exemplo citou o caso de uma 167 

pessoa que não é prestador de serviço, mas trabalha na empresa Ecorad, se ele é 168 

funcionário não pode, pois, a Ecorad é uma prestadora de serviço. Em seguida 169 

considerou que se for dessa maneira a Sra. Claudia não poderia estar no cargo pois é ela 170 

servidora da saúde e da Gestão, mas se ele tem um cargo comissionado. Sra. Claudia 171 

discordou e disse que não pode acontecer, porque esta situação consta da própria lei, o 172 

representante não pode ter vinculo financeiro com prestador. concorda e diz, mas ele 173 

pode ser funcionário, e então não vai ter nenhum representante Sra. Laysa argumentou 174 

que os representantes do Governo possuem vínculos financeiros. Sra. Claudia 175 

considerou que nesse caso a situação é diferente, pois o funcionário é concursado e está 176 

representando uma entidade, afirmou que existe diferença. Sra. Laysa informou que o 177 

funcionário concursado está no segmento trabalhador. Sra. Claudia citou como exemplo 178 

a AMESSI dizendo que se pegar um médico que não presta serviço para a PMSS, mas 179 

ele trabalha no HCSS, então ele tem vínculo com qualquer prestadora isso está escrito, 180 

mas isso não vai estar nos critérios da eleição, isso vai estar no regimento. Sra. Laysa 181 

concordou e disse que acha que quando forem analisar os documentos e se consta da lei 182 

que não pode, então a como Comissão deverá ter a mão tudo que pode e o que não pode 183 

para se estabelecer os critérios. Sra. Claudia concordou e disse que na própria eleição 184 

eles adicionaram esse parágrafo, inclusive até na ficha de inscrição está descrito sobre a 185 

questão do vínculo. Sra. Laysa argumentou que essa é outra situação, disse que o que 186 

foi colocado no edital foi a questão do vínculo versos cargo em comissão. Sra. Claudia 187 

discordou e argumentou que na ficha consta o local que que trabalha, onde e qual o 188 
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cargo, pois ele tem que trabalhar. Sra. Laysa questionou se é isso que está na ficha de 189 

inscrição, e disse que existe uma declaração de que a pessoa não tenha nenhuma 190 

ligação com ninguém que tinha cargo comissionado. Sra. Claudia sugeriu que depois de 191 

receberem os documentos, farão a devida análise. Sra. Laysa concordou com a 192 

sugestão. Sra. Claudia citou o caso de um representante da Unibairros que se inscreveu 193 

no COMUS e trabalhava no Hospital de Clínicas, sendo comunicado em plenária o seu 194 

desligamento para regularização da situação. Disse que em decorrência desse fato 195 

elaboraram a nova ficha de inscrição consta essa informação. Ressaltou que não era do 196 

seu conhecimento o ocorrido e quando tomou conhecimento, imediatamente promoveu a 197 

regularização. Sra. Laysa explicou que como usuário ele não poderá, mas como 198 

trabalhador sim. Sra. Claudia salientou que ele não poderá ter vínculo financeiro com 199 

prestador de serviço e que esta situação não tem cabimento, pois é por conta disso que 200 

estamos na ilegalidade, pois o doutor Edson é da AMESSI e é da Ecorad, situação está 201 

que, por si, já abre um precedente enorme. Em seguida, perguntou ao conselheiro Mônico 202 

se havia algo a acrescentar sobre o assunto em tela. Sr. Mônico disse estar de acordo e 203 

que não tinha nenhuma dúvida. Sra. Claudia salientou que será preciso estar atentos 204 

para estas situações, pois quando irregularidades são observadas, estas precisam ser 205 

saneadas, trabalhador não pode criar vinculo nenhum outro segmento. Encerrando a 206 

reunião Sra. Claudia informou que solicitará às estagiarias do COMUS, o agendamento 207 

de reunião da Comissão Eleitoral para análise dos documentos e caso alguém não possa 208 

comparecer, participará na modalidade online, e tudo que decidirmos mandamos para 209 

quem não esteve presente, ficando a critério de quem não compareceu usar seus 210 

métodos particulares. Lembrou que já foram enviados alguns documentos anteriormente 211 

via WhatsApp. Com relação à Irmandade, no critério de desempate atual, a Irmandade 212 

sempre ganhará, porém sugeriu outra situação, a Irmandade não entraria como 213 

prestadora de serviço, considerando que está sob intervenção. Porém sugeriu verificar 214 

esta situação quando fizerem as análises de documentos. Informou que será preciso 215 

entrar em contato com as entidades. Disse também que perguntaram sobre a AAMS. 216 

Com relação aos índios não apresentaram nenhuma documentação. Disse que se houver 217 

dezoito vagas e comparecer dezoito entidades, se não houver critério de desclassificação 218 

permanecerá as dezoito entidades sem eleição, só irá passar pela plenária porque é 219 

obrigatório, mas fica indiscutível, porém terão que ter ao menos as entidades, que serão 220 

no mínimo dezesseis, ou então se não conseguirem, respeitarão a paridade. Por exemplo, 221 

disse que se houver seis entidades, três trabalhadores e três governos e assim por diante, 222 

mas de um jeito ou de outro irá acontecer, e posteriormente poderão abrir novas 223 

inscrições novamente caso precise. São Sebastião, 18 de novembro de 2021. Ata 224 

elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas 225 
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