
Lançamento de campanha para intensificar as atividades dos conselhos municipais, apresentação de aplicativo para facilitar o acesso aos
serviços oferecidos na Cidade e anúncio de oficinas para promover a governança participativa destes órgãos. Esses foram alguns dos
anúncios feitos pelo prefeito Rogério Santos, na manhã desta terça-feira (2), aos representantes dos 29 conselhos municipais e dos três
conselhos tutelares de Santos. Realizado na Sala Princesa Isabel (Paço Municipal), o encontro também serviu para os conselheiros
apresentarem reivindicações à Administração Municipal e trocarem informações sobre suas ações.
Chefe do Departamento de Articulação (Dearti), da Secretaria de Governo (Segov), Alessandra Franco apresentou a Campanha
#OcupemOsConselhos, cujo objetivo é fomentar a participação social no Município. A iniciativa busca explicar o funcionamento destes órgãos,
mostrando que são espaços para a formulação, fiscalização e promoção das políticas públicas. Ela também anunciou a criação de uma Casa
dos Conselhos. "Será um espaço para dar suporte aos órgãos, onde eles poderão promover suas reuniões também".

Uma ferramenta para reforçar a ação dos conselhos, o aplicativo Guia Santos (disponível nos sistemas IOS e android), também apresentado
no encontro, tem a finalidade de facilitar o acesso aos serviços prestados ao cidadão.
Outro anúncio feito no encontro é fruto da parceria do Dearti com os conselhos para criar oficinas de Participação Direta nos Resultados
(PDR). O objetivo é definir metas e indicadores para as atividades dos conselhos. Os conselheiros também receberam as primeiras
informações sobre como funcionará o Observatório de Interface entre Ciência e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável e o
Sistema de Integração de Informações de Pessoas, um sistema de consultas que integra bases de dados da Educação, Saúde, Assistência
Social, Cultura e Esportes. 
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"Conselhos são fundamentais para a sociedade. Ninguém faz nada sozinho", disse o prefeito Rogério Santos

INTEGRAÇÃO

Representando o Conselho Municipal de Assistência Social, Josenice Profirio enalteceu a realização do encontro, citando o desejo de ver
maior união entre os conselhos municipais. "Precisamos estar articulados".
Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Júnior Brassalotti falou da necessidade da troca de experiência entre os representantes dos
órgãos. "Vamos frequentar as reuniões dos outros conselhos. Isso é muito importante para que possamos nos conhecer".
Ao destacar a importância dos conselhos municipais e tutelares, o prefeito Rogério Santos ressaltou o papel dos órgãos para a consolidação
de políticas públicas no Município. "Não existe cidade pronta. Santos está se preparando para novos desafios. Os conselhos são fundamentais
para a sociedade. Ninguém faz nada sozinho".
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