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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO INSTRUMENTOS LEGAIS COMUS. 1 

Data: 05 de outubro de 2021 – modalidade presencial e online.  2 

Aberta a reunião, constatou-se insuficiência de quórum regimental, mínimo de três integrantes, 3 

posto que ausentes os membros Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santana e Sra. Alice Braz Rodrigues. 4 

Estiveram presentes a Sra. Laysa Cristina Reis do Nascimento, conselheira do segmento governo e 5 

Sra. Inês Aparecida Gomes dos Santos, oficial administrativa da Secretaria de Saúde. Apesar de 6 

não haver quórum para deliberação foi discutido o assunto da pauta e designada reunião para o dia 7 

07 de outubro de 2021, horário a definir, para deliberação. 8 

Ordem do dia: 9 

1. Revisão do art. 3º da Lei 2.579/2018 10 

Sra. Renata, administrativo do COMUS, entregou aos presentes impressos contendo sugestão de 11 

alteração do art. 3º feito pela Sra. Claudia. Informou que as alterações sugeridas estariam em 12 

destaque cinza, na ata as sugestões encontram-se em itálico, logo a baixo do texto original. 13 

“Art. 3º O Conselho Municipal de Saúde será composto 20 (vinte) membros, dos quais 04 (quatro) 14 

indicados pelo Governo, 01 (um) pelo Prestador de Serviços de Saúde, 05 (cinco) pelos 15 

Profissionais da Área da Saúde e 10 (dez) pelos Usuários do Sistema único de Saúde (SUS), 16 

obedecendo a seguinte divisão: (Redação alterada na 230ª Reunião Ordinária do COMUS, em 14 17 

de novembro de 2017, Resolução COMUS nº 047/2017) 18 

I - Dos Órgãos do Governo: 19 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) da Secretaria Municipal de Saúde; (Redação 20 

alterada na 230ª Reunião Ordinária do COMUS, em 14 de novembro de 2017, Resolução 21 

COMUS nº 047/2017 22 

b) 01 (um) representante (Titular e Suplente) da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 23 

- FSPSS; (Redação alterada na 230ª Reunião Ordinária do COMUS, em 14 de novembro de 24 

2017, Resolução COMUS nº 047/2017) 25 

c) 02 representantes (Titular e suplente) indicados pelo Chefe do Poder Executivo. (Redação 26 

alterada na 230ª Reunião Ordinária do COMUS, em 14 de novembro de 2017, Resolução 27 

COMUS nº 047/2017) 28 

c)   01 representantes (Titular e suplente) indicados pelo Chefe do Poder Executivo.  29 

d) 01 (um) representante (Titular e Suplente) do governo dos Conselhos Gestores de 30 

Unidades de cada região deste Município; 31 

Parágrafo Único: Caberá ao Secretário da Saúde, Presidente da Fundação de Saúde Pública de 32 

São Sebastião e ao Chefe do Poder Executivo, a indicação por meio de ofício de seus 33 

representantes (Titular e Suplente). (Redação alterada na 230ª Reunião Ordinária do COMUS, em 34 

14 de novembro de 2017, Resolução COMUS nº 047/2017) 35 

 II - Dos Prestadores de Serviços de Saúde: 36 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) representantes de entidades prestadoras de 37 

serviços de saúde provados, conveniados ou sem fins lucrativos. (Redação alterada na 230ª 38 

Reunião Ordinária do COMUS, em 14 de novembro de 2017, Resolução COMUS nº 39 

047/2017) 40 

III - Dos Órgãos ou Entidades dos Trabalhadores de Saúde: (NR) (redação estabelecida de acordo 41 

com o art. 3º da Lei Municipal nº 2.669, de 16.12.2019) 42 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores da área da saúde 43 

dos Conselhos Gestores de Unidades de cada região deste Município; 44 

b) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) de entidades sindicais federações, associações 45 

profissionais, conselhos de profissões regulamentadas, obedecendo as instâncias 46 

federativas, de profissionais e trabalhadores da área de saúde sediadas e atuantes no 47 

Município; 48 

b) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) de entidades sindicais e federações, 49 

obedecendo as instâncias federativas, de profissionais e trabalhadores da área de saúde 50 

sediadas ou atuantes no Município; 51 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=9427&cdDiploma=20192669#a3
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c) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores em entidades 52 

prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos. 53 

c)    01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores em entidades 54 

prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, sem vínculo 55 

financeiro, empregatício e contratual de qualquer espécie com a gestão. 56 

d) 01 (um) representante do Corpo Clínico do Hospital de Clínicas de São Sebastião, sendo o 57 

titular o seu Diretor Clínico e seu suplente. 58 

d)  01 (um) representantes (Titular e Suplente) associações profissionais e conselhos de 59 

profissões regulamentadas, obedecendo as instâncias federativas, de profissionais e 60 

trabalhadores da área de saúde sediadas ou atuantes no Município; 61 

Parágrafo único. Na ausência de inscrição de Entidades, Conselhos e Associações, 62 

descritas nos itens b, c e d do inciso III, será permitido que outra Entidade, Conselho ou 63 

Associação inscrita no processo eleitoral no seguimento Trabalhador de Saúde concorra a 64 

vaga vacante. 65 

IV - Dos representantes dos Usuários do Sistema único de Saúde (SUS): 66 

a) 10 (dez) representantes (Titular e suplente) de Entidades e Associações Comunitárias 67 

Organizadas. (Redação alterada na 230ª Reunião Ordinária do COMUS, em 14 de 68 

novembro de 2017, Resolução COMUS nº 047/2017) 69 

a) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) dos usuários dos Conselhos Gestores de 70 

Unidades de cada região deste Município; 71 

b) 08 (oito) representantes (Titular e suplente) de Entidades e Associações Comunitárias 72 

Organizadas, Centrais Sindicais, Movimentos Populares de Saúde, Movimentos populares 73 

de defesa do consumidor e Movimento Religioso da Defesa da Saúde. 74 

§ 1º Cada membro titular do Conselho Municipal terá um suplente oriundo da mesma categoria 75 

representativa. 76 

§ 2º Para garantir a legitimidade de representação paritária dos usuários, é vedada a escolha de 77 

representantes dos usuários que tenham vínculo, dependência econômica ou comunhão de 78 

interesse com quaisquer dos representantes dos demais segmentos integrantes do 79 

Conselho. (NR) (redação estabelecida pelo art. 3º da Lei Municipal nº 2.669, de 16.12.2019) 80 

§ 3º Para garantir a paridade prevista no caput do artigo 1º, os representantes indicados pelas 81 

entidades sindicais, federações, associações profissionais, confederações, conselhos de profissões 82 

regulamentadas, sediados no Município deverão ser, obrigatoriamente, de 83 

profissionais/trabalhadores de saúde. (NR) (redação estabelecida pelo art. 3º da Lei Municipal nº 84 

2.669, de 16.12.2019) 85 

§ 4º Entende-se por organização, instituição, entidade, associação comunitária, movimentos, a 86 

união da sociedade civil devidamente organizada e constituída, cujos estatutos sociais e prática 87 

corrente tenham no bem estar do usuário sua ênfase na área de saúde e estejam voltados para 88 

grupos específicos de interesse, dentre os quais, idosos, mulheres, índios, pescadores, 89 

associações de moradores, pastorais, afro-brasileiros, ambientalistas, minorias étnicas e sexuais, 90 

pessoas com deficiências, entre outros. (NR) (redação estabelecida pelo art. 3º da Lei Municipal nº 91 

2.669, de 16.12.2019) 92 

§ 5º A Entidade e Associação Comunitária cuja atuação, estatutariamente, tenha abrangência 93 

municipal só poderá se inscrever para participar do processo eleitoral correspondente a uma única 94 

região geográfica. 95 

§ 6º A distribuição geográfica compreendida pela Região Norte (entre o Bairro Cigarras e o Bairro 96 

Canto do mar), Região Central (entre o Bairro São Francisco e o Bairro Barequeçaba e Região Sul 97 

(entre o Bairro Guaecá e o Bairro Boracéia) deverá ser respeitada quando do processo eleitoral, 98 

caso haja número suficiente para a eleição de entidades, objetivando uma participação 99 

democrática. (Redação alterada na 230ª Reunião Ordinária do COMUS, em 14 de novembro de 100 

2017, Resolução COMUS nº 047/2017) 101 

§ 7º A validade da escolha dos trabalhadores a que se refere o parágrafo anterior será tratada no 102 

regimento interno deste Conselho Municipal de Saúde. (NR) (redação estabelecida pelo art. 3º da 103 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=9427&cdDiploma=20192669#a3
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Lei Municipal nº 2.669 de 16.12.2019)” 104 

Sra. Laysa perguntou sobre o representante do segmento governo do Conselho Gestor de 105 

Unidades – CGUS, pois não havia Conselho Gestor de Unidade – CGU atuante no Município. Sra. 106 

Claudia explicou que não haveria paridade se não houvesse vaga para CGU no segmento 107 

governo, já que existia a previsão no segmento trabalhador e usuário. Sugeriu que devido à falta de 108 

representantes no segmento trabalhador e no segmento usuário, fosse retirado um representante 109 

do segmento um do governo. Sra. Laysa perguntou se o intuído era retirar uma vaga do governo. 110 

Sra. Renata, administrativo do COMUS, informou que a proposta da Sra. Claudia seria abrir vagas 111 

de CGUs em todos os segmentos, 1 governo, 1 trabalhador e 2 usuários, para que fosse mantida a 112 

paridade, mesmo na falta dos Conselhos Gestores. Sra. Inês informou que a Lei Municipal prevê 113 

que o Conselho Municipal de Saúde seja composto por 20 representantes, e que do ponto de vista 114 

legal, deveriam haver 20 votos. Disse que a sugestão da Sra. Claudia seria uma solução às 115 

avessas, pois ao invés de corrigir o que não se consegue sanear estaria criando um dispositivo 116 

para legitimar o que não se consegue fazer, ou seja estaria colocando um fantasma, para cobrir 117 

uma paridade fantasma para sanear um problema que precisa corrigir de outra forma. Afirmou que 118 

o correto seria o município de São Sebastião ter CGUs. Sra. Claudia disse que na composição do 119 

Conselho de Saúde estão previstos os Conselhos Gestores, e que devem ser formados, e que 120 

independentemente de qualquer motivo, ser assegurada sua representatividade, pois assim que 121 

formados deveriam assumir suas vagas no COMUS. Disse que as vagas do CGUs deveriam 122 

continuar no COMUS, pois já estão previstas, e que o COMUS continuaria tendo 20 123 

representantes. Explicou que com 1 representante do segmento governo CGU, 1 do segmento 124 

trabalhador CGU e 2 do segmento usuário CGU, o COMUS estaria sempre paritário independe da 125 

formação ou não dos Conselhos Gestores. Sra. Inês sugeriu que as propostas elaboradas 126 

referentes a alteração do art. 3º fossem encaminhadas para a plenária decidir. Disse que a 127 

Sugestão da Sra. Claudia criaria em tese paridade no conselho, contudo não existe CGU formado 128 

no município, criando assim representatividade em algo que não existe, agravando o problema, 129 

criando o terceiro fantasma que não existe, deixando de cumprir a lei, pois o COMUS deveria ter 20 130 

representantes de diversas áreas. Disse que os CGUs são de grande importância. Disse que 131 

diferente do organograma da administração pública, que tem hierarquia, (secretário de saúde, 132 

secretário adjunto e diretores), o COMUS tem orbitando entorno dele os Conselhos Gestores, que 133 

por sua vez, são braços do COMUS pois existem demandas nas Unidades de Saúde que não 134 

chegam até o COMUS. Informou que, valendo do princípio da paridade, o CGU tem que ter 1 líder 135 

da comunidade, que é eleito pela própria comunidade, 1 representante dos funcionários daquela 136 

unidade, e 1 representante da gestão, que pode ser o gerente da unidade ou no caso de não haver 137 

gerente da unidade pode ser um representante da Secretaria de Saúde. Disse que o CGU não 138 

precisa ser paritário, e deveria ter apenas que ter um representante de cada segmento, e que a 139 

paridade se aplica apenas no COMUS e que quando um dos representantes diverge dos outros a 140 

decisão deve ser encaminhada para a plenária, pois o Conselho Gestor tem o poder discutir e filtrar 141 

problemas e não de decidir. Comparou o CGU com as Comissões do COMUS. Explicou que as 142 

Comissões não precisam ser paritárias, pois nenhuma Comissão tem o poder decidir algo sem 143 

passar pela plenária independe de divergências entre os membros das Comissões, pois o que 144 

conta é a decisão da plenária. Reiterou que os Conselhos Gestores e Comissões não precisam ser 145 

paritários, pois somente referendam e toda indicação precisa passar pela plenária. Entende que a 146 

Lei do COMUS, Lei 8080/90 e a Lei 8.142/90, prevê paridade que se aplica ao COMUS e não as 147 

Comissões e que não entende adequado se utilizar dessa mesma paridade por analogia. Fez 148 

considerações sobre a importância dos Conselhos Gestores, e as cobranças feitas pelos 149 

representantes do segmento trabalhadores e usuários. Sra. Claudia disse que apesar de ser 150 

representante do segmento trabalhadores é a favor do bem coletivo, e que todos são usuário pois 151 

independente das circunstancias todos vão inicialmente para o SUS. Disse que se representante 152 

do segmento governo não tiver liberdade para falar sobre o que não está na conformidade, como 153 

usuário esse representante também sofreria, e que não se deveria concordar com tudo sem 154 

questionamentos. Sra. Inês disse que o Conselho Gestor é fundamental, de suma importância e 155 
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que devem ser montados com brevidade, pois é bom para todos e quem perde com sua falta é o 156 

próprio COMUS, que perde um braço nas Unidades de Saúde. Considerou que se os CGUs não 157 

estariam montados, e prever sua representatividade seria um engodo, pois não estariam cumprindo 158 

a lei. Sra. Claudia perguntou qual a sugestão da Sra. Inês no tocante da garantia, de quando 159 

montado os CGUs, eles participem em qualquer tempo do Conselho Municipal de Saúde. Sra. Inês 160 

disse que as inscrições para o processo eleitoral terão início em novembro e que não existe 161 

previsão para os CGUs, e se iniciará uma nova gestão na ilegalidade. Sugeriu duas propostas: 1ª 162 

proposta – alteração da lei, não somente do regimento, para garantir a legalidade e que fosse 163 

suprimida as vagas de CGUs dos segmentos trabalhadores e usuários e retira uma vaga do 164 

segmento governo, alterando a lei de 20 vagas para 16, e deixando consignado em ata que 165 

aconteceria a eleição e que tão logo que formado os CGUs, eles retornariam aos seus acentos, 166 

passando de 16 vagas para 20 vagas. Entende que com esta proposta cumpre-se a lei, da 167 

transparência ao ato e garante as vagas. Sra. Claudia disse que tem que garantir a vagas dos 168 

CGUs. Sra. Inês disse que o CGU seria uma previsão e que não se encontra de forma expressa na 169 

Legislação, pois é um braço do COMUS onde traz pessoas que vive os problemas que serão 170 

tratados pelo Conselho. Disse que se não formados CGUs por diversas variáveis, precisa-se deixar 171 

consignado em ata que tão logo sejam formados, altera-se a lei para que possam assumir seus 172 

lugares no Conselho Municipal, e que poderiam ser três vagas, uma de cada segmento, 173 

representado cada distrito. Sugeriu que como há dificuldade de se instituir CGUs em todas as 174 

Unidades, talvez seria o caso de que fossem criados CGUs distritais, Costa Norte, Costa Sul e 175 

Região Central. Sra. Claudia informou que se fossem indicados três CGUs, um de cada segmento, 176 

o Conselho ficaria desparitário. Sra. Laysa disse que deveriam ter 1 representante do segmento 177 

governo, 1 representante do segmento trabalhador e 2 representantes do segmento usuários, 178 

decido por eleição entre os Conselhos Gestores. Sra. Claudia sugeriu que os titulares e suplentes 179 

não precisariam ser do mesmo CGU, pois a realidade de cada região é diferente. Sra. Inês utilizou 180 

a Costa Norte como exemplo para formação de CGU distrital: Unidades de Saúde do Jaraguá, 181 

Canto do Mar e Enseada. Disse que haveria eleição entre representante da comunidade e de 182 

trabalhadores das 3 Unidades de Saúde e o gestor indicaria seu representante, pois é prerrogativa 183 

da gestão. Retomou dizendo que esta seria a 1ª proposta, a primeiro momento suprimir as vagas 184 

do CGU e consignar em ata a retomada de suas vagas futuramente, quando de fato existissem. 185 

Informou que o parâmetro sugerido para composição dos membros no Conselho de Saúde é 186 

populacional, como quase tudo no SUS. Disse que a quantidade de representantes do COMUS de 187 

São Sebastião está além do que prevê a população se comparado com outros municípios do Litoral 188 

Norte, e que apesar de haverem muitas Associações no município, existe grande dificuldade em 189 

fazer com que participem. Acredita que quanto mais representantes, melhor seria, desde que a 190 

representatividade seja efetiva. Sra. Claudia considerou o fato da instabilidade das Entidades no 191 

tocante a troca de representantes. Sra. Inês fez considerações sobre o engajamento, educação 192 

permanente, continuada, explicar sobre o que é o SUS, informar que quando a pessoa assume 193 

como representante do COMUS responde pelos seus atos como conselheiro, se enquadra no 194 

conceito ampliado do art. 327 CP, pois é considerada funcionário público temporário, sem 195 

remuneração, eventualmente respondendo na justiça juntamente como corresponsabilidade da 196 

gestão, como previsto no Código Penal, não podendo negar ignorância. Sra. Claudia informou que 197 

existe recomendações sobre o assunto no Tribunal de Contas. Sra. Viviane disse que o quando a 198 

pessoa se torna representante, no COMUS, muitas vezes, não tem conhecimento. Sra. Claudia 199 

disse que precisa haver engajamento para aquisição de conhecimento. Sra. Viviane comentou que 200 

quando a Sra. Inês falou da paridade dos CGUs não se deveria falar em números e sim de 201 

porcentagens. Sra. Inês disse que quando falou dos CGUs e Comissões, quis dizer que ambos 202 

não têm vida própria, pois embora delegado, numa plenária, a representação (segmento governo, 203 

trabalhador e usuário), o que significa que tacitamente estariam reconhecendo que o assunto 204 

analisado, pelos representantes, seria considerado adequado, ainda assim a decisão final é da 205 

plenária. Disse que quando uma comissão faz apresentação sobre suas deliberações, como a 206 

COFIN sobre os relatórios da Prestação de Contas, não seriam dois usuários que mudariam algo e 207 
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sim a deliberação da plenária de acordo com o relatório da Comissão, ou seja, as comissões 208 

apresentam e referendam, mas não tem autonomia para decisões. Salientou que nas Comissões 209 

existem representantes dos três segmentos (governo, trabalhadores, usuário). Disse que com a 1ª 210 

proposta sobre a questão da paridade no COMUS, haveria alteração em pelo menos 2 artigos: no 211 

caput onde se lê 20 se leria 16, e suprimiria um do segmento usuário que precisaria ser discutido o 212 

critério na plenária e ficaria consignado em ata que tão logo faça o Conselho Gestor, seria revisto a 213 

quantidade de representantes. Sra. Claudia informou que deveriam haver mudanças o segmento 214 

trabalhador, onde o texto legal prevê que representante do Corpo Clínico do Hospital de Clínicas 215 

de São Sebastião deva ser, titular e suplente, Diretor Clínico, e prestador de serviço não pode ser 216 

representante do segmento trabalhador. Sra. Inês disse que nesse sentido concorda em retirar o 217 

Diretor Clínico do segmento trabalhador. Sra. Claudia informou que na proposta apresentada seria 218 

retirado. Leu sua sugestão sobre as vagas do segmento trabalhador, sem a vaga do CGU: “02 219 

(dois) representantes (Titular e Suplente) de entidades sindicais e federações, obedecendo as 220 

instâncias federativas, de profissionais e trabalhadores da área de saúde sediadas ou atuantes no 221 

Município; 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores em entidades 222 

prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, sem vínculo financeiro, 223 

empregatício e contratual de qualquer espécie com a gestão; 01 (um) representantes (Titular e 224 

Suplente) associações profissionais e conselhos de profissões regulamentadas, obedecendo as 225 

instâncias federativas, de profissionais e trabalhadores da área de saúde sediadas ou atuantes no 226 

Município”. Sra. Inês disse os prestadores de Serviço privados teriam que entrar em consenso para 227 

se candidatarem, exemplificou Scan, Ecorrad, Itapema. Sra. Claudia informou que somente 228 

Entidades sem contratos com a gestão poderiam se inscrever no segmento trabalhador. Sra. Inês 229 

perguntou qual empresa prestadora de serviço não teria contrato com a gestão. Sra. Claudia 230 

respondeu Biotec não tem contrato com a gestão, entre outros, por exemplo. Sra. Inês disse que o 231 

prestador de serviço com ou sem fins lucrativos deve representar o segmento governo. Sra. 232 

Claudia afirmou que está previsto em Lei o prestador de serviço privado sem qualquer vínculo com 233 

a gestão poderia ter representante no COMUS no segmento trabalhador. Sra. Inês questionou a 234 

parcialidade nos interesses do representante da Entidade prestadora de serviço privado, levantou a 235 

hipótese de que se o funcionário/representante agir/votar de forma diferente aos interesses da 236 

Empresa, talvez poderia ser trocado ou encerrarem o contrato de trabalho do mesmo. Sra. Claudia 237 

disse que não se pode pressupor a má fé da Entidade. Sra. Inês e Sra. Viviane questionaram o 238 

interesse de participação de empresa prestadora de serviço privada que não tem vínculo com o 239 

SUS requerer um acento no COMUS para melhorar o SUS. Sra. Inês disse que prestador de 240 

serviço faz parte do segmento governo e tem que ser conveniado com SUS. Sra. Laysa questionou 241 

a vaga no segmento governo/prestador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - 242 

FSPSS, por ser prestadora de serviço. Sra. Inês respondeu que a FSPSS tem a vaga pois é de 243 

administração indireta. Sra. Laysa questionou sobre a Irmandade. Sra. Inês respondeu que a 244 

Irmandade é prestadora de serviços, pois usa CNPJ próprio, que vale como personalidade jurídica. 245 

Sra. Claudia disse que não teria importância pois todos estão no segmento governo/prestador, 246 

onde o prestador serviço trabalha junto com a gestão, tendo contrato. E que nesses casos deve-se 247 

observar somente a legalidade. Sra.  Claudia disse que desmembrou o item b do inciso III, e a 248 

segunda parte iria para item d, substituindo a redação anterior que previa vaga cativa ao corpo 249 

clinico. Sra. Inês disse que entende que a questão do corpo clinico é uma anomalia nesse 250 

segmento, e que já era quando foi votada pelo conselho, pois não são entidade independente com 251 

personalidade jurídica própria. Questionou o fato de alguém representar segmento diverso ao qual 252 

se teria vínculo e dependência. Entende que o diretor clínico tem dependência financeira do 253 

representante do Hospital, prestador de serviço em outro segmento, portanto, sendo incoerente o 254 

diretor clínico ser representante do segmento trabalhador. Sra. Claudia disse que se ele fosse 255 

funcionário puro poderia ser representante. Sra. Inês disse que, consta em lei, que nenhum 256 

representante pode ter dependência com outro segmento. Sra. Claudia disse que consta na lei 257 

cargo de direção, caso contrario nenhum sindicato poderia ser representado por trabalhadores. 258 

Salientou que o corpo clinico é prestador de serviço pois todos emitem nota fiscal, e que em alguns 259 
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casos o representante tem o vínculo do concurso público mais a nomeação de Diretoria indicado 260 

pelo prefeito. Finalizou que o corpo clinico até poderia concorrer, mas não ter cadeira cativa. Sra. 261 

Inês discordou, pois por ser prestador de serviço de dentro do Hospital, não poderia concorrer para 262 

nenhuma vaga de trabalhador. Sra. Laysa disse que médico contatado pelo CLT e Estatutário 263 

poderia concorrer. Sra. Inês respondeu que poderia se não houvesse vinculo, pois não existiria 264 

corpo clinico se não existisse Hospital, e a Entidade já está sendo representada pelo prestador de 265 

serviço. Sra. Inês pediu desculpas por não poder continuar na reunião, pois tinha um compromisso 266 

em Caraguatatuba, mas que teria outras propostas para discussão em outra oportunidade. Sra. 267 

Claudia finalizou a reunião destacando os itens discutidos e que deverão ser alterados: supressão 268 

do CGU; segmento trabalhador, substituição do diretor clínico; no segmento usuário tem que tirar 269 

uma entidade e substituir o Sr. Edson, prestador de serviço, que representa a AMESSI no 270 

segmento usuário, pois entende que essas situações não podem se manter e tem que ser 271 

alteradas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 272 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  273 

São Sebastião, 05 de outubro de 2021.  274 

Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas 275 
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