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ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO INSTRUMENTOS LEGAIS COMUS – 1 

DATADO DE 03/12/2021. Data: 09 de dezembro de 2021 – modalidade presencial e online.  2 

Estiveram presentes a Sra. Claudia Prudente de Siqueira Canhadas, presidente do COMUS e 3 

integrante desta Comissão, Sra. Viviane Moura Snodgrass, integrante desta Comissão, Sra. Alice 4 

Braz Rodrigues, integrante desta Comissão, Sra. Jacqueline Marinho dos Santos, integrante desta 5 

Comissão. Participantes: Sra. Laysa Cristina Reis do Nascimento, conselheira do segmento 6 

governo e Sra. Inês Aparecida Gomes dos Santos, oficial administrativa da Secretaria de Saúde. 7 

Ordem do dia: 8 

1- Revisão da Lei 2579/2018 – COMUS:  Sra. Claudia deu início a reunião em pauta, concedendo 9 

a palavra a Sra. Inês, representante técnica da SESAU, que informou que efetuou a consolidação 10 

das duas minutas da lei com cores diferentes para facilitar a visualização e manuseio das 11 

alterações propostas. Informou que fez uma planilha detalhada de cada item com suas propostas e 12 

respectivas justificativas.  Na sequência perguntou a Conselheira Alice, coordenadora desta 13 

Comissão, com relação à ciência do envio das duas propostas. Informou que em sua proposta 14 

consta a sugestão para regularizar a situação dos CGU’S, pois esta vaga vem sendo mantida há 15 

muito tempo, impedindo outras entidades de participação. Sra. Alice respondeu que recebeu no 16 

dia anterior, porém não teve tempo hábil para analisar. Em seguida, abriu o documento e comentou 17 

que achou muito boa a sugestão com relação ao CGU’S, criando critérios de participação. Sra. 18 

Claudia explicou que sugeriu alterações com reação aos segmentos usuários e trabalhador 19 

considerando que o segmento Governo depende de indicações. Disse que também não determinou 20 

número de vagas, deixou em aberto. Sra. Alice disse que os detalhes poderão ser inseridos no 21 

Regimento Interno do COMUS. Sra. Laysa perguntou se a Comissão tomou ciência da proposta 22 

enviada pela SESAU.  Sra. Alice disse que pode observar que na proposta da Saúde as sugestões 23 

de alteração no segmento Trabalhador de Saúde foram as que suscitaram maiores pontos para 24 

discussão. Sra. Laysa considerou que este seja o maior ponto de divergência da Comissão. Sra. 25 

Alice disse que entendeu os pontos propostos pela Sra. Inês e pensa que na questão do 26 

Trabalhador tem o pensamento bem semelhante ao da Sra. Claudia, pois crê que o trabalhador 27 

deve vir representando por uma entidade da mesma forma que o representante do segmento 28 

usuários, mesmo que não seja sindicalizado. Disse que é preciso que exista uma estrutura e a 29 

criação de um sistema de eleição poderá gerar uma modificação no sistema deles. Não vê como 30 

pertinente a referida proposta. Sra. Laysa perguntou como ficaria a condição de participação do 31 

funcionário que não é sindicalizado, porque muitos deles não são sindicalizados. Perguntou se a 32 

categoria não merece uma representatividade dentro do COMUS. Sra. Claudia explicou que 33 

existem outros que também não são sindicalizados, como é o caso da AMESSI. Considerou que 34 

existem diversos critérios a serem respeitados dentro do Serviço Público. Crê que se os 35 

trabalhadores pretendem pleitear uma cadeira no COMUS, eles devem estar agregados a um 36 

movimento organizado que possua regimento interno, estatuto e com decisões por meio de 37 

assembleias. Exemplificou o caso da CIPA, disse que é um movimento organizado com diretoria 38 

formada, regimento interno, isto é, tem estrutura de desenvolvimento, com objetivos de proteção ao 39 

funcionário com duração de 2 anos. Comentou a orientação efetuada pela Sra. Inês referente a 40 

possibilidade de participação de funcionário com cargo de chefia desde que não estivesse 41 

vinculado diretamente à Secretaria de Saúde. Em seguida, argumentou que no caso do funcionário 42 

da Saúde, ele tem vínculo com a Secretaria de Saúde. Sra. Laysa considerou que a Sra. Claudia 43 

também está vinculada à Secretaria de Saúde. Sra. Claudia explicou que está dentro da 44 

composição do COMUS, porém representando uma entidade e não a Secretaria de Saúde. Sra. 45 

Alice corroborou a fala da Sra. Claudia, disse que o representante indicado do segmento 46 

Trabalhador tem que pertencer a uma estrutura que o respalde, da mesma forma que a empregada 47 

para participação no segmento Usuários, eles não eleitos e sim indicados. Sra. Inês questionou 48 
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qual é a estrutura ou personalidade jurídica empregada para indicação do representante oriundos 49 

dos CGU” S. Sra. Claudia explicou que os CGU’S fazem parte da estrutura do COMUS como mini 50 

conselhos, com organização de processo eleitoral para sua indicação ao COMUS. Sr. Inês 51 

considerou que o profissional trabalhador público pertence a estrutura de servidor público, isto é, 52 

Secretaria de Saúde, porém ele precisa ser autônomo e eleito entre seus pares. Salientou que o 53 

Poder Público só indica quando se trata de representatividade do segmento Governo/Prestador.  54 

Sra. Claudia considerou que esta representatividade denotaria duplicidade de participação, sendo 55 

SESAU pelo segmento Governo e Trabalhador. Sra. Inês considerou que essa será uma 56 

divergência ideológica. Sra. Alice disse entender o posicionamento da SESAU com relação a 57 

representatividade do segmento Trabalhador, não sindicalizado, bem como o posicionamento da 58 

Comissão. /disse que se identificou mais com o posicionamento da Sra. Claudia, porém em 59 

respeito a proposta divergente, sugeriu que as duas propostas sejam apresentadas em plenária 60 

para deliberação. Sra. Laysa sugeriu compilar as duas propostas divergentes no formato da lei 61 

para apresentação em plenária extraordinária com envio prévio dos conselheiros no fim de 62 

semana. Sra. Inês sugeriu formatar o conteúdo atual paralelamente as propostas atuais, 63 

objetivando visualização de um quadro comparativo das alterações propostas. Sra. Renata 64 

observou que a única divergência apresentada se encontra no item referente ao segmento 65 

Trabalhador, porque as demais propostas foram convergentes. Sra. Inês explicou que algumas 66 

observações têm caráter formal e com relação ao bloco Governo/Prestador, a indicação é uma 67 

prerrogativa do Poder Público. Disse que obrigatoriamente o chefe do executivo tem que nomear o 68 

Secretário conforme determina a lei vigente. Por conta disso, consolidou em suas propostas 4 69 

membros indicados pelo poder público Claudia explicou que consta em sua proposta manter os 20 70 

membros e secretário como membro nato em decorrência do que versa a lei e Regimento Interno 71 

do COMUS, porém não concorda com sua abordagem, pois não é obrigatório. Sra. Inês considerou 72 

que a questão do Secretário, ser gestor máximo da Saúde, ser Membro nato do COMUS, disse que 73 

segue a mesma temática da governança de risco que o Tribunal estabelece atualmente, de que o 74 

secretário não assuma o cargo de presidente do COMUS, pois crê que esta situação possa criar 75 

um conflito de gestão. Comentou a questão do Acórdão do TCU prevê para as próximas 76 

capacitações de conselheiros. Informou que haverá mudanças no perfil do conselheiro, com novos 77 

direcionamentos, porém teme que essa alteração venha interferir na forma de participação popular. 78 

Sra. Alice considerou que poderá restringir a forma de participação. Sra. Claudia disse ter uma 79 

visão favorável as referidas propostas de alteração com relação a forma de participação dos 80 

conselheiros, pois para ser um funcionário público tem que preencher alguns requisitos e para 81 

conselheiro também, pois o Conselheiro de Saúde pode ser punido por improbidade administrativa 82 

e como fazer isso com um indivíduo alfabetizado não funcional ou com dificuldade de 83 

aprendizagem, disse que fica muito difícil. Sra. Inês fez um contraponto, concluiu ser importante 84 

toda e qualquer qualificação para conselheiros, porém o cuidado com relação ao perfil do 85 

representante na hora da indicação deve ser de responsabilidade da entidade/associação. Por 86 

outro lado, considerou que existem pessoas que não possuem certificação e representam 87 

lideranças em suas comunidades e, talvez, por conta de não preencher os requisitos legais do novo 88 

perfil não poderão participar. Salientou que sua preocupação está pautada na falta de 89 

entendimento que as pessoas têm com relação a integralidade de participação de um conselheiro 90 

de saúde.  Considerou que algumas posturas com relação à capacitação do Conselheiro deveriam 91 

ser de forma impositiva, pois a função de conselheiro exige o mínimo de conhecimento e qualifica o 92 

colegiado. Não capacitou, requisito para exclusão. Sra. Claudia ressaltou a importância das 93 

capacitações e amplo aprendizados e troca de experiência com os outros municípios. Informou que 94 

na última capacitação oferecida pelo Estado, por meio do professor Ricardo Chaves foi possível 95 

extrair conteúdos muito ricos para o desenvolvimento das atividades dentro do COMUS.  Sra. 96 
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Viviane considerou ser muito importante colocar para entidades ao ingressarem no COMUS, a 97 

importância do papel do conselheiro e suas atribuições, pois os dirigentes devem ter acesso aos 98 

pré requisitos no momento da indicação. Salientou que não adiantaria a entidade indicar qualquer 99 

pessoa somente para cumprir “tabela”. Sra. Claudia disse que o indicado não representa a si 100 

mesmo e sim os interesses da entidade que o indicou e que os dois devem estar alinhados aos 101 

interesses do COMUS. Ressaltou que a capacitação deve ser para todos os representantes e 102 

dirigentes.  Sra. Laysa disse que já houve caso de conselheiro que justificou seu voto pela 103 

reprovação porque não teve tempo de ler a documentação a ser apreciada e que sempre é 104 

disponibilizada pelo COMUS por e-mail. Salientou que qualquer dúvida apresentada pelos 105 

conselheiros poderá ser saneada em tempo real pela Secretaria de Saúde, pois estão sediados no 106 

mesmo prédio. Sra. Claudia salientou que as atas do COMUS também servem como 107 

embasamento para SESAU se inteirar dos assuntos discutidos e deliberados de qualquer 108 

comissão. Sra. Viviane sugeriu a elaboração de um questionário para ser preenchido pelas 109 

entidades no ato da inscrição, constando os requisitos mínimos necessários para participação de 110 

conselheiros. Salientou que para entidade capacitar o conselheiro precisa ter o embasamento 111 

necessário. Sra. Claudia disse que será preciso aguardar quais serão os requisitos exigidos para a 112 

participação do conselheiro que será fixado pelo Tribunal de Contas para definição de novas 113 

estratégias de capacitação dos conselheiros e consequentemente capacitação das entidades, 114 

podendo realizar reuniões quadrimestrais com as entidades. Sra. Inês disse que vai continuar 115 

chamando a atenção dos membros com relação ao tratamento tutelar, pois cada representante tem 116 

o dever de devolutiva para sua entidade, inclusive até com apresentação de cópia de atas do 117 

COMUS, isto é prestação de contas de sua representatividade dentro do COMUS (feed back). Sra. 118 

Alice corroborou a fala da Sra. Inês e considerou que as entidades devem assumir a 119 

responsabilidade em suas indicações de representantes ao COMUS.  Sra. Inês complementou que 120 

a participação deve ser conjunta (conselheiro e entidade), porém deve existir um acompanhamento 121 

da entidade voltado para participação do representante por ela indicado. Sra. Renata chamou a 122 

atenção do grupo para focarem no texto da lei considerando o tempo hábil para finalização do 123 

documento. Sra. Laysa Sugeriu a formatação do documento. Sra. Inês ressaltou que a alteração 124 

do artigo 3º respinga na necessidade alteração de outros itens da lei. Com relação ao artigo 5º, 125 

disse que ele tem um erro formal (um caput perdido e um parágrafo 3º) material que deve ser 126 

corrigido ou transformado num parágrafo único ou até mesmo suprimido da lei. Disse que são erros 127 

sanáveis. Sra. Claudia disse que no dia da aprovação da lei fizeram a junção de várias versões 128 

gerando esses erros de grafia. Sra. Jacqueline Marinho considerou que realmente deve ter 129 

acontecido equívocos de digitação. Sra. Inês informou que a propostas da SESAU será 130 

apresentada em apartado e constará na terceira coluna da minuta que será elaborada e que toda 131 

proposta constará de uma justificativa para sua alteração. Sra. Alice explicou que o artigo proposto 132 

pela Sra. Inês poderá ser corrigido sem problemas e que as divergências terão apresentação em 133 

destaque. A comissão discutiu a questão da representatividade do Secretário dessaúde como 134 

membro nato. Sra. Claudia informou que reproduziu na íntegra o texto da lei e que toda alteração 135 

teria o seu devido embasamento. Sra. Alice elogiou o trabalho da Sra. Claudia e considerou que 136 

esta é a forma correta. Disse que as alterações propostas pela Sra. Inês são poucas. Sra. Renata 137 

ponderou que as alterações com relação ao Inciso Governo são de comum acordo, 4 vagas 138 

indicadas pelo Governo, sendo 1 Secretário de Saúde/Prestador. Sra. Inês explicou que esta é a 139 

questão que está em discussão, pois não querem amarrar a participação do secretário como 140 

membro nato. Explicou que são questões formais e que a redação do secretário permanece, porém 141 

com proposta em outro parágrafo. Considerou que a condição de membro nato é redundante, pois 142 

já consta no Regimento e se quando forem revisar o Regimento, entenderem que é necessário 143 

suprimir esta condição, faz-se a exclusão desse trecho.  E por falar em Regimento, corrigiu a sua 144 
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fala na reunião anterior, com relação ao número de representantes do COMUS, pois disse que 145 

estava com uma versão antiga do Regimento Interno do COMUS. Sra. Alice explicou que se existe 146 

o consenso para alterar esse trecho no Regimento Interno, deve-se garantir na lei também. Sra. 147 

Claudia disse que também citou esse trecho na lei, mas como parágrafo e que concorda com a 148 

alteração. Sra. Inês disse que talvez seja o primeiro item consensuado, em seguida sugeriu que a 149 

gestão tire o parágrafo único do membro nato e que a Comissão não coloque a sugestão de 150 

membro nato em sua proposta. Sra. Claudia disse que em consulta às leis Estadual e Federal não 151 

observou a especificação de nomes e sim de número de cadeiras (caberá ao chefe do executivo, 152 

por meio de ofício, a indicação do segmento Governo). Sra. Inês concluiu que este item ficou 153 

consensuado e não havendo divergências, optaram pela exclusão da proposta.  Em seguida, 154 

chamou a atenção da Comissão para a questão do Prestador, disposto na lei atual em itens 155 

separados na lei (incisos I e II), porém no seu entendimento e considerando a forma legislativa, o 156 

Prestador está dentro do mesmo bloco do Governo/Prestador e dessa forma, sugeriu a substituição 157 

por itens a e b, em vez de incisos I e II, correção quanto a forma.  Sra. Claudia argumentou que o 158 

disposto na lei, identificado por inciso I Governo e inciso II Prestador se dá em decorrência de 159 

exigências diferentes, sendo os representantes do Governo indicados por meio de ofício e os 160 

representantes do segmento Prestador indicados por meio de processo eleitoral, com concorrência 161 

entre seus pares. Sra. Renata explicou no projeto de lei atual – artigo 3º - a indicação por meio de 162 

ofício aparece somente na alínea “a” para o segmento Governo. Sra. Inês Reforçou que a proposta 163 

da SESAU se manterá com inserção das linhas “a” e “b”, bem como a proposta da Saúde com 164 

relação à preferência das entidades filantrópicas. Sra. Alice solicitou repetir a redação proposta 165 

pela Saúde com relação a alínea a e b. Sra. Jacqueline efetuou a leitura na íntegra, sendo a) 04 166 

(quatro) representantes (Titular e Suplente) da Administração Direta e/ou Indireta indicados, por 167 

meio de Ofício, pelo Chefe do Poder Executivo e alínea b) 01 (um) representante (Titular e 168 

Suplente) de entidades prestadoras de serviços de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, 169 

tendo preferências as entidades filantrópicas. Sra. Alice disse que entendeu e concordou que 170 

poderão unificar num só inciso, detalhando em alínea “a” e “b”. Sra. Claudia informou que na lei 171 

estadual versa em itens separados, sendo um representante de entidade filantrópica e outro de 172 

entidade sem fins lucrativos, porém no projeto atual fez a junção para um só e eles votaram entre 173 

seus pares. Sugeriu colocar com preferencialmente e não como exclusividade de participação. Sra. 174 

Laysa explicou que colocaram na proposta como preferência. Sra. Claudia considerou que esse 175 

poderá ser um critério utilizado para desempate. Sra. Inês fez um aparte relacionado ao quesito 176 

preferência, disse que de acordo com a Constituição Federal, as entidades filantrópicas tem 177 

preferência na contratação de serviços de saúde e consequentemente por analogia propôs a 178 

representatividade em conselhos também, pois o cerne da questão está pautado na questão 179 

financeira, as entidades filantrópicas são as entidades que levam a maior recurso financeiro do 180 

SUS, seja porque são as parceiras mais antigas ou seja porque culturalmente sejam privilegiadas. 181 

Sra. Alice concordou com a observação acima citada. Em seguida, Sra. Laysa perguntou sobre o 182 

prazo que será concedido para análise da documentação apresentada pelas entidades. Sra. Inês 183 

explicou que quando a lei não expressa dias uteis, considera-se dias corridos. Sra. Claudia 184 

salientou que as entidades deverão se empenhar para comparecer, pois o quórum qualificado 185 

regimental estabelece a presença de 2/3 da composição do COMUS. Sra. Inês explicou que o 186 

quórum qualificado segundo a lei deve ser cumprido e, segundo a composição do Conselho de São 187 

Sebastião os 2/3 da composição será computado a partir de 18 membros e não de 20, em 188 

decorrências da não formação dos Conselhos Gestores de Unidades. Sra. Alice informou que o 189 

artigo 23 do Regimento – parágrafo 5º - “As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas 190 

com no mínimo 48h de antecedência à sua realização ou de acordo com a urgência da matéria”. 191 
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Sra. Claudia informou que farão a convocação ainda hoje para ciência dos conselheiros, 192 

considerando a urgência que o caso requer. Posteriormente a esta reunião será enviada a minuta 193 

do Projeto de lei para apreciação do colegiado. Sra. Renata concluiu que o segmento 194 

Governo/Prestador e segmento Trabalhador estão discutidos, restando o segmento Usuários.  Sra. 195 

Inês apresentou a seguinte proposta pela SESAU, segmento Usuários, a) 10 (dez) representantes 196 

(Titular e suplente) de entidades, associações, organizações e movimentos sociais e 197 

populares organizados e dos usuários eleitos para os Conselhos Gestores das Unidades 198 

(CGU). Parágrafo único: Fica garantida a participação dos aposentados e da população 199 

indígena, nos termos das leis vigentes. Disse entender a sugestão da Sra. Claudia para 200 

manutenção dos CGU’s, porém disse que o COMUS ficará limitado, pois quando o CGU’s resolver 201 

participar qual será a documentação exigida. Sra. Claudia explicou que existe legislação especifica 202 

para a participação dos CGU’s e com relação aos movimentos organizados seguirão a legislação 203 

da Constituição Federal. Sra. Inês perguntou se haverá flexibilidade na lei para possibilitar que 204 

entidades, durante o processo eleitoral, que não se enquadram no rol de documentos exigidos 205 

possam participar. Sra. Claudia disse que se pautarão de leis federais, respeitando a característica 206 

jurídica exigida para cada entidade ou movimento. Sra. Inês sugeriu que as propostas se 207 

mantenham e que as divergências sejam apreciadas em plenária. Sra. Viviane informou que a 208 

formação de Conselho Gestor de Unidade demanda um processo eleitoral consignado em ata e 209 

que este documento representa e oficializa o direito de participação do processo eleitoral no 210 

COMUS. Sra. Inês entendeu o informado pela conselheira Viviane e informou que a lei MUS traz 211 

em seu bojo um rol de documentos taxativos para participação do processo eleitoral e que existem 212 

entidades/movimentos que não possuem esta estrutura e não conseguirão reunir tais documentos 213 

para cumprir os requisitos exigidos, sendo este o seu questionamento. Sra. Laysa ressaltou que a 214 

proposta da SESAU também visa assegurar as preferências, no segmento Usuários, com relação à 215 

participação dos aposentados e indígenas na composição do COMUS. 1.14 Sra. Claudia explicou 216 

que o importante é deixar claro que a sua observação anterior é referente à preferência de 217 

participação e não obrigatoriedade. Explicou que esse pré requisito deve ser utilizado para critério 218 

de desempate. Sra. Inês achou melhor contemplar na lei, pois existe um dispositivo legal que faz 219 

menção a referida participação. Sra. Renata observou que existem outras entidades no rol de 220 

preferências citadas pela Sra. Inês e Laysa. Sra. Claudia ressaltou que deverá estar muito bem 221 

embasado no Regimento Interno, porque a concessão de preferência não é sinônimo de cadeira 222 

nata. Salientou que quem não tem assento nato, deve ser votado. Sra. Inês citou o artigo 194, 223 

inciso 7 da Constituição Federal (decorrente da emenda 20), a qual versa sobre a representação 224 

dos colegiados, considerando a Sessão III – Seguridade Social Saúde – Assistência Social e 225 

Previdência Social, na qual aborda a participação dos colegiados como quadripartite, ou seja, 226 

empregados, empregadores, aposentados e Governo. Informou que foi por conta disto que as 227 

associações de aposentados conseguiram em vários municípios assento nato em conselhos 228 

Municipais. Salientou que esta é uma previsão constitucional. Em seguida, apresentou 229 

embasamento para proposta referente aos indígenas, informou que apesar de estar embasado 230 

numa legislação infra constitucional, não torna sua importância menos relevante. Informou que este 231 

embasamento consta da lei 8080, portanto na lei orgânica da saúde, artigo 19 H, garantindo a 232 

participação dos indígenas no Conselho Municipal de Saúde. Salientou que sua proposta garante a 233 

ciência do COMUS com relação ao embasamento legal e suas preferências, objetivando omissão 234 

das referidas menções legais. Sra. Claudia questionou o fato de não haver interesse e as cadeiras 235 

ficarem engessadas. Sra. Inês justificou que houve a manifestação de interesse, documento 236 

protocolado junto A Secretária de Saúde adjunta., Sra. Maria Angela, a qual também é membro da 237 

Secretaria Executiva do COMUS. Informou que orientou a Secretária que discutisse essa questão 238 

no COMUS considerando o previsto em lei. Disse que eles manifestaram interesse, porém não 239 
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apresentaram documentação em tempo hábil, em decorrência da não prorrogação do período 240 

eleitoral. Salientou que existe previsão legal, além de uma motivação para a representação acerca 241 

da garantia dos direitos deles. Por último, considerou que a preferência deverá ser garantida e caso 242 

não haja interesse por parte deles, não serão obrigados e as vagas serão preenchidas pelos 243 

candidatos interessados. Em seguida, apresentou a proposta da SESAU no artigo 3º III – Dos 244 

representantes dos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS): a) 10 (dez) representantes 245 

(Titular e suplente) de entidades, associações, organizações e movimentos sociais e 246 

populares organizados. Parágrafo único: Fica garantida a participação dos aposentados e da 247 

população indígena, nos termos das leis vigentes. Sra. Claudia sugeriu acrescentar a 248 

preferência de participação dos Conselhos Gestores das Unidades (CGU), sendo consensuado 249 

pelo grupo. Sra. Alice argumentou que a representatividade dos Aposentados, indígenas e CGU’S 250 

deve ser garantida como “direitos” e não “preferência”. Sra. Laysa considerou que está previsto em 251 

lei então poderá permanecer, até mesmo para garantir o critério de desempate. Sra. Alice disse 252 

que a lei não fala de preferências e sim participação. Sra. Laysa questionou o fato de oportunidade 253 

de outras entidades concorrerem e seus critérios de desempate. Sra. Inês considerou que nenhum 254 

outro segmento tem a sua participação garantida expressa na lei, sendo assim, propôs a análise 255 

hipotética da seguinte: 10 vagas para segmento usuários, 12 entidades candidatas, sendo preciso 256 

contemplar as entidades garantidas pela lei (Aposentados e indígenas). Perguntou qual serão e 257 

desempate, considerando que as referidas não poderão ser lançadas em critérios de livre 258 

concorrência. Sra. Alice considerou que os aposentados teriam preponderância com relação aos 259 

indígenas, pois sua fundamentação legal se baseia numa lei maior. Sra. Claudia citou o caso da 260 

entidade POLVO que é formada por idosos aposentados. Sra. Inês explicou que terá votação entre 261 

eles. Sra. Claudia informou que necessariamente não existe a obrigatoriedade do titular e suplente 262 

serem da mesma entidade. Sra. Inês sugeriu inserir um parágrafo único especificando que serão 263 

observados os direitos estabelecidos em lei específica dos indígenas e aposentados/pensionistas, 264 

pois a resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional contempla esta redação. Sra. Alice sugeriu 265 

que no Inciso III – Parágrafo Único seja apresentada a seguinte redação: “Fica garantida a 266 

participação dos aposentados conforme lei 194, inciso 7 da Constituição Federal, bem como a 267 

participação da Comunidade indígena conforme lei 8080/1990. Sra. Inês sugeriu que a redação 268 

das referidas alterações não conste números das leis, pois estas podem sofrer alterações 269 

revogações. Sra. Claudia solicitou que na nova redação conste a previsão dos CGU’S. Sra. Inês 270 

disse que não poderá inserir o CGU’s no parágrafo único em decorrência de haver uma limitação 271 

formal, porém ele será inserido no artigo 3º, inciso III, alínea “a”.  Sra. Viviane questionou se os 272 

pensionistas serão contemplados. Sra. Alice explicou que não há necessidade porque o referido 273 

embasamento consta de uma resolução e não de uma lei federal. Sra. Viviane disse que existem 274 

vários critérios de aposentadoria. Sra. Inês salientou que considerarão somente o que prevê a 275 

constituição. Sra. Claudia disse que independentemente do tipo de aposentadoria, serão 276 

contemplados na mesma redação. Sra. Renata considerou que o segmento Trabalhador, as 277 

propostas serão apresentadas separadamente, pois foi o único segmento que não houve 278 

consenso. Sra. Claudia sugeriu que o projeto de lei seja apresentado pela comissão num bloco só 279 

e quando houver divergências, Comissão e SESAU apresentam a sua proposta. Sra. Laysa 280 

solicitou que conste que a divergência apresentada pela comissão é parcial, não foi por 281 

unanimidade. Sra. Claudia explicou que a Comissão foi voto vencido, mas poderá se manifestar, 282 

até porque independente do resultado, apresentaria sua sugestão de qualquer forma. Sra. Renata 283 

apresentou a proposta da Sra. Claudia para o artigo 3º, sendo esta válida para todos os 284 

segmentos: Fica vedada a escolha de representante de entidade ou movimento, já com 285 

assento, no mesmo segmento, no Conselho, para um mesmo mandato, representar outro 286 

movimento ou entidade. Sra. Claudia explicou que um representante não poderá representar 287 
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mais de uma entidade na composição do Conselho. Citou como exemplo o caso Sr. Mônico que é 288 

presidente de duas entidades com cadeira no COMUS (IDEFESP e Unibairros). Sra. Inês 289 

questionou se a sugestão da Sra. Claudia citada acima é relacionada ao representante ou 290 

entidade. Sra. Claudia esclareceu que é referente ao representante. Sra. Inês disse que no caso 291 

da IDEFESP e Unibairros, duas entidades distintas, o impedimento ficaria na dupla participação 292 

pelo Sr. Mônico, ele poderia vir como representante somente por uma delas e outro representante 293 

para outra. Em seguida, esclareceu que existem várias situações, uma de um mesmo 294 

representante ser dirigente de entidades com natureza distinta e outra sendo o mesmo dirigente de 295 

entidades da mesma natureza, sendo que no caso da primeira, o dirigente poderá vir como 296 

represente de uma delas, já no caso do segundo exemplo, de entidades com a mesma natureza, 297 

este deverá optar por uma delas, caso queira concorrer. Disse que no seu entendimento é uma 298 

questão de ajustar a redação. Sra. Claudia informou que dividiram o município com representação 299 

por região, Costa Norte, Centro e Costa Sul e que entidades com a mesma natureza jurídica 300 

decidiram entre seus pares. Sra. Jacqueline questionou qual será a conduta adotada no caso de 301 

várias entidades com a mesma natureza jurídica se inscreverem. Sra. Claudia disse que chamaram 302 

as entidades e tudo será deliberado em plenária. Sra. Inês considerou que caso o número de 303 

entidades interessadas no pleito seja maior que o número de vagas e caso não haja um acordo 304 

entre elas, a decisão será efetuada pela plenária. Afirmou que a forma mais isenta de escolha 305 

quando esta situação acontece é o sorteio, disse que é o mais legitimo. Sra. Alice disse que essas 306 

situações precisam estar previstas no Regimento Interno do COMUS. Sra. Laysa considerou que 307 

caso saia uma proposta do item referente a representatividade abordado pela Sra. Claudia, haverá 308 

a necessidade de criar um novo parágrafo, pois a justificativa ficou meio confusa. Sra. Jacqueline 309 

disse que então será criado o 8º parágrafo do inciso III- 3º artigo – Dos Usuários.  Na sequência, 310 

Sra. Inês apresentou a proposta de inserção da redação do artigo 10, sendo esta a redação: 311 

Artigo 10 - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito por seus membros efetivos 312 

em reunião convocada para esse fim, não devendo a autoridade máxima da direção do SUS, 313 

acumular o exercício de presidente do Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio da 314 

segregação das funções de execução e fiscalização da Administração Pública. Redação aprovada 315 

pelo grupo. Em seguida, apresentou proposta dos seguintes artigos, Artigo 11 - Serão constituídas 316 

Comissões Consultivas e (não orientativas) eleitas pelos membros conselheiros, com a função de 317 

subsidiar nas questões financeiras, jurídicas e outras pertinentes à área de atuação do Conselho 318 

Municipal de Saúde. Redação aprovada pelo grupo. Com relação ao artigo 12 - O Conselho 319 

Municipal de Saúde terá seu funcionamento regulado pelo Regimento Interno próprio, a ser 320 

elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação da Lei e de suas alterações. 321 

Parágrafo único: Havendo alterações na presente aplicar-se-á o prazo previsto no caput para 322 

adequação do Regimento Interno. Explicou que a sugestão proposta está pautada em garantir que 323 

alterações efetuadas na lei provoquem a alteração imediata do Regimento Interno. Sra. Alice 324 

explicou que a redação do artigo 12 é referente ao regimento de origem e não das alterações 325 

propostas. Explicou que a Constituição Federal prevê o que chamamos de Normas de Eficácia 326 

Exaurida, dispositivo utilizado quando o regimento original foi elaborado no prazo de 60 dias. Sra. 327 

Inês sugeriu a inserção de um parágrafo único, pois a lei já foi alterada duas vezes sem o devido 328 

cuidado de co-respondência com o regimento interno. Sra. Alice concordou com a sugestão de 329 

inserção de parágrafo único para este fim. Apresentando a alteração devida proposta com prazo 330 

para adequação. Sra. Inês sugeriu inserir na redação do artigo 12, que quando houver alterações 331 

na lei, estas promovam o mesmo prazo de alteração no regimento interno. Redação será 332 

elaborada pelo grupo. Sra. Inês explicou a Sra. Claudia que o caput referente ao tema tem 333 

referência somente ao regimento originário. Sra.  Claudia informou que na revisão anterior também 334 

discutiu esta redação com os membros da época. Sra. Viviane sugeriu colocar na redação da lei 335 
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que todas as alterações a serem efetuadas deverão ser remetidas ao regimento interno do COMUS 336 

para adequação. Sra. Inês disse que fará a elaboração da redação com retorno ao grupo para 337 

apreciação. Sra. Alice perguntou se o prazo continuará como 60 dias, sendo de consenso 338 

permanecer 60 dias de prazo. Sra. Alice ressaltou que o caput referente ao prazo de 60 dias ficou 339 

sem eficácia e deve ser ignorado, pois trata-se de eficácia exaurida conforme explicado 340 

anteriormente. Sra. Jacqueline sugeriu acrescentar no caput da lei que quando houver alteração 341 

na lei aplique-se o mesmo prazo previsto no caput para adequação no regimento interno. Redação 342 

aprovada pelo grupo. Dando continuidade, Sra. Inês informou que no artigo 15 - O processo 343 

eleitoral visa eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, 344 

representantes dos prestadores de serviços, dos profissionais/trabalhadores de saúde e dos 345 

usuários do SUS – informou que a referida proposta excluiu as entidades sindicais porque houve o 346 

entendimento que as entidades sindicais estaria contida no segmento Profissionais trabalhadores 347 

de saúde, seria uma porção dos representantes profissionais da área de saúde. Sra. Alice disse 348 

que entende que as entidades estão representadas na redação proposta. Sra. Viviane perguntou 349 

quantas vagas foram destinadas às entidades sindicais. Sra. Claudia respondeu que na sua 350 

proposta duas vagas, já na proposta da SESAU uma vaga disposta no rol geral. Sra. Inês disse 351 

que na proposta apresentada não entraram no mérito da escolha e da quantidade de cadeiras e 352 

sim para o processo eleitoral de representantes para o Conselho Municipal de Saúde de 353 

segmentos contidos na legislação, sendo estes Prestadores de serviço de saúde, trabalhadores de 354 

saúde e usuários. Com relação às entidades Sindicais, neste artigo, está destoando da questão, 355 

pois as entidades sindicais já constam desta representatividade no segmento Profissionais de 356 

saúde. Salientou que se trata de uma correção conceitual dos segmentos. Sra. Alice disse 357 

concordar com a proposta e com sua justificativa.  Redação do artigo 15 aprovado pelo grupo. 358 

Sra. Inês apresentou a proposta no Parágrafo 2º - O Conselho Municipal de Saúde manterá 359 

arquivo atualizado das entidades que preencham os requisitos necessários para habilitação no 360 

processo eleitoral e consequente participação no Conselho Municipal de Saúde. Disse que a 361 

alteração proposta concerne na alteração de competência, sendo que o Conselho de Saúde tem a 362 

prerrogativa de manter o arquivo atualizado e não s Secretaria de Saúde como constava na 363 

redação anterior. Explicou que a proposta trata de uma facilidade burocrática. Sra. Renata disse 364 

que esta dinâmica já é praticada pelo COMUS. Sra. Alice considerou que este parágrafo é um 365 

Ônus, um dever do COMUS. Sra. Jacqueline explicou que o dever da Secretaria de Saúde é 366 

oferecer a estrutura e condições para o desenvolvimento de trabalho do COMUS e este o dever de 367 

manter o arquivo. Sra. Inês disse que de repente não precisa ser caracterizado como ônus, 368 

simplesmente alterar a competência da logística.  Sra. Claudia informou citou um episódio anterior, 369 

o qual a Secretaria de Saúde solicitou informações sobre a idoneidade de uma determinada 370 

entidade e ficou uma situação muito desconfortável. Sra. Laysa considerou que o fato de o 371 

COMUS possuir o documento não lhe confere obrigatoriedade de fornecimento e que cumprimento 372 

da lei da forma como está não tem cabimento, pois o documento está de posse do Conselho e a 373 

Secretaria teria que fornecer. Proposta aprovada pelo grupo foi de alterar o termo “deverá” 374 

por “poderá”. Sra. Inês, discorreu sobre a proposta de alteração no artigo 5º, na qual consta um 375 

parágrafo 3º, que foi alterado pela Lei nº 2.669, de 19 de dezembro de 2019, porém na última 376 

revisão houve inserção equivocada de um parágrafo totalmente sem função, com numeração 377 

errada, pois na lei original ele não existia. Em seguida apresentou a seguinte proposta de redação: 378 

Parágrafo Único - No caso de não haver entidades suficientes aptas à concorrência do novo 379 

mandato eletivo, nos termos do Regimento Interno, aquelas que já compunham o Conselho 380 

poderão concorrer a novo mandato, mesmo ultrapassando o prazo de que trata o caput. Sra. 381 

Laysa considerou que a referida proposta fere o que propõe a lei com relação a rotatividade de 382 

representatividade. Sra. Claudia disse que existe uma recomendação do CNS para renovação da 383 
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composição em 30% de seus representantes e que discorda das determinações de exclusão 384 

quando extrapola o prazo de participação e quando tiver a situação de não ter entidades 385 

interessadas? Sra. Inês disse que poderão pensar em outra proposta, pois se a comissão está se 386 

utilizando das leis maiores para revisão da lei, não poderão fugir desse padrão. Ressaltou que a 387 

proposta da Sra. Claudia visa manter a cadeira quando não existir entidades interessadas ao pleito, 388 

mesmo que o prazo de permanência tenha expirado. Já a sua proposta está pautada em duas 389 

situações, ou se tira ou estabelece que sim, pode-se manter o parágrafo único ou se estabelece 390 

que não, inclusive em observância ao que prevê o CNS quanto à rotatividade. Ou ainda uma 391 

terceira proposta de promoção de eleição entre as entidades com alteração de seus 392 

representantes. Sra. Alice defende o direito de a entidade escolher o seu representante. Sra. 393 

Laysa considerou que ainda que se mantenha o representante, deve-se promover uma nova 394 

eleição para referida vaga, mantendo-se o quesito da rotatividade. Sra. Claudia considerou que a 395 

redação está ótima e que uma recomendação poderá ser inserida, porém ficará a critério da 396 

plenária. Sra. Inês disse que é dever colocar para a plenária, mas as discussões prévias em 397 

comissão são necessárias. Sra. Alice sugeriu apresentar as duas propostas em plenária. Sra. 398 

Claudia lembrou que ficou acordado em plenária que seria alterado somente o artigo 3º e que 399 

outras questões de alteração poderão ficar para análise futura. Sra. Inês explicou que suas 400 

sugestões estão pautadas em erro material e por conta da proposta de revisão da lei propôs a 401 

correção do erro material e também porque alguns erros destoam e geram conflitos. Considerou 402 

ainda que muitas alterações foram propostas embasadas na Resolução 453/2012 – CNS e por isso 403 

propôs a correção de alguns itens com equívocos em sua redação. Sra. Claudia salientou praticar 404 

o que foi deliberado em plenária somente o artigo 3º, sugerindo que as demais observações fiquem 405 

para uma próxima oportunidade, pois aumentou muito o número de sugestões. Sra. Inês 406 

considerou que houve muitos avanços na reunião em pauta com vários pontos de alteração 407 

convergentes para serem desconsiderados nesse momento. Sra. Laysa disse que houve 408 

concordância em todas as alterações propostas na reunião em pauta.   Sra. Inês disse entender o 409 

posicionamento da Claudia com relação ao que foi deliberado em plenária, porém quando se 410 

depara com uma lei que apresenta erros capazes de prejudicar o entendimento do colegiado no 411 

exercício do seu trabalho, não pode compactuar com a proposta de postergar a alteração, sem 412 

contar que houve consenso do grupo para sugestão de corrigir. Salientou que sua sugestão é de 413 

apresentação da proposta à plenária e que agora existe o conhecimento de que o erro existe e 414 

porque não corrigir! Sra. Jacqueline considerou que se os erros apontados não forem submetidos 415 

a apreciação da plenária nesse momento, a comissão terá um retrabalho, pois terão que elaborar 416 

dois regimentos, sendo um dessa revisão e outro a posteriori, em seguida sugeriu corrigir o que já 417 

foi acordado pela comissão e não vê problemas em alterar mais este artigo em especifico. Sra. 418 

Claudia ressaltou a deliberação em plenária. Sra. Jacqueline salientou que quando a proposta 419 

passou pela plenária tinham identificados “x” erros e que nesse momento outras necessidades 420 

foram observadas. Afirmou que não corrigir denota mais erros. Sra. Claudia disse que mesmo não 421 

analisado previamente a proposta da SESAU, concordou com algumas alterações quanto a forma, 422 

porém não analisou o restante da lei que será submetida pela plenária na próxima segunda feira. 423 

Sra. Alice explicou que a proposta é de manter e só alterar o parágrafo 2º. Sra. Jacqueline 424 

efetuou a leitura da proposta da Sra. Claudia, sendo esta pela manutenção do parágrafo único e 425 

alteração do parágrafo 3º, já a proposta da SESAU é alterar para parágrafo único com melhoria da 426 

redação, bem como acrescentar o termo “excepcional”.  Sra. Alice questionou os membros se o 427 

fato de alterar o que não foi proposto em plenária poderá gerar alguma invalidação de atos. Sra. 428 

Jacqueline disse que se trata de uma proposta e que o fato de se observar erros e não os corrigir 429 

seria leviandade da comissão. Sra. Claudia discordou de revisar outros itens além dos que foram 430 

acordados em plenária, pois não teve tempo hábil para apreciar todas as propostas elencadas pela 431 
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SESAU em seguida, reforçou seu posicionamento por não passar as demais sugestões nesse 432 

momento para apreciação da plenária. Salientou que não possuiu o embasamento técnico e não 433 

será em duas de reunião que o fará, pois não se inteirou de todo o contexto. Em seguida, sugeriu 434 

que seja revisado somente o artigo 3º como proposto anteriormente em plenária. Sra. Inês 435 

considerou que se a proposta de alteração original contida no artigo 3º porque nele estão contidos 436 

os trechos relacionados à representatividade e da própria questão eleitoral, explicou que o artigo 5º 437 

é de suma importância como acessório a esta questão principal, disse que nele está contido a 438 

questão do item prorrogação da representatividade, tornando-se acessório muito importante do 439 

Artigo 3º em pauta. Salientou não conseguir conceber a alteração do artigo 3º sem corrigir os 440 

demais artigos correlacionados. Sra. Claudia considerou que esta sugestão deveria ter sido 441 

apresentada na primeira reunião com o grupo. Sra. Alice argumentou que o correto seria a revisão 442 

completa da lei e que tem na memória que esta reunião se formou, a princípio, para revisar o 443 

Regimento Interno e foi quando surgiu a necessidade de alteração do artigo 3º da referida lei. Sra. 444 

Inês informou que está participando dessa comissão a convite da presidente do COMUS e da 445 

Gestão da Saúde e que sua intenção é de ser propositiva para questões de alteração, deixou claro 446 

que não está impondo alterações e sim propondo mudanças coerentes e necessárias, pois o artigo 447 

5º tem relação direta com o 3º artigo. Salientou que no juridiquês, o artigo 5º é um acessório do 448 

artigo 3º, artigo principal e em discussão. Alertou que caso haja mudança num artigo e no outro 449 

não, poderá gerar problemas em sua interpretação. Ressaltou que se trata apenas de uma 450 

sugestão para ser apreciada pela plenária e que se fosse membro da comissão não gostaria de ter 451 

detectado um erro sem corrigi-lo, seja ele erro material ou de mérito, porque sua redação 452 

comprometerá o artigo principal. Sra. Laysa considerou que existem as propostas divergentes 453 

poderão ser votadas separadamente. Sra. Alice perguntou a Sra. Claudia qual seria a objeção 454 

relacionada à proposta do artigo 5º. Sra. Claudia reforçou a manutenção do parágrafo único, 455 

considerando que as vezes o número de entidades interessadas é menor que o número de vagas 456 

oferecidas. Lembrou que o Regimento Interno consta a recomendação de mudança de pelo menos 457 

30% da composição geral e que caso não haja interessados, o COMUS não ficará sem 458 

representação. Salientou que não vê problema algum na referida redação. Sra. Alice disse que 459 

também concorda com a redação. Em seguida repetiu a pergunta sobre levar a proposta da Sra. 460 

Inês para plenária.  Sra. Claudia disse que nesse momento sim, porque faz mais de dois meses 461 

que conversou com a Sra. Inês e esta proposta poderia ter sido apresentada. Sra. Inês explicou 462 

que somente no decorrer da análise algumas inconsistências foram observadas.  Sra. Claudia 463 

procurou manter o que ficou acordado na época e se pautou somente do artigo 3º e que as 464 

propostas referentes ao artigo 5 não teve tempo hábil para analisar. Sra. Inês disse que como 465 

operadora do Direito tem a obrigação de ler e observar a lei na íntegra, não somente trechos de 466 

forma isolada, e também observar se os artigos a serem alterados refletirão nos demais e essa foi 467 

a sua conduta, verificou cuidadosamente cada item. Explicou a Sra. Claudia que somente ao 468 

compilar a lei pode observar a relação entre os artigos em pauta (3º e 5º), contendo erros materiais 469 

e de mérito). Sra. Claudia argumentou que este artigo não aborda o segmento Governo, somente 470 

Trabalhador e Usuários, pois o segmento Governo tem livre escolha. Sra. Laysa de que estão 471 

tratando de entidades e não representantes, exemplificou que as entidades mais antigas do 472 

COMUS participar, mas deverão se inscrever para o processo de eleição. Já a proposta da Sra. 473 

Claudia visa manter as entidades mais antigas. Sra. Claudia disse que não entende dessa maneira 474 

e que é óbvio que terão de participar do processo eleitoral, disse que a redação fala em direito a 475 

concorrer e não permanecer. Sra. Inês considerou que a aplicabilidade do artigo e do parágrafo, 476 

estando no texto da lei, só é possível permanecer para entidades que não estão inscritas, em 477 

seguida perguntou para Sra. Alice qual o seu entendimento e que não alcança o segmento 478 

Governo porque ele só indica. Sra. Laysa efetuou a leitura na íntegra do parágrafo único do artigo 479 
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5º, sendo este: Parágrafo Único - No caso de não haver entidades suficientes aptas à concorrência 480 

do novo mandato eletivo, nos termos do Regimento Interno, aquelas que já compunham o 481 

Conselho poderão concorrer a novo mandato, mesmo ultrapassando o prazo de que trata o 482 

caput. Sra. Claudia ressaltou a expressão concorrer, não está na permanência automática, terão 483 

que se inscrever. Disse ser justo que entidades antigas e novas tenham direitos de concorrência. 484 

Sra. Inês ressaltou que o COMUS deve prestigiar a recomendação do CNS, como normativa, para 485 

balizar as duas propostas, sendo a proposta da saúde para renovação dos representantes, 486 

mantendo as entidades. Sra. Laysa informou que esta redação já está contemplada no parágrafo 487 

do artigo 3º e parágrafo único do artigo 5º. Sra. Alice perguntou se já tinham chegado a um 488 

acordo, pois teria que se ausentar. Sra. Claudia manteve sua sugestão para alterar somente o 489 

artigo 3º e parágrafo único do artigo 5º. Disse que ficou bem clara e democrática a referida 490 

redação, concedendo oportunidade de a entidade escolher seu representante. Sra. Laysa 491 

perguntou se o artigo 5º seria vetado. Sra. Claudia considerou que a SESAU deveria ser mais 492 

clara em suas proposituras. Se tinham algum representante em especial. Sra. Laysa respondeu 493 

que não, e que se tratava apenas de uma proposta. Sra. Inês concluiu que sugestão é para 494 

apresentar a proposta da SESAU em plenária e que não assinará recibo de omissão de erro 495 

material que tem relação direta com o artigo a ser alterado, isto é, artigo 3º. Quanto à decisão de 496 

levar para a plenária ou não ficará com a comissão eleita para este fim. Sra. Jacqueline disse que 497 

é a favor de levar todas as propostas de alteração da lei para apreciação da plenária, incluindo 498 

todos os itens discutidos na reunião em pauta desde às 9 horas desta manhã, sendo consensuada 499 

pelo grupo todas as convergências e divergências. Sra. Laysa sugeriu levar as convergências e 500 

divergências para apreciação da plenária. Ressaltou que as únicas divergências apresentadas 501 

ficaram com o segmento Trabalhador e artigo 5º e que estas devem ser apreciadas pela plenária. 502 

Sra. Jaqueline salientou que a proposta da Sra. Claudia é para levar somente o artigo 3º, sendo 503 

discutido outros artigos e subitens. Sra. Alice votou por levar a apreciação da plenária, porém 504 

manifestou ser favorável pela redação sugerida pela Sra. Claudia no parágrafo único - artigo 5º. 505 

Sra. Claudia manifestou descontentamento com o posicionamento da Sra. Alice, pois disse que a 506 

comissão nem analisou. Neste momento houve um burburinho geral do grupo e todos falaram ao 507 

mesmo tempo, tornando-se impossível compilar os fatos. Neste momento a Sra. Inês agradeceu o 508 

convite e justificou sua retirada da reunião em pauta, pois as deliberações pertenceriam ao grupo. 509 

Sra. Viviane concordou com a sugestão da Sra. Alice de levar as sugestões para a plenária e 510 

manifestou aprovação pela redação sugerida pela Sra. Claudia. Salientou todo o empenho da 511 

conselheira em revisar a lei. Sra. Alice concordou com a fala da Sra. Viviane e considerou que é 512 

preciso manter a autonomia da entidade na indicação de seus representantes. Sra. Jacqueline fez 513 

questão de salientar que não é contrária a redação do parágrafo único do artigo 5º, disse que é 514 

contrária a proposta da Sra. Claudia em não levar para a apreciação da plenária as propostas de 515 

correção na redação da Lei como erros. Em seguida repassou com a conselheira Claudia tudo que 516 

ficou acordado pelo grupo na reunião em tela, sendo os artigos 3º, 5º, 10, 12, 15, ficando como 517 

divergências somente o inciso II - Segmento Trabalhadores. Nada mais havendo a tratar, foi 518 

lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por 519 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 09 de dezembro de 2021.  520 
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Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Viviane Moura Snodgrass  
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Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  522 
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