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ATA DA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 30 de março de 2021 – convocada pelo Grupo Whatsapp da Secretaria Executiva COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1. Representação efetuada pelo cidadão Helton de Matos Romano ao Ministério Público - 5 

conforme Autos Nº MP: 43.0677.0000101/2020-0 – Ofício 751/2020 – MP, reiterado por meio 6 

do Ofício 221/2021 – MP - sobre suposta inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 7 

Complementar nº 168/13, alterada pelas LC nº 225/17 e 234/19: Sra. Claudia, presidente do 8 

COMUS, às 10h46minhs, (29/03/2021) informou no grupo de WhatsApp da Secretaria Executiva 9 

que encaminharia prévia de relatório a ser encaminhado ao Ministério Público. Solicitou que, se 10 

possível, a Sra. Giuliana comparecesse a sala do COMUS, pois como representante da Fundação 11 

de Saúde de São Sebastião, poderia sanar algumas dúvidas. Solicitou ainda ao Sr. Arthur e Sra. 12 

Ângela que fossem encaminhados questionamentos ou sugestões. Sra. Giuliana disse que 13 

estaria em outra reunião e não poderia comparecer. Sra. Claudia, às 18h16min, encaminhou 14 

documento para apreciação, questionamentos e sugestões dos integrantes da Secretaria 15 

Executiva. Solicitou que as manifestações fossem feitas brevemente, pois o prazo para envio do 16 

relatório expiraria dia 30/03/2021. Sra. Ângela deu ciência e aprovou. Sra. Giuliana disse que 17 

achou o relatório longo e confuso, que muitas informações já constavam no processo. Perguntou 18 

a Sra. Claudia quais documentos a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião faltava entregar 19 

ao COMUS e se o oficio com prazo de 24hs não havia sido respondido. Disse não entender o 20 

objetivo das transcrições das atas nos relatórios. Sra. Claudia informou que foi encaminhado 21 

outro Oficio a FSPSS solicitando informações complementares, pois havia dúvidas sobre o artigo 22 

23 da Lei 168/2013. Sra. Giuliana perguntou se não iriam anexas as Atas de Reuniões. Reiterou 23 

que achava que o relatório extenso e que deveria ser respondido apenas o que tinha sido 24 

perguntado, juntar as atas e destacar trechos grifados, e transcrever um trecho com sentido não 25 

apenas uma fala.  Disse que se aprovado pela maioria para ser encaminhado, gostaria que 26 

ficasse consignado em ata o seu voto contrário ao envio do referido relatório. Sra. Claudia 27 

informou que estaria no COMUS no período da manhã do dia seguinte para fazer possíveis 28 

correções e finalizar o relatório. Sr. Arthur disse que, particularmente, não achou confuso, 29 

contudo, fez alguns apontamentos no documento, em vermelho e no final relatório informou que 30 

seriam enviadas todas as atas e demais documentos que se fizeram necessários à apuração pelo 31 

membro ministerial. No dia 30 de março de 2021. Os membros discutiram os assuntos 32 

apresentados nesta nos dias 29/03/2021 e 30/03/2021. Relatório aprovado pela maioria.  33 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 34 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 30 de 35 

março de 2021. 36 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 37 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Arthur de Matos Beolchi   

Ângela Julia Recchia Thomaz  
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