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ATA DA 132ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 29 de junho de 2016, às 16h e 20 minutos - segunda chamada, com término às 19 horas. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.   4 

Dra. Marcia deu início a reunião relembrando que a reunião em pauta não é destinada para discussão 5 

de políticas públicas de saúde e sim especificamente para dirimir assuntos de cunho interno/ 6 

administrativo. Em seguida solicitou que pessoas externas a composição do COMUS se retirassem. 7 

Neste momento a Sra. Waltraud, convidada pela conselheira Ana Amélia se retirou e disse que 8 

deixaria seus questionamentos com os representantes da ONG Controle Social. A Sra. Ana Maria 9 

Batelochi, representante da Irmandade também se retirou, bem como o Sr. Décio Galvão que 10 

chegou posteriormente, ambos convidados pelo Conselheiro Ubirajara. Dr. Antonio explicou que a 11 

solicitação para que pessoas alheias à composição do COMUS não participassem da reunião atende a 12 

uma deliberação da Secretaria Executiva objetivando preservar as partes envolvidas no processo da 13 

denúncia. Salientou que a Sra. Traud e qualquer outro participante são sempre muito bem vindos às 14 

reuniões do COMUS quando estas forem de caráter de audiência pública. Explicou que os 15 

conselheiros foram orientados na chamada da reunião por e-mail com relação ao fator restritivo de 16 

participação, porém parece que alguns conselheiros não atentaram para este detalhe. Sra. Ana 17 

Amélia informou que o convite para Sra. Waltraud não foi para esta reunião e sim para a reunião da 18 

Secretaria Executiva. Dra. Marcia explicou que a reunião da Secretaria Executiva também teve o teor 19 

de discussão interno-administrativa por isso a impossibilidade da Sra. Waltraud de participar. Em 20 

seguida, passou-se a ordem do dia.  21 

ORDEM DO DIA: 22 

1- Quebra no Código de Ética do COMUS; 23 

2- Nomeação da Comissão de Ética; 24 

3- Proposta de Alteração no Código de Ética – Inserção de artigo ou parágrafo do item 25 

“Afastamento Cautelar”; 26 

4- Proposta de Complementação no Regimento Interno – Flexibilidade para Chamamento de 27 

Reunião Extraordinária; 28 

5- Projeto de Lei do COMUS; 29 

6- Recomendação DENASUS com relação à paridade das Comissões Internas do COMUS; 30 

7- Reuniões das Comissões Internas; 31 

8-  Eleição temporária de membro do segmento Usuários para compor a Comissão de 32 

Finanças; 33 

9- Esclarecimentos sobre o impedimento de participação de pessoas externas ao COMUS às 34 

Reuniões da Secretaria Executiva e Extraordinária; 35 

10- Esclarecimentos sobre a emissão da Ordem de Serviço nº 001/2016 – COMUS; 36 

11- Crachás de Conselheiros. 37 

**************************************************************************************************************** 38 

1- Quebra no Código de Ética: Dra. Marcia informou que o COMUS recebeu uma denúncia 39 

relacionada à ética por parte dos membros deste Conselho, protocolada no dia 22/06/2016. Em 40 

consequência do ocorrido informou que chamou imediatamente uma reunião com os membros da 41 

Secretaria Executiva para as primeiras providências e condução do acompanhamento do caso de 42 

forma cautelosa e sigilosa, objetivando primeiramente proteger a integridade das partes envolvidas 43 

antes da apuração dos fatos.  44 

2- Nomeação da Comissão de Ética: Dra. Marcia informou que diante da denúncia acolhida a 45 

Secretaria Executiva percebeu a necessidade de alterar o Código de Ética e Regimento Interno, 46 

propondo a inserção e alteração em alguns itens dos documentos referenciados, possibilitando mais 47 

flexibilidade no desenvolvimento dos trabalhos, bem como a necessidade da nomeação da Comissão 48 

de Ética para apuração da possível falta cometida e providências. Explicou que a formação da 49 
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Comissão de Ética deverá respeitar a paridade, sendo quatro membros, dois do segmento usuários, 50 

um do governo e um do trabalhador. Por último, explicou que a nomeação da Comissão de Ética não é 51 

permanente, disse que ela terá caráter provisório, sendo nomeada especificamente toda vez que 52 

surgir algum caso associado à ética. Manifestaram-se interessados os seguintes membros: Débora 53 

Aparecida Teixeira Torres – segmento Governo, Guilherme Seixas Santana de Lima – segmento 54 

Trabalhador, Maria Aparecida Dias Santos Prado – segmento Usuários e Douglas Alberto Braga 55 

– segmento Usuários. Composição Aprovada por unanimidade pela plenária. Sra. Maria Evelina 56 

perguntou se existe a possibilidade de desistência de participação da Comissão de Ética ao tomar 57 

conhecimento do caso. Dr. Antonio respondeu que sim e em seguida propôs a manifestação de 58 

outros membros para compor uma lista de espera, caso ocorra uma situação real de suspensão e 59 

impedimento por parte dos membros que se candidataram. Apresentaram-se os seguintes membros 60 

para compor a lista de espera de participação: Débora Eliza Puertas Moura – segmento Governo e 61 

Tania Regina Sarak – segmento Trabalhador. Dr. Antonio explicou que depois de instaurada a 62 

referida Comissão, ela fará as apurações do caso, e caso a falta seja comprovada poderá resultar em 63 

penalidades.  64 

3- Proposta de Alteração no Código de Ética – Inserção de artigo ou parágrafo do item 65 

“Afastamento Cautelar”: Dr. Antonio informou que a proposta de alteração está baseada na 66 

necessidade de inserção do afastamento cautelar para casos que demandem apuração/avaliação 67 

nos casos de quebra de conduta ética, com objetivo de preservar as partes envolvidas, bem como 68 

proteger o desenvolvimento dos trabalhos das Comissões Internas do COMUS, considerando que o 69 

código atual não prevê conduta para o assunto a ser avaliado. Em seguida solicitou apoio dos 70 

representantes da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil na elaboração da redação para inserção 71 

do artigo ou parágrafo no Código de Ética, juntamente com a Secretaria Executiva. Dra. Marcia 72 

salientou que a proposta de alteração no Código de Ética é apenas uma sugestão da Secretaria 73 

Executiva que poderá ou não ser aprovada pela plenária. Na sequência colocou em votação a 74 

Proposta de Inclusão do Afastamento Cautelar das entidades envolvidas nos casos de quebra de 75 

conduta ética. Proposta aprovada por unanimidade pela plenária. 76 

4- Proposta de Complementação no Regimento Interno – Flexibilidade para Chamamento de 77 

Reunião Extraordinária: Dra. Marcia explicou que em reunião com a Secretaria Executiva também 78 

puderam observar que o Regimento Interno do COMUS atual engessa a possibilidade de chamamento 79 

de reunião extraordinária em caráter de urgência. Informou que a Secretaria Executiva propôs a 80 

complementação do Regimento Interno no que concerne à inserção do referido item para que a 81 

flexibilização do chamamento seja contemplada. Proposta aprovada por unanimidade.  82 

5- Projeto de Lei do COMUS: Dra. Tania perguntou se a nova lei do COMUS já foi sancionada. Dr. 83 

Antonio lembrou que a Lei do COMUS vigente nº. 1990/2009 abrange conteúdo pertencente ao 84 

Fundo Municipal e por determinação do órgão de auditoria do Estado, o DENASUS, o COMUS e 85 

SESAU efetuaram as devidas alterações, sendo encaminhada a minuta da referida lei à Secretaria de 86 

Assuntos Jurídicos – SAJUR para providências. Informou que em consulta à SAJUR foi informado que 87 

o processo está em avaliação pela Secretaria da Fazenda – SEFAZ. Dra. Tania com apoio da plenária 88 

solicitou agilidade no processo de sanção/homologação do referido projeto de lei. Sra. Ana Maria, 89 

Administrativo do COMUS, informou que foi emitido um ofício do COMUS no dia 23 de junho/16 90 

solicitando informações acerca do referido projeto de lei do COMUS. A plenária decidiu por 91 

unanimidade aguardar retorno do ofício citado. 92 

6- Recomendação DENASUS com relação à paridade das Comissões Internas do COMUS: Dra. 93 

Marcia informou que a última Auditoria realizada pelo DENASUS foi observado que algumas reuniões 94 

da COFIN contaram com a presença de um único membro. Dra. Tania explicou que estas atas são 95 

abertas com intuito de registrar a falta de quórum em respeito ao membro que compareceu, porém 96 

nessas situações não são efetuadas nenhum tipo de deliberações e/ou encaminhamentos.   97 

7- Reuniões das Comissões Internas: Dra. Marcia salientou que só será permitida a 98 

presença/permanência de conselheiros às reuniões das comissões internas do COMUS, sendo 99 
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vedada toda e qualquer presença de pessoas alheias a composição do COMUS. Com relação aos 100 

conselheiros, estes poderão participar de qualquer reunião como ouvinte, exceto as reuniões da 101 

Comissão de Ética.  102 

8- Eleição temporária de membro do segmento Usuários para compor a Comissão de Finanças: 103 

Dra. Marcia informou que essa posse será temporária até a finalização dos membros da Comissão de 104 

Ética referente conforme denúncia referenciada no item nº 1 desta ata. Não houve manifestação de 105 

participação voluntária, porém o nome do conselheiro Clausius foi muito indicado. Diante da referida 106 

indicação e aprovação da Plenária e ainda considerando o fato do Sr. Clausius ter experiência nos 107 

trabalhos da COFIN, Dra. Marcia disse que o convidará para compor temporariamente a COFIN.  108 

9- Esclarecimentos sobre o impedimento de participação de pessoas externas ao COMUS às 109 

Reuniões da Secretaria Executiva e Extraordinária: Dra. Marcia explicou que sua contribuição para 110 

os trabalhos do Conselho é voluntária e está desprovida de interesses políticos. Frisou que sua 111 

postura foi educada e cordial ao solicitar que as referidas pessoas externas à composição do COMUS 112 

se retirassem da plenária e que em momento algum teve a intenção de constranger ou desrespeitá-113 

las, sendo sua única e absoluta intenção de preservar o sigilo dos assuntos internos do COMUS, bem 114 

como preservar a integridade das partes envolvidas na denúncia acolhida pelo COMUS até a 115 

apuração dos fatos, conforme consta de gravação das respectivas reuniões. Salientou que quando o 116 

Conselho necessita discutir questões internas não chamam reuniões com caráter de audiência 117 

pública. Informou que foi enviado e-mail para todos os conselheiros com relação à restrição de 118 

participação das referidas reuniões, e que talvez alguns conselheiros não atentaram para as 119 

observações efetuadas.  120 

10- Esclarecimentos sobre a emissão da Ordem de Serviço nº 001/2016 – COMUS: Dra. Marcia 121 

informou que a referida ordem de serviço teve duração de três dias, com validade do dia 24/06/16 a 122 

29/06/16, data da reunião em pauta. Salientou que a ordem de serviço objetivou salvaguardar as 123 

atividades internas desenvolvidas pelas comissões do COMUS.  124 

11- Crachás de Conselheiros: Dra. Marcia informou que os crachás estão disponíveis para entregar, 125 

em seguida chamou a atenção da plenária quanto a sua utilização. Salientou que qualquer postura 126 

individual em nome do COMUS não será bem vinda, pois se trata de um colegiado, na qual as 127 

decisões são aprovadas em plenária com a participação dos conselheiros. Solicitou que utilizem com 128 

parcimônia e responsabilidade porque o cargo de Conselheiro é equiparado a agente público.  129 

Nada mais havendo a tratar e sendo saneadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que depois 130 

de aprovada, será assinada pelos presentes.  Ata elaborada por                         Ana Maria Assis Leite dos 131 

Santos e presidida pela Sra. Marcia Guimarães Correa da Silva.                                132 

São Sebastião, 29 de junho de 2016.  133 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 134 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Débora Aparecida Teixeira Torres  

Rogéria dos Santos  Débora Eliza Puertas Moura  

Ubirajara Nascimento  Rosana Fleury Zerlotti  

Marcia Guimarães Correa da Silva  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Tania Regina Sarak  Guilherme Seixas Santana de Lima  

Lucas Faria de Souza Campos  Edson Cardin Nogueira  

Viviane Moura Snodgrass  Nathalia Cristina de Sá  

Dirceia Arruda de Oliveira  Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Maria Aparecida Dias Santos Prado  Maria Cecília Nobre Borges Nogueira  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  Douglas Alberto Braga  

Maria Evelina Pereira Faria  Carlos Alberto de Sant’ Anna  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 135 


