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ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO INSTRUMENTOS LEGAIS COMUS – 1 

DATADO DE 26/10/2018.  2 

Data: 26 de outubro de 2021 – modalidade presencial e online.  3 

Ordem do dia: 4 

1. Revisão do art. 3º da Lei 2.579/2018 5 

Sra. Claudia inicia a reunião noticiando que as informações apresentadas na reunião estão 6 

previstas no Conselho Nacional e Estadual de Saúde. Relembrou a sugestão feita pela Sra. Inês, 7 

em reunião anterior, onde deveriam suprimir as vagas dos Conselhos Gestores de Unidades – 8 

CGU até sua formação e consignar em ata que assim que formados as vagas seriam 9 

disponibilizadas novamente. Sugeriu que as vagas fossem vinculadas em lei, onde 10 

disponibilizariam dezesseis vagas divididas entre os segmentos e assim que formado os CGUs 11 

automaticamente se transformariam em vinte vagas. Explicou que os CGUs devem ter quatro 12 

vagas disponíveis (uma no segmento governo, uma no segmento trabalhador e duas segmentos 13 

usuários) para não ferir a paridade do Conselho. Sra. Alice concordou com a sugestão da Sra. 14 

Claudia e observou que na Lei 2579/18 não menciona nada sobre o assunto. Sra. Claudia disse 15 

que o CGU seria de extrema importância para o Conselho pois traria a realidade do Posto de 16 

Saúde para dentro do Conselho. Previu a possibilidade de que as vagas ocupadas pelos CGUs 17 

fossem preenchidas por diferentes Unidades. Sra. Viviane informou que, anteriormente, quando 18 

haviam CGUs formados, era eleito por seus pares um representante geral. Sra. Claudia informou 19 

que devido à dificuldade de formação dos Conselhos Gestores, inicialmente criariam CGU 20 

regionalizado: um Costa Sul, um na Costa Norte e outro Centro, e que o ideal seria haver um 21 

representante de cada região, em segmentos diferentes, para que tragam a realidade das diversas 22 

Unidades de Saúde para o COMUS. Observou sobre alguns dos representantes do CGU utilizarem 23 

sua influência no COMUS para atender questões pessoais e não da região que representa. Disse 24 

que procurou a Lei Municipal 813/1991 e não havia encontrado no site da Prefeitura, pois as leis 25 

disponíveis no são a partir de 2003. Sra. Viviane disse que, anteriormente, na primeira reunião dos 26 

CGU os membros eram orientados de como deveria ser sua participação no Conselho. Sugeriu que 27 

fossem feitas palestras de orientação sobre a participação dos membros da CGU para seus 28 

representantes. Sra. Claudia informou que existe uma cartilha com orientações para os CGUs, e 29 

que devido a pandemia foi suspensa a formação dos CGU (Topo e Centro) Sra. Viviane sugeriu 30 

que a cartilha não seja somente distribuída para os membros, mas que seja explicada também. 31 

Sra. Claudia disse que esse assunto deve ser discutido quando forem formar os CGUs e que 32 

deveriam voltar a analisar a questão da paridade. Sra. Alice observou que no Regimento Interno 33 

existe a previsão dos Conselhos Gestores dentro das Comissões Permanentes e sugeriu fossem 34 

criados os mecanismos para o funcionamento dos CGUs. Sra. Claudia reafirmou que se deve 35 

vincular, a questão das vagas dos CGUs, na Lei, não em ata de reunião. Sra. Alice sugeriu 36 

expandir esse art. 14 do Regimento Interno. Disse que a Comissão dos Conselhos Gestores está 37 

prevista na do Regimento Interno como sua composição, contudo de modo genérico e deveria estar 38 

mais detalhado. Sra. Claudia aconselhou que a Comissão dos Conselhos Gestores devessem ser 39 

paritários, diferentemente do que orientado pela Sra. Inês. Sra. Alice observou que deve seguir o 40 

previsto na Lei Municipal n º 2579/2018 e que no § 1º do artigo 14 prevê a paridade. Sra. Claudia 41 

informou que a paridade está prevista tanto no Conselho Estadual quanto no Conselho Nacional, e 42 

que não existe a possibilidade de que as Comissões não sejam paritárias. Disse que pesquisou a 43 

Lei e o Regimento Interno de Caraguatatuba e ambos preveem que as Comissões sejam paritárias. 44 

Sra. Renata, administrativo do COMUS, informou que a Lei Municipal nº 813/91, foi revogada pela 45 

Lei nº 1195/1997, que foi revogada pelas Leis Municipais ns.º 1.828/2006, 1.99/2009 e por fim pela 46 

Lei Municipal 2.579/2018. Sra. Claudia concluiu que em decorrência Lei Municipal 2.579/2018 as 47 

Comissões devem ser paritárias. Observou que COMUS não está paritário, pois o segmento 48 

governo encontra-se com cinco representantes, o segmento trabalhador com quatro representantes 49 

e um CGU vago, e o segmento usuário com nove representantes e um CGU vago, que por sua vez 50 

não está previsto em Lei. Sugeriu que as vagas dos CGUs fossem paritárias, uma no segmento 51 

governo, uma no segmento trabalhador e duas no segmento usuário, pois com a formação ou não 52 
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dos CGUs o Conselho sempre estaria paritário. Sra. Alice confirmou que o art. 3° prevê na 53 

composição do conselho quatro indicados pelo Governo, um prestador de serviço da saúde, cinco 54 

profissionais da saúde, e dez usuários. Sra. Claudia informou que na composição prevista existe 55 

um parêntese que seria um representante de CGU no segmento trabalhador, ou seja, seriam 56 

quatro entidades e um CGU, contudo no segmento governo não prevê vaga para CGU e no 57 

segmento usuário tem uma vaga em aberto para CGU que não está prevista na Lei que está em 58 

vigor. Observou que no segmento trabalhador texiste uma vaga para CGU, no segmento usuário 59 

não tem previsão legal para a vaga de CGU, contudo na formação do COMUS existe uma vaga em 60 

aberto para o CGU e está errado. Disse que sua sugestão de disponibilizar vaga de um CGU no 61 

segmento governo, dois no segmento usuário, e manter a vaga no segmento trabalhador tornaria a 62 

paridade perfeita, pois independente da formação dos Conselhos Gestores a paridade seria 63 

mantida. Sra. Alice observou que a lei prevê representantes indicados pela Secretaria de Saúde, 64 

pela Fundação de Saúde Pública e pelo Chefe do Executivo. Sra. Claudia disse que Fundação de 65 

Saúde Pública, por exemplo, não pode ter vaga vitalícia e que o único membro nato seria o 66 

Secretario de Saúde. Disse que pode ocorrer a indicação de representantes pela Fundação, mas 67 

que não pode ter cadeira cativa. Sra. Alice leu os incisos de art. 3º da Lei 2579/2018 e observou 68 

que este artigo elenca quem poderá ser indicado como representante. Sra. Claudia relembrou que 69 

a discussão referente o art. 3º seria para alteração da lei. Sra. Alice disse que a Comissão não tem 70 

poder de alterar Lei Municipal e somente o Regimento Interno. Sra. Claudia informou que foi 71 

deliberado em plenária, aprovado por unanimidade, a alteração da Lei para que fosse garantida a 72 

paridade do COMUS, que está ilegal. Sra. Alice informou que para o alterar Lei Municipal deve-se 73 

cumprir os critérios de Lei Municipal. Sra. Claudia disse que as alterações discutidas serão 74 

votadas em plenária e encaminhadas para o Chefe do Executivo e que as alterações devem ser 75 

encaminhadas com brevidade pois na ultima alteração o Chefe do Executivo demorou quase um 76 

ano. Enfatizou que a alteração feita na Lei se dará somente na questão da paridade. Sra. Alice 77 

informou que a alteração da Lei Municipal nº 2579/2018 pode demorar até ser aprovada e deverá 78 

ser feito um projeto de alteração de Lei, contudo o Regimento Interno deve ser alterado no atual 79 

momento. Sra. Claudia sugeriu que fossem alterados simultaneamente e que assim que encerrada 80 

as discussões sobre a paridade dariam continuidade nas alterações do Regimento Interno. 81 

Observou a importância da paridade no COMUS e que após detectado o erro se não fosse 82 

corrigido poderia causas grandes prejuízos ao Conselho, anulando todas as deliberações feitas no 83 

período. Sra. Alice questionou sobre o tempo até a alteração ser concretizada, pois dependeria 84 

tanto do Legislativo quanto do Executivo, e que as alterações do Regimento Interno não poderiam 85 

aguardar a alteração da Lei. Sra. Claudia disse que independente da alteração da Lei a alteração 86 

do Regimento Interno será feita, e não estará vinculada na alteração da Lei. Sra. Alice disse que 87 

as alterações do Regimento Interno devem se feitas respeitando a Lei 2579/2018, que após a 88 

alteração da Lei se for o caso altera-se novamente o Regimento Interno. Sra. Claudia apontou 89 

alguns assuntos que devem ser alterados e acrescentados no Regimento Interno, como por 90 

exemplo prazos em geral. Reiterou sua sugestão referente a paridade onde das 20 vagas para o 91 

Conselho quatro seriam dos CGUs e leu sua sugestão de alteração: 92 

 “I - Dos Órgãos do Governo: 93 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) da Secretaria Municipal de Saúde;  94 

b) 02 representantes (Titular e suplente) indicados pelo Chefe do Poder Executivo.  95 

c) 01 (um) representante (Titular e Suplente) do governo dos Conselhos Gestores de Unidades 96 

Parágrafo Único: Caberá ao Secretário da Saúde, e ao Chefe do Poder Executivo, a indicação por 97 

meio de ofício de seus representantes (Titular e Suplente).  98 

 II - Dos Prestadores de Serviços de Saúde: 99 

a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) representantes de entidades prestadoras de 100 

serviços de saúde provados, conveniados ou sem fins lucrativos, com ou sem vínculos 101 

financeiros. 102 

III - Dos Órgãos ou Entidades dos Trabalhadores de Saúde:  103 
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a) 01 (um) representante (Titular e Suplente) dos profissionais/trabalhadores da área da saúde 104 

dos Conselhos Gestores de Unidades; 105 

b) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) de entidades sindicais e federações, 106 

obedecendo as instâncias federativas, de profissionais e trabalhadores da área de saúde 107 

sediadas ou atuantes no Município; 108 

c)  02 (dois) representantes (Titular e Suplente) associações profissionais e conselhos de 109 

profissões regulamentadas, obedecendo as instâncias federativas, de profissionais e 110 

trabalhadores da área de saúde sediadas ou atuantes no Município; 111 

Parágrafo único. Na ausência de inscrição de Entidades, Conselhos e Associações, descritas nos itens 112 

b e c do inciso III, será permitido que outra Entidade, Conselho ou Associação inscrita no processo 113 

eleitoral no seguimento Trabalhador de Saúde concorra a vaga vacante. 114 

IV - Dos representantes dos Usuários do Sistema único de Saúde (SUS): 115 

a) 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) dos usuários dos Conselhos Gestores de 116 

Unidades; 117 

b) 08 (oito) representantes (Titular e suplente) de Entidades e Associações Comunitárias 118 

Organizadas, Centrais Sindicais, Movimentos Populares de Saúde, Movimentos 119 

populares de defesa do consumidor e Movimento Religioso da Defesa da Saúde. 120 

   § 1º Cada membro titular do Conselho Municipal terá um suplente oriundo da mesma categoria 121 

representativa. 122 

   § 2º Para garantir a legitimidade de representação paritária dos usuários, é vedada a escolha de 123 

representantes dos usuários que tenham vínculo, dependência econômica ou comunhão de interesse 124 

com quaisquer dos representantes dos demais segmentos integrantes do Conselho.  125 

   § 3º Para garantir a paridade prevista no caput do artigo 1º, os representantes indicados pelas 126 

entidades sindicais, federações, associações profissionais, confederações, conselhos de profissões 127 

regulamentadas, sediados no Município deverão ser, obrigatoriamente, de profissionais/trabalhadores 128 

de saúde.  129 

   § 4º Entende-se por organização, instituição, entidade, associação comunitária, movimentos, a 130 

união da sociedade civil devidamente organizada e constituída, cujos estatutos sociais e prática 131 

corrente tenham no bem estar do usuário sua ênfase na área de saúde e estejam voltados para grupos 132 

específicos de interesse, dentre os quais, idosos, mulheres, índios, pescadores, associações de 133 

moradores, pastorais, afro-brasileiros, ambientalistas, minorias étnicas e sexuais, pessoas com 134 

deficiências, entre outros.  135 

   § 5º A Entidade e Associação Comunitária cuja atuação, estatutariamente, tenha abrangência 136 

municipal só poderá se inscrever para participar do processo eleitoral correspondente a uma única 137 

região geográfica. 138 

   § 6º A distribuição geográfica compreendida pela Região Norte (entre o Bairro Cigarras e o Bairro 139 

Canto do mar), Região Central (entre o Bairro São Francisco e o Bairro Barequeçaba e Região Sul 140 

(entre o Bairro Guaecá e o Bairro Boracéia) deverá ser respeitada quando do processo eleitoral, caso 141 

haja número suficiente para a eleição de entidades, objetivando uma participação democrática. 142 

   § 7º A validade da escolha dos trabalhadores a que se refere o parágrafo anterior será tratada no 143 

regimento interno deste Conselho Municipal de Saúde.” 144 

Sra. Claudia observou que o Corpo Clínico não poderia concorrer a vaga de Prestadores de 145 

Serviço, pois, a Entidade representada seria a Irmandade, e por sua vez a Irmandade não pedia 146 

indicar ninguém do Corpo Clínico, pois em seu Regimento somente poderiam indicar irmãos. Supôs 147 

que se houvesse a indicação do Diretor do Corpo Clínico essa deveria ser pela indicação do Chefe 148 

do Poder Executivo. Lembrou que os representantes do segmento trabalhador os representantes 149 

não poderiam ter cargos, comissões, diretoria ou função de chefia, deveriam ser trabalhadores 150 

puros. Sugeriu que as Associações e Entidades inscritas no Segmento Usuário sejam voltadas a 151 
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Saúde, deu como exemplo a Zoonoses, AMES entre outros. Disse que faltava a redação de 152 

parágrafo vinculando as vagas do CGUs e a acrescentar que ficava vedado representante de 153 

entidade ou movimento, já com assento no Conselho, para, num mesmo mandato, representar 154 

outro movimento ou entidade. Sra. Alice argumentou que o parágrafo 3º explica que as entidades 155 

sindicais, federações, associações profissionais, confederações, conselhos de profissões que 156 

deverão ser voltadas para saúde. Alertou sobre o fato de elencar situações pois esse rol pode ser 157 

interpretado de forma taxativa ou explicativa. Sra. Claudia informou que dentro dos Conselhos 158 

Estaduais e Federais estão elencadas as situações autorizadas referente a representatividade, 159 

como por exemplo os indígenas, idosos, negros, animais, mulheres entre outros. Informou que 160 

todos podem se inscrever no Processo Eleitoral, contudo o próprio segmento votará nas 161 

Instituições que serão parte representante do COMUS. Sra. Alice questionou sobre o envio da 162 

proposta de alteração da Lei Municipal. Sra. Claudia informou que após encerrada a discussão na 163 

Comissão, será deliberado pela plenária, aprovado será encaminhado ao Secretário de Saúde e 164 

Prefeito. Sra. Viviane perguntou se seria encaminhada para Câmara Municipal. Sra. Claudia 165 

respondeu que na alteração anterior não precisou ser encaminhada para a Câmara Municipal, e 166 

que os tramites legais ficam sob a responsabilidade dos técnicos do COMUS, e que inicialmente 167 

fica sob responsabilidade do COMUS apontar as alterações a serem feitas. Sra. Alice relembrou 168 

que a presente Comissão foi criada para alterar o Regimento Interno. Sra. Claudia informou que 169 

devido a necessidade de alteração da Lei e dos Regimentos Internos tanto do COMUS, quanto das 170 

demais Comissões, foi alterado o nome da Comissão para Revisão de Instrumentos Legais dos 171 

COMUS, e que finalizada a análise a proposta será encaminhada para plenária. Sra. Alice insistiu 172 

que inicialmente seria uma Comissão Provisória para alteração do Regimento Interno. Sra. Cláudia 173 

discordou, pois, a Comissão existe desde quanto passou a fazer parte do COMUS, e que as 174 

discussões sobre as alterações do Regimento Interno foram paradas devido a pandemia. Informou 175 

que a alteração do nome da Comissão para que pudesse facilitar e dar celeridade aos trabalhos da 176 

Comissão. Sra. Alice lembra que a Comissão foi criada para alterar o Regimento Interno por causa 177 

das eleições. Sra. Claudia informou que no momento da criação da Comissão havia necessidade 178 

de alteração apenas no Regimento Interno, pois a lei já tinha sido alterada, contudo após detectado 179 

o erro referente a paridade na Lei Municipal, foi necessária fazer tais alterações. Sra. Alice 180 

comprometeu-se a analisar melhor as questões abordadas referente ao art. 3º da Lei Municipal nº 181 

2.579/2018. Sra. Claudia sugeriu que caso não haja consenso, entre os membros da Comissão, 182 

sobre as alterações do artigo, que fossem apresentadas à plenária as alternativas e colocado em 183 

votação. Sra. Viviane indagou o fato de ter um COMUS paritário contudo nas deliberações não 184 

existir essa paridade, sendo que se vota com quem está presente. Sra. Claudia informou que não 185 

existe previsão no Conselho Estadual nem no Conselho Federal referente a paridade nas reuniões 186 

e votações. Relembrou a dificuldade de conseguir quórum nas reuniões do COMUS. Sra. Viviane 187 

informou que antigamente, no COMUS, só se votaria em algo importante se houvesse paridade 188 

entre os segmentos na plenária, contudo, devido à dificuldade de atingir essa paridade nas 189 

reuniões esta normativa foi alterada. Perguntou se havia algum jeito de manter a paridade nas 190 

plenárias. Sra. Claudia informou que o modo de conseguir a paridade seria cumprindo à risca o 191 

Regimento Interno, e não a plenária decidir sobre temas previstos no Regimento. Observou que 192 

alguns representantes não comparecem nas reuniões rotineiras do COMUS somente na Prestação 193 

de Contas, e situações assim podem configurar má fé. Disse que a plenária quanto vota pela 194 

permanência da Entidade que teve número excessivo de faltas torna-se condescendente. Informou 195 

que sugeriu a votação da permanência das Entidades pela plenária devido as restrições sanitárias 196 

por causa pandemia, contundo no ano de 2022 deverá ser cumprido o Regimento Interno. Sra. 197 

Alice sugeriu a melhoria do acesso as reuniões, disponibilizando ferramenta virtual. Sra. Claudia 198 

leu do artigo 60 ao 62 da Resolução CES SP-2 21/02/2014 – Regimento Interno do Conselho 199 

Estadual de Saúde de São Paulo: “Art. 60. Para estimular a participação de todos os segmentos de 200 

forma representativa, as reuniões das Comissões e Grupos de Trabalho deverão concentrar-se em 201 

duas datas por mês, no máximo, com calendário fixo e aprovado pelo Pleno, utilizando espaços, 202 

condições de estrutura, apoio, tecnologia e financiamento que garantam a efetividade dos 203 
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encontros. Art. 61. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo deve disponibilizar mecanismos 204 

e instrumentos de Tecnologia de Informação que viabilizem reuniões interativas à distância. Art. 62. 205 

O ressarcimento, a título indenizatório, de despesas com alimentação, deslocamento e pousada 206 

incorridas por representantes da sociedade civil deverá ser feito em até 2 (dois) dias anteriores ao 207 

evento”. Conclui que a Secretaria deveria fazer o ressarcimento e dar meios para os Conselheiros 208 

para participarem das reuniões do Conselho. Sra. Alice sugeriu que fossem cobradas essas ações. 209 

Sra. Viviane questionou a validade da reunião se não for paritária. Sra. Claudia concordou com a 210 

Sra. Viviane, relembrou que na Apresentação de Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2021, 211 

a reunião teve início em segunda chamada com sete Conselheiros, onde cinco eram do segmento 212 

governo. Sra. Viviane informou que, anteriormente, se não houvesse o número de usuários 213 

suficientes, para manter a reunião paritária, não haveria reunião. E que os Conselheiros tinham 214 

consciência das suas responsabilidades, contudo quando alteram a obrigatoriedade da paridade 215 

nas votações as reuniões passaram a não serem mais paritárias. Concluiu que com os meios 216 

tecnológicos disponíveis atualmente poderia facilitar exigir o quórum paritário. Sra. Claudia 217 

solicitou que Sra. Alice sugerisse redação dos parágrafos referentes as vagas do CGUs e a 218 

acrescentasse que ficava vedado representante de entidade ou movimento, já com assento no 219 

Conselho, para, num mesmo mandato, representar outro movimento ou entidade. Sra. Alice 220 

informou ter feito considerações na minuta do Regimento Interno e que disponibilizaria juntamente 221 

com as outras considerações feitas, para serem apreciadas em reunião futura. Sra. Claudia propôs 222 

que a apreciação da alteração do artigo 3º, paridade, seja agendada para novembro, para que, se 223 

possível, possa estar em vigor na época da eleição e formação, em 2022. Encerrou dizendo que 224 

caso não haja a alteração do artigo 3º em tempo hábil para as eleições, oficiará o Ministério Público 225 

e o Tribunal de Contas para interferirem na regularização da paridade. Nada mais havendo a tratar, 226 

foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por 227 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  228 

São Sebastião, 26 de outubro de 2021.  229 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 230 

Membros da Comissão 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Viviane Moura Snodgrass  

Alice Braz Rodrigues  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  231 
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