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                                                       ATA Nº 05/2021 

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

No dia 11 de maio de 2021, às 18h07, no ambiente virtual do Google Meet 

(https://meet.google.com/boa-mhtp-rwz) em razão das restrições previstas para prevenção e 

enfrentamento público à pandemia do novo coronavírus, teve início à 16ª Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal dos Serviços Públicos (Comus). 1. Lista de presença. 1.1. Estiveram 

presentes os conselheiros: Ana Cláudia da Silva Felix (titular da SEDUC), André Tomé Coelho 

Lourenço (titular do eixo Sustentabilidade), Bonifácio Rodrigues Hernando Filho (suplente do eixo 

Segurança), Cristhiane Neves Saraiva (titular do eixo Cidadania), Elton Pereira dos Anjos (titular 

do eixo Segurança), Josef Magalhães Zabot (suplente da SESEG), Juliana Vilar da Nobrega 

Laffront (titular da SEDS), Liliane da Graça dos Santos (titular da Ouvidoria, Transparência e 

Controle - OTC), Luis Antônio Godinho da Silva (titular do eixo Gestão Pública), Luiz Nelson 

Colombo Barbosa (titular do eixo Mobilidade Urbana), Luís Trajano de Oliveira (titular da SEFIN), 

Maria Bueno Gomes (suplente do eixo Cidadania), Mário Sérgio Martins de Sena (titular do eixo 

Saúde e Esportes), Matheus de Carvalho Popiel (titular da SMS), Nilton de Castro Barbosa (titular 

do eixo Educação e Tecnologia), Reinaldo Vilas Boas de Oliveira (titular do eixo Comunicação e 

Cidade), Rodrigo Derbedrossian (titular da SEMAM), Roberto Moyano (suplente da SESERP) e 

Sandra Iara de Souza (titular do eixo Zeladoria e Obras). 1.2 Ausências justificadas: Neumara 

Aquino Finholdt (titular da CET). 1.3 Participaram também da reunião: Bruna Dantas (Ouvidoria, 

Transparência e Controle), Fábio Ferraz (Secretário de Planejamento e Inovação), Rogério 

Rebelo (chefe da Seção de Planejamento Orçamentário) e Plínio Rolim (Chefe do Departamento 

de Orçamento e Gestão). 2. Aprovação da ata. Iniciada a reunião com a aprovação da ata da 

reunião de abril/2021. 3. Apresentação e considerações sobre o Orçamento Municipal. 3.1 O 

secretário Fábio Ferraz inicia agradecendo o convite e ressaltando a importância e compromisso 

de se construir o orçamento com a participação do cidadão. Esclarece que o OPA contará com 65 

projetos para votação, que a partir do dia 15 deste mês estarão disponíveis no portal da 

Prefeitura. 3.2 O conselheiro Nilton questiona sobre sua propositura ao orçamento, no que 

concerne a qualidade de ensino das escolas municipais, manutenção periódica e preventiva das 

unidades e startups no Parque Tecnológico. 3.2.1 O secretário Fábio informa que a educação é 

uma prioridade do governo do Prefeito Rogério, que haverá um incremento no orçamento para o 

próximo ano, de 641 milhões passará para 683 milhões, para desenvolvimento de projetos na 

educação e melhoria da qualidade. Quanto à tecnologia, está sendo desenvolvido um projeto pela 

SEPLAN, para implementação de lousa digital e software, que será de forma universal para todas 

as unidades de ensino. 3.2.2 No que concerne ao Parque Tecnológico, informa que em breve 
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terão novidades para esta área, estão trabalhando em boas parcerias, parcerias com o SEBRAE, 

bem como de adequação de ambiente. 3.3 O conselheiro Mário Sérgio questiona sobre o recente 

Programa de Eficiência, mencionando a gestão de manutenção dos equipamentos públicos e a 

redução de horas extras. Questiona também que se para a contenção de gastos não se poderia 

diminuir o número de cargos comissionados. 3.3.1 O secretário esclarece que cada secretaria tem 

projetos de manutenção contínuas, com equipe de zeladoria. 3.3.2 Sobre as horas extras informa 

que foram avaliadas as peculiaridades de cada secretaria, por exemplo do máximo de 52 mil 

horas extras mensal, 35 mil podem ser realizadas pela Secretaria de Saúde por conta da 

vacinação. 3.3.3 Já sobre os cargos comissionados informa que Santos possui um dos menores 

percentuais, em comparação com outras Prefeituras, sendo em torno de 11 mil colaboradores e 

317 cargos comissionados. 3.4 A conselheira Maria Bueno questiona se não há a possibilidade 

aumentar o percentual da assistência social, para alcançar os 5%. 3.4.1 De acordo com o 

secretário é algo que vem sendo analisado pela Administração. Há um grande esforço para 

chegar no percentual de 5%, no próximo ano será aumentado de forma gradativa, com previsão 

nos próximos exercícios a chegar nos 5%. 3.5 O conselheiro Luis Godinho questiona o porquê do 

gráfico de qualidade IDEB ser decrescente apesar de aumento de investimento na área da 

educação. 3.5.1 Fábio Ferraz elogia a análise com base em dados e indicadores. Enfatizou a 

importância da mensuração de dados, ressaltando que houve um investimento expressivo na 

educação, porém, ainda, não se refletiu no IDEB. Por meio de uma ação estratégica, que será 

acompanhada para aprimoramento, serão investidos mais 40 milhões em educação. 

Pessoalmente é favor das O.S., como já utilizado na Saúde (Hospital dos Estivadores como caso 

de sucesso) como alternativa para aumento dos dados de evidência. 3.6 Conselheiro Reinado 

questiona o fato transmitido em recente reportagem, sobre os altos salários dos funcionários do 

Parque Tecnológico, já que não está funcionando. Questiona também sobre a reforma do Parque 

do Emissário e se já houve a liberação da justiça para obra, bem como por qual motivo a 

Prefeitura foi buscar um valor federal se a obra já tinha sido repassada a iniciativa privada. E 

sobre sua sugestão ao orçamento, se as praças abandonadas e sem funcionalidades serão 

reformuladas e a criação de playground e espaços pets nesses locais. 3.6.1 O secretário, quanto 

ao Parque Tecnológico, informa que são apenas três funcionários, o prédio está pronto em 

funcionamento, porém não está formatado, a fase é de prospecção para que isso se concretize, 

por meio do terceiro setor, iniciativa privada e O.S. 3.6.2 Sobre o parque do Emissário esclarece 

que uma empresa promoveria uma contrapartida para o poder público, ao invés das empresas 

contribuírem com dinheiro na prefeitura, ela se comprometeria a executar a obra. No entanto, o 

Poder Judiciário não permitiu, sendo a obra paralisada, e tendo em vista que, até o momento, não 

houve reversão foi então buscado recursos do Governo Federal para retomada da obra. Se 

houver reversão da decisão judicial, está seguirá com o plano de aplicação da obra a ser 
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realizada com recursos privados. Caso não se tenha a reversão, será com verba do Governo do 

Estado. 3.6.3 Já sobre as praças os projetos, com a seleção de algumas praças, estão no rol de 

projetos para votação no Orçamento Participativo. 3.7 Nilton questiona qual é o orçamento do 

Parque Tecnológico e a quem se reporta administrativamente. 3.7.1 O secretário informa que o 

orçamento é de 1milhao e 33 mil reais e que como, autarquia municipal, se reporta diretamente ao 

Prefeito. Contudo, a SEPLAN tem a missão de fazer a interface com o Parque Tecnológico. 3.8 

Maria Bueno compartilha sua opinião negativa sobre a eficiência das O.S, tendo em vista que em 

outros municípios, como Guarujá, o modelo não deu certo. 3.8.1 Fábio Ferraz enfatiza que há 

modelos bons e ruins, os ruins devem ser conhecidos e evitados. Ressalta que na Prefeitura de 

Santos a gestão do terceiro setor possui uma rede que funciona, tal como exemplo o Hospital dos 

Estivadores, que possui muitos elogios, sendo 100% SUS, e supera a iniciativa privada através de 

indicadores. 3.9 A conselheira Sandra Iara relata a dificuldade de atendimento médico para sua 

filha, que possui linfomas grandes e precisa passar por cirurgia. 3.9.1 O secretário solicitou os 

dados da paciente e o relato do caso em privado, para verificar junto à Secretaria de Saúde. 3.10 

O conselheiro Luiz Nelson questiona sobre a sugestão apresentada, tendo em vista que Santos é 

uma cidade plana e com dificuldade no deslocamento nas calçadas. Se há alguma preocupação 

em resolver esse problema criado pela elevação dos greides das ruas. 3.10.1 Ferraz esclarece 

que a cidade é antiga e houve um avanço importante, algumas ruas comportavam 10 a 15 casas, 

hoje comporta vários edifícios. A SIEDI e SESERP possuem projeto de recapeamento e 

drenagem com estimativa de 40 milhões de reais, há um trabalho contundente neste sentido, 

entretanto haverá intervenções de menor porte no decorrer dos trabalhos. 3.11 O conselheiro 

Bonifácio questiona como será distribuído o valor das propostas para o Orçamento Participativo, 

quando termina a votação e se há previsão para ser eliminar os postes. 3.11.1 Fábio informa que 

serão selecionados 10 projetos, os mais votados, 300 mil por proposta, a expectativa é alcançar 

os 3 milhões destinados. No próximo exercício estima-se aumentar o valor, bem como aumentar 

os valores específicos dos projetos. A votação inicia no dia 15/05 e terá duração de 2 meses. 

3.11.2 Quanto aos postes, Ferraz esclarece que, apesar do valor elevado pretende-se, 

gradativamente, executar esse projeto.  3.12 A Presidente, em nome do conselho, agradece a 

participação e colaboração do Secretário Fábio Ferraz e a equipe do DEORG. 4. Assuntos 

gerais. 4.1 A Presidente informou de reunião realizada com o Governo do Estado de 

Pernambuco, para conhecer um pouco do conselho, e transmitiu aos conselheiros os elogios ao 

pioneirismo do COMUS. 4.2 Informou também que a Ouvidoria já disponibilizou o relatório 

gerencial de 2020, o qual será encaminhado por e-mail. 4.3 Comunica também que a Secretaria 

de Governo, por meio do Departamento de Articulação, com objetivo de fortalecer a participação 

da sociedade e formar uma rede colaborativa com os 29 conselhos, promoverá encontros, as 

informações serão enviadas ao e-mail do conselho e o primeiro encontro será no dia 19/05. 4.4 A 
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reunião foi encerrada às 19h35 e o próximo encontro será agendado em ambiente virtual para o 

dia 08 de junho de 2021, às 18 horas. Nada mais havendo para constar, eu, Liliane da Graça, 

lavro a seguinte ata.  

 

LILIANE DA GRAÇA DOS SANTOS 

PRESIDENTE DO CONSELHO 


