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ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 1 

DO COMUS – BIÊNIO 2022/2023. Data: 03 de dezembro de 2021 – presencial e online  2 

Ordem do dia: 3 

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

Sra. Claudia deu início à reunião em pauta salientando que Lei do COMUS apresenta 5 

muitas questões inconformes para o bom desenvolvimento dos trabalhos no Conselho 6 

conforme discutido na reunião anterior para este fim. Lembrou que decidiram na última 7 

reunião alterar o 3º artigo da referida lei em caráter de urgência considerando adequar a 8 

questão da paridade. Informou que ao observar a documentação percebeu que algumas 9 

inscrições não estão adequadas, porém considerando que o COMUS terá que aguardar 10 

até março de 2022, data da posse da nova composição, terão tempo necessário para 11 

conclusão dos trabalhos. Explicou que antigamente tomavam posse antes do término do 12 

quadrimestre referente à prestação de contas e que esta dinâmica afetava diretamente os 13 

trabalhos da Comissão de Finanças, possibilitando a votação pela composição antiga. 14 

Sra. Renata, administrativo do COMUS, informou que houve a alteração da data da 15 

eleição do COMUS, alterando a data prevista de janeiro/2020 para fevereiro/2020, com 16 

posse para o mês de março subsequente, conforme aprovado na plenária 254ª ordinária 17 

do COMUS, datada de 12/11/2019, com aprovação por unanimidade, porém foi 18 

constatado que, apesar da aprovação, não houve emissão de resolução. Sra. Claudia 19 

explicou que a referida mudança se deu em decorrência de situações anteriores as quais 20 

a comissão de Finanças participava do processo eleitoral não era a mesma que 21 

apresentava a última prestação de contas. Quer dizer os membros votavam em contas 22 

que nem acompanharam. Com relação ao informado pela Srta. Renata, sugeriu que seja 23 

consignado na próxima reunião ordinária a Resolução do COMUS com data retroativa. 24 

Sra. Laysa informou que na discussão da Reunião anterior, sobre a revisão da lei, a Sra. 25 

Inês, que possui ampla experiência nas questões do SUS e vida pública pelo Estado 26 

como servidora, apresentou uma proposta. Sra. Inês complementou que é servidora 27 

pública estadual e presta serviço atualmente para o Município de São Sebastião desde 28 

2017. Informou que pelo Estado é concursada como Oficial Administrativo e que sua 29 

formação é Cientista Social e advogada, com especialização em Saúde Pública e Direito 30 

Público. Esclareceu que presta um serviço de apoio técnico à Secretaria de Saúde, pois 31 

tem um amplo conhecimento nas questões relacionadas ao SUS, pois sempre trabalhou 32 

no âmbito de Secretarias de Saúde. E foi quando atendendo à solicitação da presidente 33 

do COMUS, veio dar a sua contribuição nas questões relacionadas às comissões de 34 

eleição e revisão da legislação do COMUS. Esclareceu que na SESAU não ocupa 35 

atualmente nenhum cargo em comissão, nem recebe gratificação de qualquer natureza. 36 

Sra. Laysa comunicou que a Sra. Inês apresentou uma proposta de alteração na Lei do 37 

COMUS, consignada na Reunião da Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do 38 

COMUS. Informou que, a lei deve ser primeiramente analisada com máxima celeridade 39 

possível, para posteriormente ser levada ao processo eleitoral do COMUS. Em seguida 40 

sugeriu que a Proposta seja apreciada pela plenária para futuro encaminhamento à 41 

Câmara de vereadores para sua homologação. Sr. Mônico considerou que para passar 42 

pela apreciação da Câmara deverá estar pronta até a próxima quinta feira se não dará 43 

tempo. Sra. Laysa disse acreditar que ainda dá tempo, e sugeriu a suspenção do 44 

processo eleitoral enquanto aguarda a definição da lei. Lembrou que, tendo a definição, a 45 

documentação será analisada e deliberada, e o processo eleitoral terá continuidade, 46 

podendo ser reagendado para início de fevereiro de 2022. Sra. Claudia informou que 47 
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quando enviou documento ao Conselho Estadual citou todas as situações inadequadas, 48 

com envio de cópia da lei do COMUS atual.  Disse que estão aguardando as orientações 49 

do CES. Sra. Laysa solicitou acesso ao documento enviado ao CES e argumentou que o 50 

documento deveria ter sido redigido juntamente com os membros que compõem a 51 

Comissão de Eleição. Sra. Claudia explicou que como presidente tem a prerrogativa de 52 

tomar algumas atitudes de forma isolada, principalmente quando se trata de 53 

recomendações. Justificou que por conta de o processo eleitoral não ter sido prorrogado e 54 

também porque a referida Comissão não previu o período de análise da documentação 55 

decidiu solicitar orientações do Conselho Estadual. Considerou ainda que as entidades 56 

demoraram muito para se inscreverem o que dificultou detectar quais situações surgiriam. 57 

Sr. Mônico disse que muitas entidades não se inscreveram em decorrência da solicitação 58 

detalhadas sobre a condição do CNPJ (Certidão de responsabilidade - QSA), pois muitas 59 

entidades do Município (80%) possuem o registro no cartório, mas sem registro na 60 

Receita Federal. Sra. Renata informou que emitiu a referida certidão para todas as 61 

entidades que apresentaram dificuldades para emiti-la, pois se trata de documentação 62 

pública. Disse que não julgou o mérito ao protocolar a documentação, que apenas 63 

conferiu se estavam todos os documentos juntos com a inscrição e protocolou. Sra. 64 

Laysa reforçou o pedido de acesso ao e-mail enviado ao CES e também sugeriu 65 

disponibilizar no grupo, que trata da Revisão da Lei, as propostas apresentadas pela 66 

SESAU por meio da Sra. Inês, pois estas também fazem parte do processo eleitoral. Sra. 67 

Claudia discordou da sugestão, pois crê que não tem que ficar enviando o passo a passo 68 

para ninguém. Disse que o convite para todos participarem foi feito e muitos não se 69 

interessam. Sra. Laysa explicou que fez a referida sugestão baseada no discurso da 70 

presidente em trabalhar os dois temas em conjunto. Pontuou que eles, como membros da 71 

Comissão de Eleição, também deveriam tomar ciência. Sra. Claudia disse que não 72 

concorda de jeito nenhum, mesmo porque ainda não tem nada de objetivo para enviar. Sr. 73 

Mônico solicitou a lista de todas as entidades inscritas. Foi unânime, pelo grupo, a 74 

questão da prerrogativa de algumas entidades com relação a indicação de membros para 75 

participação em conselhos, pois ficou observado em vários estatutos que alguns 76 

presidentes podem efetuar a indicação de membros sem a obrigatoriedade de realizar 77 

reunião de diretoria ou assembleia. Sra. Inês sugeriu a elaboração de uma minuta de lei 78 

até a próxima quarta-feira, com chamamento de reunião extraordinária para consignar a 79 

minuta e, se for o caso, solicitar à Câmara um regime de urgência para os trâmites 80 

burocráticos. Disse que no primeiro momento é montar uma força tarefa para elaboração, 81 

redação e revisão da minuta da lei com as devidas sugestões de correção. Sra. Claudia 82 

chamou a atenção dos membros para a referida alteração de forma automática, pois na 83 

última alteração realizada, muitos itens não foram observados e foram mantidos de forma 84 

equivocada. Sra. Inês sugeriu ter clareza na apresentação da minuta, conduzindo 85 

mediante um regramento, além de evitar a discussão do mérito. Sra. Claudia considerou 86 

que por isso sempre convida todos os conselheiros para participação nas atividades do 87 

COMUS, objetivando a interação de todos os processos até chegar na deliberação em 88 

plenária. Sra. Inês disse que a partir do momento que o COMUS envia um documento 89 

para apreciação prévia, presume-se que o conselheiro tenha se inteirado do conteúdo. 90 

Disse que qualquer postura diferente desta comprometerá os trabalhos e ainda se trata de 91 

desrespeito com os demais conselheiros. Sra. Claudia reforçou que o COMUS não 92 

poderá revisar uma lei e novamente cometer os mesmos erros do passado. Sr. Mônico 93 

perguntou quais seriam as inconformidades encontradas na entidade inscrita Unibairros, 94 
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na qual ele é o presidente. Sra. Claudia informou que a ficha de inscrição do Sr. Mônico 95 

consta vínculo de parentesco. Sr. Mônico disse que não existe e que deve ter assinalado 96 

errado. Sra. Claudia disse que também assinalou um item errado e já corrigiu e que 97 

assim que possível Sr. Mônico também deverá corrigir. Com relação a entidade SOMAR, 98 

dona Dirceia deixou este item sem resposta, porém é sabido que dona Dirceia tem vínculo 99 

de parentesco na Prefeitura. Já o membro titular da SOMAR assinalou que tem vínculo de 100 

parentesco (irmão na SEDUC). Lembrou que, objetivando que a comissão tivesse mais 101 

tempo para analisar, tinha solicitado a prorrogação do processo de inscrição, porém esta 102 

solicitação foi voto vencido e agora terão que abrir precedentes para todos, no sentido de 103 

ajustes com relação à documentação. Sra. Laysa disse entender diferente, por isso 104 

sugeriu suspender o processo eleitoral até que se corrija a lei do COMUS, com análise 105 

posterior da documentação. Sra. Claudia discorda da suspensão do processo eleitoral. 106 

Sra. Inês explicou que o processo eleitoral tem duas fases, sendo a primeira a inscrição e 107 

esta não deve ser prorrogada porque houve o preenchimento de todas as vagas. Sugeriu 108 

que a comissão analise os documentos e elenque as inconformidades apresentadas, com 109 

critérios rígidos e uniformes. Considerou que diante da falha sanável do COMUS e 110 

SESAU na elaboração do Edital, deixando de estabelecer o período de análise da 111 

documentação, sugeriu que a comissão divida em duas colunas: erros sanáveis e erros 112 

não sanáveis, concedendo prazo para as adequações. Sra. Claudia disse que em tese, o 113 

número de vagas não está completo, pois a Secretaria efetuou 03 (três) inscrições de 114 

servidor público, segmento Trabalhador, que não estão contemplados pela lei atual e, 115 

caso não sejam deferidas, estas vagas não serão preenchidas. Sra. Inês questionou 116 

quais seriam a três inscrições de servidores públicos. Sra. Laysa argumentou que a 117 

Irmandade não é entidade pública, e sim privada. Sra. Claudia disse que a Irmandade 118 

apresentou duas fichas de inscrição assinadas pelo Senhor Décio e que ele admitiu ter 119 

feito somente uma inscrição para o segmento Prestador, com indicação de dois irmãos, 120 

até porque o estatuto da Irmandade prevê que somente irmãos podem ser indicados. 121 

Porém a SESAU apresentou a inscrição da Irmandade, segmento Trabalhador, com ficha 122 

de inscrição assinada pelo Senhor Décio.  Sra. Inês explicou que pelo segmento 123 

Prestador sim, a Irmandade só pode indicar irmãos, porém pelo segmento Trabalhador, 124 

como mesa provedora, sendo os funcionários da Irmandade, explicou que houve uma 125 

eleição para indicação dos representantes do segmento Trabalhador. Sra. Claudia 126 

considerou que o Hospital, Fundação de Saúde e Secretaria de Saúde enviaram 127 

representantes dos servidores públicos, segmento Trabalhador, e que em tese pela lei 128 

vigente não cabe tais inscrições e pela lei nova, esta ainda nem existe. Por isso, insiste na 129 

solicitação de Prorrogação do período de inscrição. Sra. Laysa questionou se a Sra. 130 

Claudia prorrogará o processo eleitoral com base na lei que está errada novamente, 131 

quando na verdade, o certo seria altera-la. Corroborou a sugestão de alteração da lei, a 132 

análise de documentação e, por fim, a reabertura do prazo de inscrição. Sra. Claudia 133 

explicou que caso as inscrições não sejam deferidas, as lacunas no segmento 134 

Trabalhador ficarão em aberto. Sra. Inês argumentou que a partir do momento que o 135 

edital representa a lei atual, que está inadequada e faz referência a um regimento interno, 136 

datado de 2017, que também está totalmente errado porque ele prevê 24 assentos 137 

enquanto a lei prevê 20 assentos, quando na prática o COMUS, atualmente, apresenta 18 138 

assentos. Concluiu que Sra. Claudia disse que não lembra dessa versão do regimento 139 

citada pela Sra. Inês e perguntou se ela está com a versão correta, pois não lembra de 140 

lido 24 assentos. Sra. Inês concluiu que o Conselho com seu trabalho atuante a cada dia 141 
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será mais cobrado pelo Tribunal de Contas com relação a governança e de gestão de 142 

riscos.  E que caso continuemos na irregularidade, perderemos a legitimidade de 143 

apontamentos como órgão fiscalizador, e no futuro não adiantará alegar ignorância.  144 

Chamou a atenção para o cerceamento de participação dos trabalhadores públicos do 145 

SUS. Salientou que estas questões precisam de cuidados, com flexibilidade de 146 

participação, principalmente nos segmentos Usuários e Trabalhador. Com relação ao 147 

trabalhador ele tem que ter o direito de representar onde trabalha dentro do SUS. Sra. 148 

Laysa questionou sobre o servidor que não é sindicalizado e deseja ser um representante 149 

da categoria no COMUS. Sra. Claudia disse que dentro de um Conselho de Saúde, como 150 

órgão fiscalizador, até concorda que os trabalhadores possam participar, porém os 151 

critérios precisam ser muito rígidos, pois nem ficou sabendo da eleição promovida pela 152 

SESAU e disse que poderia ter participado. Disse que não teve essa oportunidade. Disse 153 

que sua argumentação está pautada na forma como foi feito o processo de eleição, pois 154 

considera que um evento com formato público não pode ser baseado somente na 155 

publicação de folhinha colada no mural da prefeitura e unidades de saúde. Sra. Inês 156 

argumentou que não foi feito dessa maneira, disse que a partir do documento enviado 157 

pelo COMUS (Edital) solicitando divulgação para o processo eleitoral, a SESAU tomou 158 

providências com relação a sua publicação no site da Prefeitura (meio oficial de 159 

comunicação) e também houve a fixação do edital no mural da Secretaria de Saúde, bem 160 

como houve ligação dos diretores para as unidades de saúde. Deixou claro que algumas 161 

divulgações não permitem a mensuração, mas ela houve. Por outro lado, o COMUS fez o 162 

seu papel ligando para as entidades, enviando e-mails e outros. Salientou que a SESAU 163 

utilizou os mesmos meios de comunicação para o processo eleitoral do segmento 164 

trabalhador da SESAU, disse que a publicidade dispensada foi a mesma e que não 165 

podem obrigar os funcionários a se candidatar ou participar. Informou que na Secretaria 166 

de Saúde tiveram três funcionários que se candidataram, sendo estes: Nanci (DRH 167 

Saúde), Andrea do Transporte e um funcionário da Dengue que não o conhece. Disse que 168 

tiveram 65 eleitores, dos mais variados setores da prefeitura (SAMU, CAPS, Dengue e a 169 

grande maioria da SESAU). Considerou que o engajamento dos funcionários poderia ter 170 

sido muito melhor, considerando que eles mesmos manifestaram interesse de 171 

participação, mas o voto é facultativo. Sra. Claudia disse que em todo processo eleitoral 172 

as pessoas precisam ser estimuladas.  Informou que como funcionaria pública não soube 173 

do processo eleitoral feito pela SESAU, mesmo com o COMUS sendo dentro da SESAU. 174 

Ressaltou perplexidade quando questionada sobre tal votação relacionada ao COMUS, 175 

pois a votação do processo eleitoral – biênio 2022-2023 ocorreria somente em janeiro de 176 

2022 e o prazo para as inscrições do processo eleitoral do biênio 2022-2023 177 

permaneciam aberto. Desculpou-se e discordou sobre ter havido divulgação tanto da 178 

FSPSS nas Unidades, quanto da SESAU. Exemplificou a divulgação de deveria ter 179 

ocorrido utilizando o processo eleitoral do Conselho Curador da FSPSS, onde seria 180 

encaminhado documento convidando os funcionários CLT, e estabelecendo todos os 181 

critérios a serem seguidos, em seguida todos os funcionários da FSPSS assinam como 182 

forma de ciência, e o assunto é pautado nas reuniões, caso haja algum indicado eles 183 

mandam a ficha de inscrição, e eles entram na eleição do Conselho Curador. Ressaltou 184 

que após os funcionários tem que assinar a ciência, se não houver ficha de inscrição já 185 

seria outro problema, se alguém dissesse que não estava ciente, a assinatura 186 

comprovaria que o indivíduo estava ciente, e se houvesse casos de faltas a obrigação era 187 

do indivíduo em questionar o que houve na reunião. Sra. Viviane se pronuncia dizendo 188 
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que não faz parte da Comissão de Eleição, e sim da Secretaria Executiva, em seguida 189 

observou que existiu prazo para apresentações dos documentos e pelo que soube dentro 190 

desse prazo a documentação deveria estar correta e completa, contudo, não foi 191 

estabelecido prazo para análise destes documentos e as entidades fizeram as inscrições 192 

próximo ao vencimento deste prazo. Sra. Renata, administrativo do COMUS, afirma que 193 

no último dia de inscrição, e no último minuto havia representantes de Entidades entrando 194 

na sala do COMUS para a realização da inscrição. Sra. Viviane disse que foi verificado 195 

que nem todas a documentações atenderam as exigências. Sra. Inês corrigiu a Sra. 196 

Viviane dizendo que a Comissão Coordenadora do Processo Eleitoral ainda não havia 197 

feito a análise completa dos documentos, apenas uma análise preliminar. Sra. Viviane 198 

questionou se do mesmo modo que dariam oportunidade para as Entidades inscritas 199 

regularizem a documentação (incompleta), dariam a oportunidade para aquela entidade 200 

que não efetuou a inscrição porque seu representante estava com problemas de saúde, 201 

internado na UTI. Perguntou que se fosse aberta uma exceção para entidade que 202 

apresentou documentação incompleta, porque não abririam uma exceção quem não pode 203 

participar. Sra. Inês respondeu que estariam estudando as possibilidades. Explicou que 204 

findo o prazo de inscrição, seria prerrogativa da Comissão de Eleição decidir a abertura 205 

ou não de novo prazo e estabelecer um critério para a análise dos documentos. Supôs 206 

que a Comissão entenda que, em decorrência dos principio da razoabilidade, não 207 

desclassifique as entidades que apresentaram um vício sanável. Sugeriu que após a 208 

análise dos documentos pela Comissão fosse apresentado, para a deliberação da 209 

plenária, propostas para sanar tais situações. Exemplificou apresentando três possíveis 210 

propostas referentes a pendências no tocante a documentação apresentada no ato da 211 

inscrição: 1. dar prazo para as Entidades inscritas complementarem os documentos; 2. 212 

Reabrir o prazo de inscrição como um todo, para que as Entidades já inscritas 213 

complementem os documentos, e hajam novas inscrições; 3. Eliminar as inscrições que 214 

estão com a documentação incompleta, verificar as vagas disponíveis e prorrogar o pleito 215 

eleitoral com novo Edital. Observou que as propostas deveriam ser feitas pela Comissão 216 

e deliberado pela plenária. Sra. Viviane observou que as Entidades deixaram para fazer 217 

as inscrições na última hora e que com isso entregaram a documentação incompleta para 218 

arrumar posteriormente. Acredita não ser correto aceitar tal situação. Sra. Inês 219 

desculpou-se e informou que precisava sair da reunião. Sra. Laysa informou ter 220 

compreendido a observação da Sra. Viviane, que fez sentido sua observação e que não 221 

seria justo com as outras entidades. Sr. Mônico sugeriu agendamento para análise oficial 222 

das inscrições para a próxima semana. Sra. Claudia comentou que foi observado que 223 

existem anotações, nas inscrições de membros, que tem de cargo de confiança. Sra. 224 

Laysa disse que o indicado a membro pode ter anotado de forma errônea, pois já a 225 

abordaram para sanar dúvidas quanto ao preenchimento da ficha de inscrição, pelos 226 

próprios membros indicados do segmento governo, onde o item a ser preenchido 227 

questiona se o membro tem algum vínculo com individuo de cargo de confiança. Sra. 228 

Claudia cita o exemplo da Sra. Dirceia, SOMAR, que não preencheu o item, na ficha de 229 

inscrição, referente ao vinculo e que se não se engana sua filha tem cargo e neste caso 230 

deveria indicar outro membro. Sr. Mônico perguntou quando marcariam para fazer a 231 

análise dos documentos. Sra. Claudia sugeriu que a fosse feita na presente reunião. Sra. 232 

Laysa acautelou não adiantar fazer a análise da documentação com base na lei vigente, 233 

já que esta será alterada, independente de não ter conhecimento da proposta a ser 234 

aprovada em plenária. Sr. Mônico discorda, e disse que mesmo assim teria que fazer por 235 
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conta dos inscritos e só para regularizar a documentação. Sra. Laysa ressaltou que 236 

deverá ser feita nova análise após alteração da lei. Reiterou que primeiramente deve-se 237 

resolver a lei para então dar seguimento a eleição. Sra. Claudia disse que existem alguns 238 

pontos que não são previstos na lei ainda vigente, e que seriam previstos com a alteração 239 

da Lei. Informou que analisou algumas inscrições e que não concorda com a indicação da 240 

SESAU, no caso do segmento trabalhador, do Sr. Marcos, pois tem portaria de 241 

encarregatura. Sra. Laysa argumentou que quando o Sr. Marcos se inscreveu não havia 242 

nenhum cargo, pois estava previsto no edital que o membro indicado no segmento 243 

trabalhador não poderia ter cargo, encarregatura e gratificação. E que não tem 244 

conhecimento de que o Sr. Marcos exerce cargo comissionado. Sr. Mônico sugeriu que 245 

as inscrições fossem analisadas, mesmo sem a alteração da Lei, exemplificou citando a 246 

regularização do QSA demora em média sete dias. Sra. Laysa explicou que não 247 

poderiam prorrogar ou reabrir as inscrições enquanto a lei não fosse modificada. Pontuou 248 

que após a alteração da Lei poderia existir Entidades, que se encaixam no novo requisito, 249 

que queiram se inscrever no pleito eleitoral do COMUS.  Sra. Viviane acredita ter sido um 250 

erro ter aberto as inscrições sem previamente ter alterado a Lei. Sra. Laysa concordou 251 

refirmando sua explicação. Sra. Claudia justificou a demora na alteração da lei devido à 252 

falta de quórum nas Reuniões da Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do 253 

COMUS. Sra. Laysa disse que infelizmente todas as comissões são assim, e que teve 254 

problemas na Comissão do Conselho Fiscal, pois, como suplente, vai em todas as 255 

reuniões e a titular não se faz presente. Sugeriu que fosse aguardada a alteração da Lei, 256 

e posteriormente deliberado se haveria ou não a necessidade de reabertura do prazo de 257 

inscrição. Sra. Vivi, disse que têm de ser sensatos e justos. Sra. Claudia questionou 258 

sobre a falta de quórum das reuniões, e queixou-se da falta de interação dos membros da 259 

Comissão, mesmo de forma online. Sra. Laysa respondeu que com a tecnologia e o 260 

formato das reuniões, hoje adotados, facilita bastante. Sr. André informou que no período 261 

da manhã fica inviável sua participação nas reuniões, pois cuida dos filhos e precisa 262 

aguardar as crianças irem para a escola, e que o melhor horários seria o das 14 horas. 263 

Sra. Claudia informou que o horário das reuniões poderia ser adequado conforme a 264 

necessidades dos membros. Sr. Mônico informou que após a COVID-19 encontra-se com 265 

dificuldade de participar presencialmente, e que prefere reuniões online. Sra. Claudia 266 

justificou que devido problema sério de saúde em sua família não estava presente no 267 

COMUS. Sr. Mônico propôs que decidissem sobre as inscrições. Sra. Claudia disse não 268 

concordar com a inscrição da Associação de Hotéis, por não ser entidades relacionada a 269 

movimentos e associações voltadas a saúde. Sra. Laysa informou acreditar que, nos 270 

anos de 2020 e 2021 ficou claro que as questões de saúde interferiram diretamente em 271 

diversos Movimentos e Associações. Sra. Claudia argumentou que o interesse dessa 272 

Entidade não está ligado diretamente a saúde e que o COMUS não pode resolver seus 273 

respectivos problemas. Sra. Laysa questionou o porquê não, e em seguida exemplificou 274 

que a saúde determinou que os hotéis fossem fechados, e que tal determinação interferiu 275 

diretamente em seus direitos. Sra. Claudia sugeriu analisar os membros indicados como 276 

representantes das Entidades, pois se a indicação não estiver contento e não a Entidade 277 

não puder indicar outro membro sua inscrição seria indeferida. Sra. Laysa disse que se a 278 

entidade inscrita estivesse com a documentação completa, e o representante estivesse 279 

com alguma ilegalidade em sua representação, a entidade poderia indicar outro membro. 280 

Sra. Claudia disse que se estava inscrito no edital todo o critério de indicação porque 281 

abrir esse precedente, ela pede desculpas, e diz não. Sra. Laysa disse que se for levar 282 
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ao pé da letra desta forma, não concorda, pois acredita ser insanável, uma vez que a 283 

entidade pode substituir o membro, caso este não seja julgado apto a estar no conselho. 284 

Sra. Claudia disse que a questão é que ela pode entrar com uma ação contra eles por 285 

conta disso, ou seja, ele não pode, ele não pode e o outro não podem, e então todos vão 286 

trazer documentos depois. Sra. Laysa questionou que se a entidade está inscrita e 287 

legalizada, por qual motivo tal entidade não poderia concorrer? Sra. Claudia disse que a 288 

representatividade é legal também, citando o exemplo seguinte se eu indicar ciente de 289 

que eu não posso, o que eu fiz.  Sra. Laysa  por conseguinte, pontuou que dentre os que 290 

não se devem deixar passar, estaria o SINDSERV, pois a Sra. Claudia estaria indo para o 291 

seu terceiro mandato e a lei fala que não pode. Ressaltou que, por esse motivo propôs 292 

que fosse corrigida a lei e posteriormente a Comissão analisaria o mérito das questões, 293 

pois então se trabalharia com uma lei vigente, sem vícios, aprovada em plenária e na 294 

câmara. Sra. Claudia observou a dificuldade em reunir a Comissão de Revisão dos 295 

Instrumentos Legais do COMUS. Sr. Mônico relembrou que a Lei Municipal tem que 296 

seguir os critérios da Lei Federal. Sra. Viviane disse que foi errado iniciar o Processo 297 

Eleitoral embasado na Lei com vícios. Concordou com a Sra. Laysa em sanar os vícios da 298 

Lei antes do processo eleitoral. Sr. Mônico Concordou com a Sra. Viviane. Disse que 299 

independente da alteração da Lei do COMUS, as inscrições deveriam ser abertas, pois 300 

havia previsão legal e prazo para tal. Sra. Claudia Informou que observada a falta de 301 

paridade, o Conselho, dentro do possível, pode se adequar, mesmo que para isso 302 

diminua o número de participantes a três para os segmentos governo e trabalhadores. Sr. 303 

Mônico disse que devido a lei vigente foi aberto o processo eleitoral (inscrições) e com a 304 

aprovação da alteração da Lei fariam as adequações necessárias ao processo eleitoral. 305 

Sra. Viviane acredita que foi cometido um erro quando iniciaram o Processo Eleitoral se 306 

baseando numa lei que contem vícios.  Sra. Claudia disse que estavam discutindo a Lei 307 

Municipal contudo poderiam aplicar a Lei Federal. Sra. Laysa discordou. Entende que 308 

deveria ser cumprida toda a legislação em vigor. Sr. Mônico concordou com a Sra. 309 

Laysa. Sugeriu que deveriam cumprir a legislação vigente e se/quando alterada a Lei 310 

fariam as adequações necessárias. Sugeriu que analisassem as inscrições, pois, se 311 

necessário, as Entidades teriam tempo hábil para regularizarem a documentação, no que 312 

for sanável. E que se necessário abririam novamente as inscrições, de acordo com a nova 313 

da lei. Sr. André acredita que a análise de documentação deveria ser feita após a 314 

alteração da Lei, e que se necessário, concedesse prazo para que as Entidades inscritas 315 

regulamentassem a documentação apresentada na inscrição. Sra. Laysa sugeriu uma 316 

força tarefa com os conselheiros do COMUS para fazer as devidas alterações na lei. 317 

Pontuou que se deve enviar a proposta a Plenária e a Câmara, para em seguida fazer a 318 

análise da documentação, e por fim, abrir o prazo para regulamentação da lei e inscrições 319 

para novas entidades. Sr. Mônico questionou sobre o tempo hábil. Sra. Laysa sugeriu 320 

que alterasse a data da eleição para fevereiro. Sra. Claudia informou que a eleição seria 321 

em fevereiro e a posse em março de 2022. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, 322 

disse que precisaria do empenho de toda Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais 323 

para que o projeto de alteração da Lei do COMUS fosse elaborado em tempo hábil. E que 324 

Sra. Viviane se empenhava em participar da Comissão pois participava presencialmente 325 

de todas as reuniões, mesmo morando na Barra do Una. Sra. Claudia disse que, os 326 

conselheiros, respondem civil e criminalmente, por seus atos no Conselho, e por esse 327 

motivo não deveriam abrir precedentes e que deveriam agir dentro da legalidade. Deu 328 

ênfase na previsão legal que diz que o usuário teria que ser puro, não podendo ter vínculo 329 
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com a administração. Sra. Laysa disse que haveriam vícios sanáveis, ex. QSA, mas que 330 

existem documentações que estariam em desacordo. Sra. Claudia relembrou que 331 

solicitou orientações sobre as entidades de recebem verba da Prefeitura. Exemplificou 332 

utilizando o Lar Vicentino. Sra. Laysa respondeu que o Lar Vicentino não seria uma 333 

Instituição de Saúde e sim uma Instituição Social, cabendo lhe uma subvenção que não 334 

seria da Saúde. Sugeriu que na data da reunião extraordinária que ocorrer a votação da 335 

proposta da alteração da lei, seja aberta outra reunião extraordinária em seguida para 336 

deliberação da nova data da eleição. Por fim, foi deliberado pelos membros presentes que 337 

montariam uma força tarefa para finalizarem os debates sobre a alteração da Lei, após a 338 

regularização da Lei analisariam a documentação entregue no ato das inscrições e por fim 339 

abririam ou não prazo de regulamentação e/ou prazo para novas inscrições. Nada mais 340 

havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será 341 

submetida à aprovação e assinada pelos membros presentes da Comissão. Ata 342 

elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 03 de dezembro 343 

de 2021.  344 
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