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ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 1 

DO COMUS – BIÊNIO 2022/2023. Data: 25 de novembro de 2021 – presencial e online. 2 

Ordem do dia: 3 

1) Processo Eleitoral para o biênio 2022/2023:  4 

Sra. Claudia sugeriu que se prorrogasse o edital de convocação, pois haviam poucas 5 

inscrições. Sra. Laysa perguntou se não poderiam deliberar sobre a prorrogação na 6 

segunda feira, pois o prazo para as inscrições não estava encerrado. Sr. Mônico 7 

perguntou quantas entidades já haviam feito inscrição. Sra. Claudia informou que que o 8 

SindServ estava providenciando a documentação, que o SindPetro apresentou 9 

documentação incompleta, e que iria providenciar, que a APAE tinha preenchido a ficha de 10 

inscrição errada. Sr. Mônico concordou com a prorrogação. Sra. Claudia sugeriu que 11 

deliberassem sobre a prorrogação do Edital e que se necessário publicasse na segunda-12 

feira, dia 29/11/2021. Sra. Laysa concordou com a publicação da prorrogação do Edital, 13 

caso não tenha o número necessário de inscrições, na segunda feira. Sra. Claudia 14 

observou que como o prazo de Inscrição seria até o dia 30/11 algumas Entidades 15 

poderiam desistir de fazer por estar muito em cima. Sra. Laysa condicionou a prorrogação 16 

do prazo de Inscrição caso não fosse atingido os números de inscritos até o dia 29/11 17 

atingir. Sra. Ana Maria, administrativo COMUS, informou que não poderiam emitir edital de 18 

prorrogação antes do termino prazo do primeiro edital. Sra. Laysa sugeriu deixar o edital 19 

de prorrogação pronto e na terça feira (30/11) se necessário enviar para publicação. Sra. 20 

Claudia complementou a sugestão da Sra. Laysa, sugerindo que deixassem todos os 21 

documentos prontos e assinados para a prorrogação, caso não pudesse comparecer no 22 

COMUS para assinar. Sugeriu que fosse deliberado no dia 30/11 a prorrogação do Edital 23 

pelo WhatsApp. Sra. Laysa perguntou quantos dias seriam de prorrogação. Sra. Claudia 24 

respondeu 15 dias e que a eleição seria em fevereiro de 2022. Sra. Laysa observou que a 25 

Eleição está prevista para 11 de janeiro de 2022, e que a prorrogação de 15 dias seria 26 

adequada. Sra. Claudia concordou com a prorrogação de 15 dias e observou que se 27 

necessário haveria tempo hábil para mais uma prorrogação. Sra. Laysa disse que 28 

houveram questionamentos sobre os comprovantes emitidos pela receita federal e que 29 

algumas entidades não sabiam como adquirir. Perguntou ao Sr. Mônico se poderia orientar 30 

sobre as certidões. Sr. Mônico informou que essa certidão poderia ser emitida pelo site da 31 

receita federal ou falando com o contador de cada entidade. Sra. Claudia observou que 32 

documentos com acesso pela internet que contenham assinatura eletrônica não 33 

precisariam ser apresentados os originais, com o Estatuto da OAB. Sra. Laysa perguntou 34 

se a documentação no site da receita federal precisa ter o certificado digital. Sra. Claudia 35 

perguntou se quem não tem o certificado digital poderia na Receita Federal para emissão 36 

do documento. Sr. Mônico respondeu de forma afirmativa.  Sra. Laysa perguntou se 37 

existe a necessidade de trazer outro comprovante de endereço da Entidade, se consta no 38 

CNPJ o endereço da sede. Sr. Mônico respondeu que geralmente o endereço que está no 39 

CNPJ não é o mesmo que está a Instituição. Sra. Cláudia afirmou a necessidade de 40 

apresentação do comprovante de endereço para atestar que a entidade está no local onde 41 

diz, e que mantem seu CNPJ atualizado. Informou que a Sra. Ana Maria, administrativo do 42 

COMUS entrou em contato com algumas entidades incluindo a AMES, a aldeia indígena. 43 

Disse que em relação aos idosos, não poderia ser um Conselho de Idosos, e sim Casa de 44 

Idosos, pois se recorda de ter lido que ficava impedido de participar do Conselho de Saúde 45 

entidade que já participasse de outro Conselho. Sra. Laysa disse que seria necessário 46 

encontrar esse dispositivo legal, pois sem tal dispositivo teriam que aceitar a inscrição de 47 
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qualquer entidade. Sugeriu que caso houvessem dúvidas, sobre as inscrições, 48 

representatividade, entre outros assuntos relacionados ao processo eleitoral, fosse 49 

solicitada orientações ao Conselho Estadual de Saúde – CNS e/ou para o Conselho 50 

Nacional de Saúde – CNS. Foi entregue aos Conselheiros minuta de Orientação para 51 

Eleições para Membros do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião – 52 

Mandato 2022 – 2023, para discussão e deliberação. Sra. Cláudia observou que uma vez 53 

que estão arrumando as coisas teriam que fazer tudo certo e que caso necessário 54 

solicitaria recomendações ao TSE. Relembrou que havia encaminhado ao MP a atual 55 

situação referente a paridade e representatividade do COMUS, conforme avisado em 56 

plenária. Disse que uma vez detectado o erro não se poderia alegar ignorância, e teriam 57 

que fazer do modo correto. Finalizou dizendo que se deve observar a paridade e que o 58 

único membro nato no COMUS seria o Secretário de Saúde. Sra. Laysa sugeriu marcar 59 

reunião em conjunto com os membros da Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais 60 

do COMUS, pois deveriam avaliar as inscrições baseadas na lei vigente. Sra. Claudia 61 

reiterou a observância da paridade. Disse que caso não houvessem inscrições suficientes 62 

solicitaria recomendações e que caso não haja consenso de funcionamento, o CNS, 63 

poderia mandar uma Comissão de Moderadores para instruir o funcionamento do COMUS. 64 

Sra. Laysa questionou os termos de desempate, e perguntou como seria feito em âmbito 65 

estadual, e se eram somente as entidades com menos votos que teriam o direito do voto 66 

de desempate. Sra. Claudia respondeu que haveria nova votação para desempatar, onde 67 

somente as entidades, do mesmo segmento, que não estivessem empatadas teriam direito 68 

a voto. Sra. Laysa sugeriu consultar o CNS em relação aos meios de desempate, e 69 

questionou qual o dispositivo legal que previa que tinha que ser as entidades com menor 70 

números de voto. Sra. Claudia respondeu que a lei prevê que seja de comum acordo entre 71 

os interessados e que quem não foi eleito deve escolher o outro representante. Sra. Laysa 72 

reiterou a sugestão de solicitar recomendações ao CES via e-mail. Sra. Claudia informou 73 

ter recomendação relativa à alteração de 30% dos representantes e que poderia ser um 74 

critério de desempate. Sra. Renata, administrativo do COMUS, sugeriu elaboração de 75 

artigo que trate apenas do desempate da votação. Sra. Claudia sugeriu que se a alteração 76 

da Lei 2579/2018 não seja aprovada até dia 30 de dezembro de 2021 fosse solicitado 77 

adiamento das Eleições. Sra. Renata, administrativo do COMUS, disse que enviaria as 78 

deliberações da reunião para o grupo de WhatsApp da Comissão para apreciação e 79 

possíveis sugestões dos membros. Sra. Claudia relembrou que na eleição passada, no 80 

segmento prestador de serviço, houve empate entre as entidades pois cada entidade votou 81 

em si própria e o critério de desempate foi a Entidade mais antiga e causou discórdia dos 82 

outros concorrentes a vaga. Sugeriu que cada Entidade tenha 2 votos, assim poderia votar 83 

nela mesma e em outra entidade, evitando assim o empate. Sra. Laysa reiterou a 84 

sugestão de consultar o CNS e CES, pois devem ter critérios de desempate. Sra. Claudia 85 

sugeriu em fazer dois grupos e que cada grupo votaria nas entidades do outro grupo. Sra. 86 

Laysa discordou, pois todos deveriam concorrer juntos e que o melhor a fazer era solicitar 87 

orientação. Sra. Claudia informou que o CNS não expende sobre as Eleições. Disse que 88 

as cedular teriam que ser carimbadas e assinadas pela presidente. Sr. Mônico perguntou 89 

se Apae recebia verba da Prefeitura. Sra. Claudia respondeu que a maioria das entidades 90 

recebem verba da prefeitura de um jeito ou de outro. Sr. Mônico perguntou se a Entidade 91 

que recebe verba da Prefeitura poderia participar do Conselho. Sra. Laysa, perguntou qual 92 

o impedimento em participarem. Sr. Mônico perguntou se não teria conflito de interesses. 93 

Sra. Claudia respondeu que anteriormente tal situação havia sido discutida e que foi 94 
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entendido que a entidade que recebe verba municipal não poderia participar, contudo foi 95 

observado que a grande maioria das entidades recebem verba pública. Sugeriu que fosse 96 

solicitada orientação ao CNS sobre tal questão. Sra. Laysa concordou. Sra. Claudia disse 97 

que o Conselho é um órgão fiscalizador, contudo tem sido utilizado como ferramenta 98 

política de uma forma sem precedentes, tanto para a situação quanto para a oposição. E 99 

que por ser Agente Comunitária de Saúde, tem a visão tanto de trabalhador quanto de 100 

usuário do SUS, e que erroneamente as pessoas acham que por ser funcionário da Saúde 101 

se tem privilégios. Sra. Laysa informou que na Central de Regulação do Município de São 102 

Sebastião, é o que tem menos tem fila de espera na Região; que é o Município que mais 103 

compra serviços para cumprir a demanda municipal e que comparado com outros 104 

municípios, São Sebastião é mil vezes melhor que as outras ofertas. Sra. Claudia disse 105 

que o fato de estarem na frente e outras cidades não significa que esteja bom ou ruim. Sra. 106 

Laysa disse que as pessoas criticam muito, contudo não observa as coisas boas do 107 

município e a luta diária para fazer coisas melhorarem. Finalizou dizendo que pensar em 108 

uma saúde perfeita que não tem fila em lugar nenhum, não existe. Contudo em nosso 109 

sistema de saúde os exames são mais rápidos até mesmo que os particulares. Foi 110 

deliberado pelos membros presentes encaminhar e-mail solicitando orientações ao CNS. 111 

Anexo à presente ata encontra-se o Edital Prorrogação De Convocação Da Eleição Do 112 

Conselho Municipal Da Saúde De São Sebastião - Biênio 2022-2023 e Edital Prorrogação 113 

de Convocação da Eleição do Conselho Municipal da Saúde de São Sebastião - Biênio 114 

2022-2023 e Orientações para Eleições para Membros do Conselho Municipal de Saúde 115 

de São Sebastião Mandato 2022-2023.  Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas 116 

todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida à aprovação e assinada 117 

pelos membros presentes da Comissão. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira 118 

Canhadas. São Sebastião, 25 de novembro de 2021.  119 
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