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ATA DA 13ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO ELEITA NA 233ª ORDINÁRIA.  2 

Data: 09 de março de 2021.  3 

Ordem do dia: 4 

1- Nova Composição da Comissão de Ética formada na 267ª plenária do COMUS, realizada no 5 

dia 09/02/2021 – Resolução nº 010/2021 - COMUS: Sra. Cláudia deu início à reunião informando 6 

que da mesma forma que a Saúde do Município não pode parar suas atividades, o COMUS também 7 

não pode, em decorrência de ser um órgão fiscalizador das ações da Saúde. Em seguida, 8 

esclareceu ao questionamento do conselheiro Arthur com relação à modalidade a ser adotada nas 9 

reuniões internas do COMUS. Explicou que fica totalmente inviável a participação na modalidade 10 

online em decorrência do objeto de trabalho, no caso, a análise dos documentos. Considerou que 11 

no caso da Comissão de Finanças, dois membros poderão estar online, mas os outros deverão 12 

estar presentes para viabilizar a análise documental. Argumentou que já se foram dois meses do 1º 13 

Quadrimestre/2021 e ainda não foram analisados os documentos respectivos ao período, em 14 

decorrência da grande demanda referente ao quadrimestre anterior, desligamento de membros da 15 

comissão e outros. Em seguida, lembrou que a Executiva precisa responder ao processo do 16 

Ministério de Público - MP sobre as questões do Hospital.  Sr. Arthur perguntou sobre como será a 17 

dinâmica para elaboração do relatório ao MP. Sra. Claudia argumentou que não reúne condições 18 

técnicas para elaborar o referido documento, porém poderá contribuir com levantamentos de dados. 19 

Sr. Arthur considerou que a Secretaria Executiva tem dois membros que são técnicos, ele e a Sra. 20 

Giuliana, e em seguida sugeriu que cada profissional faça uma defesa. Disse que não será difícil, 21 

mas requer atenção em sua elaboração. Sra. Claudia sugeriu uma reunião da Executiva para 22 

levantamento de tudo o que será necessário para responder ao MP. Disse que poderá vir numa 23 

reunião da COFIN para aproveitar a presença do membro Arthur. Retomando o item de pauta 24 

central, Sra. Claudia solicitou a leitura do código de ética vigente, objetivando a ciência de todos e 25 

sugeriu que ele apresentar necessidade de alteração que estas sejam feitas. Sr. Arthur perguntou 26 

se existia algum demanda para a Comissão de Ética. Sra. Claudia informou que sim, o caso do ex-27 

conselheiro Lourival que foi indicado pela entidade Unibairros, segmento Usuários, porém ele era 28 

funcionário do Hospital de Clínicas. Informou que estavam em uma reunião da Secretaria Executiva 29 

e de forma espontânea Sr. Lourival referiu que trabalhava no hospital há 4 anos, sendo colocado 30 

para ele que a sua participação se tornaria ilegítima devido ao vínculo empregatício com o Governo. 31 

Sr. Arthur perguntou se ele já sabia dessa situação. Sra. Claudia disse desconhecer, porém a 32 

Unibairros sabia.  Em seguida, apresentou o caso do ex-conselheiro Sr. Paulo Guimarães que foi 33 

exonerado pelo prefeito e participou de uma plenária do COMUS, com direito a voz evoto, sendo 34 

que a sua participação não era mais legitima. Informou que a Secretaria de Saúde enviou um ofício 35 

elucidando o ocorrido, bem como sugeriu que o seu voto fosse anulado. Explicou que a anulação 36 

sugerida não impactará no resultado final do que foi deliberado na referida plenária do COMUS, pois 37 

a anulação do voto do Dr. Paulo não causará alteração no resultado da votação.   Em seguida, Sr. 38 

Arthur efetuou a leitura do Código de Ética na íntegra. Quando da leitura do artigo 8º, inciso X, 39 

Sra. Claudia citou as situações de tratamentos desrespeitosos durante momentos de divergentes 40 

entre os conselheiros, pois já foi chamada de mentirosa em plenária do COMUS. E que em algumas 41 

situações parece até intimidação. Sr. Arthur disse que divergências podem ocorrer, mas sem 42 

desrespeito. Por isso justificou que não gosta da nomenclatura „hierarquia” em alguns trechos do 43 

referido código, porque pode denotar algum tipo de ordem, sendo que o conselheiro tem que ter 44 

garantido o direito de igualdade em suas manifestações. Sra. Claudia vê em seu entendimento que 45 

a “hierarquia” no caso diz respeito à hierarquia durante as plenárias, porque impõe certo freio de 46 

respeito à pessoa que conduz a mesa diretora. Sr. Arthur disse entender, porém crê que seja 47 

melhor delimitar o termo de conduta que se encontra de forma muito genérica. Sra. Dirceia 48 

considerou que as questões da Comissão de Ética também sejam levadas para conhecimento da 49 

plenária. Sra. Claudia explicou que sim, disse que a Comissão de Ética não delibera, somente 50 

analisa e apura os fatos e emite seu parecer que deve ser apreciado pelo pleno. Sr. Arthur deu 51 
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continuidade a leitura do referido código e ao final Sra. Claudia sugeriu que se fizesse uma leitura 52 

de todas as legislações do COMUS. Concluindo sobre o Caso do ex-conselheiro Lourival, Sr. 53 

Arthur disse que o caso, na época, deveria ter vindo para análise da Comissão de Ética, sendo 54 

possível emitir uma pena mínima (advertência), porém com o desligamento do Sr. Lourival do 55 

COMUS, nada mais se justifica. Sra. Claudia informou que na época somente enviaram um ofício 56 

notificando a entidade Unibairros sobre o ocorrido e seu desligamento foi imediato. Em seguida, 57 

Sra. Claudia sugeriu anular o seu voto na reunião especifica a qual tenha participado. Na 58 

sequência, trouxe para discussão a questão de vínculos empregatícios direto e indireto dos 59 

membros do COMUS para regularização nas legislações do COMUS. Agradeceu a presença dos 60 

membros presentes e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente 61 

reunião. São Sebastião, 09 de março de 2021.  62 

Ata elaborada por Claudia Prudente.  63 
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