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ATA DA 116ª REUNIÃO SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. Data: 07 de dezembro de 2021 - modalidade online e presencial. 2 

ORDEM DO DIA:  3 

1- Pauta da 277ª Reunião Ordinária do COMUS 4 

Sra. Claudia deu início à reunião concedendo a palavra a Sra. Renata que leu os itens de pauta a 5 

serem apreciados pela plenária, sendo estes:  6 

Falta de ciência das Entidades sobre o Processo Eleitoral do COMUS – Biênio 2022/2023. Sra. 7 

Claudia explicou que ficou constatado que algumas entidades não tinham ciência do processo 8 

eleitoral. Dando continuidade, Sra. Renata discorreu sobre os demais itens:  9 

Ciência da Prorrogação do Período de Inscrição do Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023. 10 

Sra. Claudia explicou que em decorrência da Lei do COMUS não está adequada, a comissão de 11 

Eleição decidiu aguardar a aprovação da minuta da nova lei em seu artigo 3º para então verificar 12 

quais entidades estarão aptas para participar do processo eleitoral, pois informou que algumas 13 

entidades já se anteciparam na realização de inscrição sem mesmo a lei estar alterada. Explicou 14 

que pela lei atual, algumas entidades não poderiam ter efetuado a inscrição para este próximo 15 

biênio. Informou que solicitou recomendações ao Conselho Estadual de Saúde com relação às 16 

questões de inconformidades apresentadas pelo COMUS.  17 

Alteração da data da Votação da Eleição – Biênio 2022/2023, alterando a votação prevista para 18 

janeiro de 22 para o mês de fevereiro de 2022. Sra. Claudia explicou que esta alteração é muito 19 

importante porque evita a mudança dos membros da Comissão de Finanças – COFIN durante a 20 

análise do quadrimestre, bem como sua votação. Salientou que esta deverá ser uma alteração que 21 

se perpetuará para os anos subsequentes, considerando que a Prestação de Contas do 3º 22 

Quadrimestre sempre ocorre no mês de fevereiro subsequente. Ressaltou que colocará como 23 

sugestão de redação do Regimento Interno, constando na própria redação da referida resolução. 24 

Aproveitando o momento, Sra. Renata informa o 4º item proposto pra pauta,  25 

Emissão de Resolução para homologar deliberação do COMUS sobre a Alteração da data da 26 

Votação da Eleição – Biênio 2020/2021. Sra. Renata explicou que este tema também foi votado 27 

na plenária 254ª Ordinária, datada de 12/11/2019, com aprovação por unanimidade, alterando a 28 

data prevista de janeiro de 2020 para fevereiro de 2020, com posse para o mês de março de 2020, 29 

apesar da aprovação, não houve emissão de resolução e precisaria ser emitida com data retroativa. 30 

Aprovado por unanimidade. Sra. Renata discorreu sobre o próximo item. 31 

Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2022, Sra. Claudia informou que o calendário 32 

precisa ser votado se permanecerá o mesmo. Sra. Renata informou que na sequência serão os 33 

itens permanentes referentes aos Relatórios do Conselho Curador e Fiscal da Fundação de Saúde, 34 

Comissão de Finanças e Comitê de Crise – COVID-19. Sra. Claudia repassou os itens de pauta 35 

para Sra. Maria Ângela. Com relação ao item nº 1, informou que algumas entidades ficaram sabendo 36 

do processo eleitoral somente nos últimos dias de inscrição. Sra. Maria Ângela perguntou se eles 37 

não receberam a comunicação do processo eleitoral. Sra. Claudia disse que todos receberam por 38 

e-mail, porém nem todos tomaram conhecimento. Sra. Maria Ângela considerou que a divulgação 39 

houve, porém pode não ter havido interesse. Sra. Claudia explicou que algumas entidades já 40 

haviam informado que não participariam, como é o caso da entidade POLVO. Sra. Ângela disse 41 

que já está no COMUS há 4 anos. Sra. Claudia disse que a Sra. Ângela poderá participar como 42 

usuária mesmo não sendo mais conselheira. Em seguida, informou a Sra. Maria Ângela que o 2º 43 

item proposto na pauta se deu pelo fato da possibilidade de prorrogação do processo de inscrições 44 

do COMUS, porém será somente ciência, porque ficou em suspenso essa proposta até o final da 45 

análise documental, porém, se por ventura não for possível alterar a lei em tempo hábil, terão que 46 

efetuar uma reunião extraordinária para tratar do referido assunto. Sra. Maria Ângela solicitou 47 

realização de uma reunião extraordinária do COMUS objetivando abordar o projeto de lei. Sra. 48 

Claudia Informou que está aguardando a finalização da 8ª Ata da Comissão de Eleição para futuros 49 

posicionamentos. Sra. Claudia disse que a intenção é de marcar a reunião, porém a minuta deveria 50 

estar bem adiantada. Sra. Laysa informou que a proposta da SESAU já está pronta dependendo 51 
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somente do aval da comissão para sua apresentação. Disse que pode observar nas atas anteriores 52 

que houve um consenso na proposta da SESAU e mesmo que haja discordâncias futuras, estas 53 

poderão ser apresentadas sem problemas, passando pela plenária as propostas sugeridas. 54 

Salientou a necessidade do envio prévio aos conselheiros porque, caso não esteja apreciado até a 55 

próxima segunda feira não será possível correr com nenhuma proposta de alteração, considerando 56 

que a Câmara entrará em recesso. Sra. Claudia disse que a ata está sendo finalizada e que também 57 

conversou com a doutora Alice no dia anterior para compilamento dos dados e que, provavelmente 58 

até quinta feira estará tudo pronto. Disse que é preciso atentar para s questões do quórum mínimo 59 

para a realização de reuniões desse porte, pois quando se trata de alteração regimental, exige-se 60 

um quórum qualificado, objetivando evitar futuras impugnações. Sra. Laysa explicou que esta é a 61 

sua preocupação também, por isso orienta para que o envio e as demais orientações prévias sejam 62 

efetuadas. Sra. Viviane perguntou se as propostas da SESAU já foram disponibilizadas. Sra. Laysa 63 

informou que já consta da última ata compilada no quadro de propostas. Na sequência, Sra. Viviane 64 

solicitou inclusão de item de pauta para a próxima reunião ordinária, sendo o que se apresenta a 65 

seguir: Disse que deseja apresentar um recurso para que a entidade a qual representa possa 66 

participar do processo de inscrição, mesmo que esta seja atemporal. Sra. Claudia solicitou que a 67 

Srta. Renata disponibilize cópia do referido recurso protocolado pela conselheira Viviane, pois disse 68 

que já tinha ciência do documento. Sra. Claudia informou que teve ciência no dia em que a 69 

conselheira protocolou e que, caso o recurso não seja deferido, considerando a proposta da Sra. 70 

Inês pela SESAU, todas as entidades serão contempladas. Sra. Renata disse que enviará cópia 71 

digitalizada do referido recurso para ciência da Comissão. Em seguida, perguntou se o Recurso da 72 

conselheira Viviane será item de pauta. Sra. Claudia disse que sim, pois demandará votação e 73 

caso haja algum outro recurso neste sentido, poderá ser acatado. Disse que são questões 74 

regimentais. Em seguida discorreu sobre os itens de pauta nº 3 - Alteração da data da Votação da 75 

Eleição – Biênio 2022/2023 e item nº 4 - Emissão de Resolução para homologar deliberação do 76 

COMUS sobre a Alteração da data da Votação da Eleição – Biênio 2020/2021 conforme descritos 77 

acima. Sra. Maria Ângela solicitou a inclusão do item de pauta Credenciamento da Unidade de 78 

Saúde Paúba e Inserção de Metas no Plano Municipal de Saúde referente ao Hospital de 79 

Boiçucanga, afirmou que estes dois itens demandarão votação e terão material a ser enviado pela 80 

apreciação prévia dos conselheiros.  Sra. Laysa lembrou que o referido Plano Municipal já foi 81 

aprovado em plenária do COMUS, sem ressalvas e que em atendimento às solicitações dos 82 

conselheiros efetuaram a inclusão de metas referentes ao Hospital de Boiçucanga, somado a esta 83 

inclusão, acrescentaram mais metas que já estão em execução para o próximo ano. Sra. Claudia 84 

propôs enviar para o conselheiro até quinta feira desta semana. Sra. Maria Ângela informou que 85 

na próxima quinta-feira haverá reunião do Comitê de Crise e que serão abordados temas como por 86 

exemplo, informações sobre anova cepa, suspensão das festas de fim de ano e suspensão das 87 

festas de Carnaval. Sra. Claudia sugeriu colocar este item em assuntos gerais. Em seguida, sugeriu 88 

enviar a atada COFIN para a ciência dos conselheiros.  Sra. Renata repassou os itens a serem 89 

enviados aos conselheiros, sendo estes: minuta da ata da COFIN, documentos sobre o Plano 90 

Municipal, Documentos sobre o Credenciamento da Unidade de Saúde do Paúba, disse que enviará 91 

todos os documentos juntamente om a pauta da próxima ordinária. Lembrou que a publicação 92 

deverá ocorrer 48 horas com antecedência. Sra. Claudia   disse que quinta feira até as 14 horas o 93 

COMUS estará dentro do prazo das 48 horas. Sra. Renata argumentou que na quinta feira o 94 

COMUS deverá estar de posse dos dois documentos citados pela Sra. Maria Ângela e as duas 95 

propostas de alteração da Lei (COMUS e SESAU) para envio e apreciação dos conselheiros. Sra. 96 

Claudia disse que o ideal é o envio das duas propostas e que o quórum deverá constar de quórum 97 

diferenciado. Sra. Renata perguntou se a Reunião Ordinária será na modalidade online, respondido 98 

que sim, já a Reunião Extraordinária ficou acordado que será no espaço SINDSERV caso não haja 99 

nenhum impedimento.  Em seguida perguntou a Sra. Claudia sobre a orientação do CES sobre as 100 

questões de paridade e representatividade do COMUS, caso a resposta não venha em tempo hábil, 101 

isto é, até quinta-feira. Sra. Claudia disse que cobrará a resposta por telefone. Sra. Renata 102 
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perguntou se houve contato com a conselheira Alice, Coordenadora da Comissão de Revisão da 103 

Lei. Sra. Claudia informou que a última reunião foi meio conturbada e que a Sra. Alice reclamou 104 

das mesmas questões de inserção de novas propostas em um momento de fechamento da análise, 105 

fazendo que o assunto seja retomado, atrapalhando muito o andamento dos trabalhos e seus 106 

resultados. Sra. Maria Ângela salientou que o mais importante foi ter detectado o erro para saneá-107 

lo e isso foi feito diante de muito trabalho pela comissão. Sra. Claudia explicou que o trabalho não 108 

consiste simplesmente em concordar ou discordar e sim elaborar a fundamentação teórica legal. 109 

Em seguida, deu ciência a Sra. Maria Ângela sobre as questões dos equipamentos cedidos pela 110 

SESAU ao COMUS, com cotação de preço acima da média praticada pelo comércio de referência. 111 

Informou que o valor equipamento cedido para o COMUS apresentou valor muito acima da média   112 

e considerando a fiscalização do Ministério Público com relação a este assunto. Disse que este tema 113 

constará do Relatório da COFIN. Solicitou a Sra. Renata que coloque no grupo Comissão de 114 

Revisão da Lei, sem que os membros da Secretaria Executiva se manifestem, somente os membros 115 

da comissão, informando a proposta da referida Reunião Extraordinária, objetivando a definição da 116 

minuta da Lei, sendo definida para o dia 13/12/2021 às 14 horas para alteração da Lei nº 117 

2579/2018 – COMUS – presencial - local SINDSERV.  Orientou a conselheira Viviane que a 118 

entidade Federação Costa Atlântica apresente comprovação médica do presidente para corroborar 119 

o recurso. Disse que caso não haja o preenchimento das vagas por parte de algumas entidades, 120 

como é o caso da diretoria clínica do Hospital, um novo edital será lançado. Sra. Maria Ângela 121 

perguntou o porquê o Corpo Clínico não poderá participar. Sra. Claudia explicou que por conta que 122 

o Corpo Clínico não é uma entidade, ela faz parte do Hospital como diretoria. Recapitulando, Sra. 123 

Claudia reforçou a data da Reunião da 277ª Ordinária do COMUS para o dia 14/12/2021, às 15 124 

horas, modalidade online/presencial. Nada mais a tratar, segue a ordem da proposta de pauta para 125 

reunião 277ª Ordinária:  126 

1- Falta de ciência das Entidades sobre o Processo Eleitoral do COMUS – Biênio 2022/2023; 127 

2- Ciência da Prorrogação do Período de Inscrição do Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023; 128 

3- Alteração da data da Votação da Eleição – Biênio 2022/2023; 129 

4- Emissão de Resolução para homologar deliberação do COMUS sobre a Alteração da data 130 

da Votação da Eleição – Biênio 2020/2021. 131 

5- Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2022; 132 

6- Recurso Conselheira Viviane para participação do Processo de Inscrição para o Processo 133 

Eleitoral COMUS – Biênio 2022/223; 134 

7- Credenciamento da Unidade de Saúde Paúba; 135 

8- Inserção de Metas no Plano Municipal de Saúde referente ao Hospital de Boiçucanga; 136 

9- Relatório do Conselho Fiscal emitido pelo representante do COMUS 137 

10- Relatório do Conselho Curador emitido pelo representante do COMUS;  138 

11- Relatório parcial da COFIN referente 3ºQuadrimestre/2021;  139 

12- Relatório do Comitê de Crise apresentado pelo COMUS. 140 

13- Assuntos Gerais 141 

Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 07 de dezembro de 142 

2021.  143 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 144 

Membros da Comissão 

Maria Ângela Laurito de Moraes - presencial  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas - online  

Ângela Julia Recchia Thomaz - online  

Viviane Moura Snodgrass - online  
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