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ATA DA 35ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SÃO SEBASTIAO.  2 

Data: 24 de março de 2014.  3 

Ordem do dia:  4 

1- Esclarecimentos sobre o Processo Eleitoral do COMUS: 5 

Dr. Antonio deu início à reunião explicando que o chamamento desta pauta se deu 6 

devido à necessidade de explicar ao Dr. Paulo Alexandre os critérios considerados na 7 

avaliação da legalidade de participação do Instituto Educacional de Ciências, entidade 8 

considerada não habilitada no segmento a que se propôs (Prestadores de Serviços de 9 

Saúde) devido a não possuir convênio com o SUS, no momento e por desenvolver 10 

atividades com fins lucrativos. Informou que o Dr. Paulo enviou um e-mail ao COMUS no 11 

dia 15 de março de 2014, dizendo ter ciência da decisão do COMUS em não habilitar o 12 

Instituto na composição do COMUS. Segundo Dr. Paulo a decisão do COMUS foi 13 

baseada somente no parecer da SAJUR, órgão que é foco da fiscalização do COMUS e 14 

que também não levou em consideração o direito de defesa do Instituto, pois não 15 

chegaram a esgotar a matéria. Informou ainda que estará acionando o COMUS na Justiça 16 

Federal, bem como solicitará inquérito na Polícia Federal para apurar possíveis pressões 17 

políticas do Executivo sobre o COMUS (órgão fiscalizador/deliberativo/Consultivo). Diante 18 

do exposto, considerando que ainda pairam dúvidas, evidenciadas pelo teor contido no 19 

referido e-mail, a Secretaria Executiva convidou o Dr. Paulo Alexandre como 20 

representante legal do Instituto e Dra. Verônica, possível advogada da entidade, 21 

considerando que seu nome constou no e-mail enviado pelo Dr. Paulo Alexandre. 22 

Salientou que a decisão de convidá-los para uma conversa não teve como objetivo ceder 23 

ao conteúdo intimidativo do e-mail e sim esclarecer de uma vez por todas sobre os 24 

critérios utilizados na avaliação da legalidade de participação do processo eleitoral, biênio 25 

2014/2015. Em seguida, apresentou o e-mail enviado pelo Dr. Paulo como justificativa de 26 

ausência a reunião em pauta, recebido às 10 h e 54 m, seis minutos antes do horário 27 

previsto para reunião. Informou que o Dr. Paulo Alexandre solicitou novo agendamento, 28 

de preferência, no período da tarde. Decidido pelos presentes solicitar ao Dr. Paulo que 29 

elenque três datas possíveis para realização da reunião. Nada mais havendo a tratar, 30 

encerrou-se a reunião.  31 

São Sebastião, 24 de março de 2014. 32 

Ata elaborada por                                                       Ana Maria Assis Leite dos Santos.   33 
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