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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DA LEI 1990/2009 – ALTERADA 1 

PELAS LEIS 2403/2016 E 2404/2016.  2 

Data: 17 de outubro de 2017 - Sala do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1) Revisão de Lei 1990/20019 – alterada pelas leis 2403/2016 e 2404/2016: Sra. Isabel deu início a 5 

reunião informando ao Secretário da Saúde – Sr. Carlos Roberto e a Secretária de Saúde Adjunta – 6 

Sra. Denise Passarelli que houve uma reunião da Secretaria Executiva do COMUS para decidir sobre 7 

a revisão da referida Lei, ficando acordado sobre a redução da composição em seus pares. Informou 8 

que a reunião em pauta tem o objetivo de conhecer as sugestões da Secretaria da Saúde com relação 9 

às propostas de alteração. Sra. Denise considerou que a composição deverá ter representantes do 10 

segmento trabalhadores, sendo estes um representante da Fundação da Saúde -  FSPSS e um do 11 

Hospital, ficando os quatro representantes restantes eleitos pelas unidades de saúde (Enfermeiros, 12 

Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem). Dos Usuários sugeriu que se reduzam as 13 

entidades e se incluam os CGU’S do Centro, Costa Norte e Costa Sul. Sugeriu ainda que nos casos 14 

de representantes candidatos a processo eleitoral municipal deverão se desligar do Conselho um ano 15 

antes do referido processo. Sr. Carlos Alberto sugeriu que se elejam dois representantes nos CGU’S, 16 

distribuídos em dois pólos: Costa Sul e Costa Norte, assim como funciona no COMSEG – Conselho 17 

Municipal de Segurança. Em seguida, informou que emitiram ofício para Fundação, objetivando o 18 

agendamento de reuniões de conscientização da implantação dos CGU’S nas unidades de saúde, 19 

porém sem retorno. Sra. Isabel considerou que fará uma pesquisa mais aprofundada, objetivando que 20 

as alterações propostas tenham embasamento legal. E quando tiver os retornos marcarão uma nova 21 

reunião da Secretaria Executiva para fechamento da revisão. 22 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 23 

presentes.   24 

São Sebastião, 17 de outubro de 2017.  25 

Ata elaborada por                                                           Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 26 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 27 

Membros da Comissão 

Carlos Alberto de Sant’Anna  

Isabel Cristina Nascimento Oliveira  

Adilson Ferreira de Moraes   

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  28 
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