
 
 
 

ATA Nº 04/2022 

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
No dia 12 de abril de 2022, às 18h, por meio de uma sala virtual, criada na plataforma 
CISCO/WEBEX 
https://santos.webex.com/santos/j.php?MTID=m2967441f749f07f0134f8c49527802a0 
teve início a 27ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos 
(COMUS). Lista de presença.  

Estiveram presentes os conselheiros da Sociedade Civil: Bonifácio Rodrigues Hernando Filho 
(titular do eixo Segurança e Presidente do Conselho), Everton São Pedro Calçada (titular do eixo 
Comunicação e Cidade), Pedro Augusto M. Oliveira (titular do eixo Educação e Tecnologia e 
Secretário Executivo), Valdeci Ferreira (suplente do eixo Gestão Pública), Maria Lucia Ramalho 
Martins (titular do eixo Saúde e Esportes), João David (titular do eixo Mobilidade Urbana), 
Cristhiane Saraiva (titular do eixo Cidadania) e Edna Martins Alves (suplente do eixo 
Comunicação e Cidade). Justificou ausência: Vivian Brum (titular do eixo Gestão Pública), 

Estiveram presentes os conselheiros do Serviço Público: Flávio Balula Júnior (titular da OTC e 
Vice-Presidente do Conselho), Luís Trajano de Oliveira (titular da SEFIN), Roberto Moyano 
(suplente da SESERP), Isaac Oliveira da Silva (substituto temporário da GSM) e Devanir Paz 
(substituto temporário do eixo Saúde e Esportes)  

Participou também da reunião: Daniel Clemente (cidadão).  

A reunião teve a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da reunião de março/2022; 2. Análise 
das Pendências ou Ações em Curso; 3. Definição quanto a reuniões presenciais ou através 
de videoconferência; 4. Informes, monções e assuntos gerais. 

1. Aprovação da ata da reunião de março/2022. Foi iniciada a reunião com a aprovação 
da ata da última reunião (março de 2022) por todos.  
Após a aprovação da Ata, Bonifácio externou sua indignação quanto a constante 
ausência de Conselheiros do Serviço Público, impossibilitando que haja o adequado 
diálogo com os membros da Sociedade Civil durante as reuniões do COMUS. Todos os 
presentes apoiaram o Presidente do COMUS e foi solicitado ao Flávio Balula que 
repasse ao Ouvidor Geral da Prefeitura este assunto para que seja tomada alguma 
providencia sob o risco de esvaziamento do Conselho por parte dos membros da 
Sociedade Civil. 

2. Análise das Pendências ou Ações em Curso.  
a. Planejamento dos AVCBs: Bonifácio informou que tomou conhecimento da lei 

6311 que trata deste assunto. Informou também que tomou ciência da 
contratação pela Prefeitura de empresa especializada e que já iniciaram os 
trabalhos de AVCB em algumas escolas, porém desconhece como está o 
planejamento para a conclusão dessa atividade em todas as escolas municipais; 

b. Propor alteração na lei 952/2016: Balula informou que encaminhou oficio a 
Secretaria de Meio Ambiente, porém ainda não recebeu retorno deste assunto; 

c. Critério de Valoração das Multas: Trajano informou que o artigo 216 do Código 
Tributário Municipal trata deste assunto, detalhando os critérios de valoração de 
taxas, impostos e multas; 



 
 

d. Indicadores de Saúde: Maria Lucia informou que realizou apresentação para a 
Secretaria da Saúde e está aguardando devolutiva dessa Secretaria. Devanir 
informou que desconhece o conteúdo dessa apresentação e que irá tentar obter 
informações para prover adequada devolutiva; 

e. Ilhas de Chuva: Bonifácio informou que encaminhou este assunto para a CET 
e que foi comunicado que deve ser encaminhado para o setor de Zeladoria e 
Obras. Moyano complementou informando que este assunto não está no 
planejamento da área em que ele atua; 

f. Treinamento de Conselheiros: Balula informou que está previsto o treinamento 
para o dia 18/05.  

3. Definição quanto a reuniões presenciais ou através de videoconferência.  
Houve o consenso que as reuniões através de videoconferência apresentam uma grande 
comodidade a todos, porém há também a necessidade de realizarmos algumas reuniões 
presenciais. Devido ao fato de não haver um local adequado e seguro para a realização 
das reuniões presenciais, ficou-se de consultar alguns órgãos públicos para, se possível, 
que haja a cessão de uma sala de reuniões. A proposta é de realizarmos 2 reuniões 
presenciais ao ano.  

4. Informes, monções e assuntos gerais 
Edna comentou que na Policlínica da Ponta da Praia todas as cadeiras estavam 
quebradas. Informou ainda que esteve também nas Policlínicas do Embaré e Aparecida 
e em nenhuma delas havia tesoura para retirar pontos.  
Foi aprovada a criação de um grupo de Whatsapp e solicitado que somente sejam 
transmitidos assuntos pertinentes ao COMUS. 
Foi apresentada a sugestão pelo João David da elaboração de crachás para os 
conselheiros, bem como cartão de estacionamento, porém este assunto não foi 
aprovado. 
Bonifácio informou que no dia 13/04 seriam entregues novas viaturas da GCM em frente 
à Prefeitura. 
Balula informou que enviou comunicado aos conselheiros quanto a realização da 
Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 
e Revisão do Plano Plurianual 2023-2025. Bonifácio informou que solicitaram verba para 
a volta do Guardião Cidadão. Informou que qualquer sugestão de orçamento deve ser 
encaminhada pelo telefone 162. Cabe ressaltar que o Orçamento Participativo terá verba 
exclusiva para investimentos. 
Trajano informou que comentou na Comissão de Acessibilidade os problemas de rampas 
de acesso para cadeirantes estarem fora da faixa de segurança e que essa Comissão 
irá tomar as devidas providencias. 
Valdeci finalizou informando que foi muito boa a participação na Audiência Pública. 
 

A reunião foi encerrada às 20h e o próximo encontro está programado para ocorrer no dia 10 de 
maio às 18 horas, em formato a ser definido na ata de convocação. Nada mais havendo para 
constar, eu, Pedro Augusto M Oliveira, lavro a seguinte ata.  

Segue em complemento o Controle de Pendências ou Ações em Curso do COMUS  22/23 
(Anexo 1) 

Santos, 12 de abril de 2022. 

BONIFÁCIO RODRIGUES HERNANDO FILHO 

PRESIDENTE DO CONSELHO 



 
 

 

 

 

 
ANEXO 1 

Controle de Pendências ou Ações em Curso do COMUS 22/23 

      

Data Assunto 
Responsável  

COMUS 
Ação a ser realizada 
ou em andamento 

Status Comentários  

      

08/02/2022 
Planejamento 
dos AVCB  Bonifácio  

Definir estratégia para 
questionar o Poder 
Público quanto as 
ações a serem 
cumpridas para a 
exigência deste item  

Em 
andamento 

Serviço sendo 
executado 
nas escolas 
Municipais 

08/02/2022 

Propor 
alteração na lei 
952/2016 Vivian / Flávio 

Encaminhado oficio a 
SMA Pendente  

Aguardando 
SMA 

08/02/2022 

Critério de 
valoração das 
Multas  Trajano 

Avaliar os atuais 
diferentes critérios (R$, 
UFN, etc.) CONCLUIDO 

Aguardando 
retorno do 
Bonifácio 
para 
apresentar os 
comentários 
do SEFIN 

08/02/2022 
Indicadores de 
Saúde 

M Lucia / 
Flavio 

Apresentar ao 
representante da 
Saúde os desvios 
existentes e solicitar 
ações corretivas  

Em 
Andamento 

Aguardando 
devolutiva 

08/02/2022 Ilhas de Chuva  Bonifácio  

Retomar a avaliação e 
proposição de Ilhas de 
Chuva em Rotatórias 
municipais  Pendente    

08/03/2022 
Treinamento 
Conselheiros Flávio Balula 

Definir com o DEARTI 
data de treinamento  Definido  

Previsto para 
18/05 

12/04/2022 
Reunião 
Presencial  

Bonifácio e 
Flávio Balula 

Definir local e data 
para Reunião 
Presencial Pendente  

12/04/2022 

Ausência de 
conselheiros do 
Serviço Publico Flávio Balula 

Encaminhar o 
problema ao Ouvidor 
Geral  Pendente  

 


