
 
 
 

ATA Nº 06/2022 

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
No dia 14 de junho de 2022, às 18:30h, teve início a 29ª Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (COMUS) que foi realizada no Auditório Vereadora 
Zerry de Sá Goulart, na Câmara Municipal de Santos. 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), João Lopes David (titular do eixo Mobilidade Urbana) e Camila Farias de 
Brito (titular do eixo Zeladoria e Obras). 

Estiveram presentes os conselheiros do Serviço Público: Luís Trajano de Oliveira (titular da 
SEFIN), Roberto Moyano (suplente da SESERP), André Luiz Venâncio Conde (titular CET), 
Josef Magalhães Zabot (SESEG/GCM), Ana Cláudia da Silva Feliz (SEDUC) e Bruna Dantas 
Pontes (suplente da OTC) 

Participou também da reunião: Daniel Clemente (cidadão).  

Justificaram ausências: Valdeci Ferreira (suplente do eixo Gestão Pública), Maria Lucia Ramalho 
Martins (titular do eixo Saúde e Esportes), Edna Martins Alves (suplente do eixo Comunicação e 
Cidade), Vivian Brum (titular do eixo Gestão Pública) e Flávio Balula Júnior (titular da OTC e 
Vice-Presidente do Conselho) 

A reunião teve a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da reunião de maio/2022; 2. Análise 
das Pendências ou Ações em Curso; 3. Informes, monções e assuntos gerais. 

1. Aprovação da ata da reunião de abril/2022. Foi iniciada a reunião com a aprovação da 
ata da última reunião (maio de 2022) por todos.  
Após a aprovação da Ata, Bonifácio agradeceu ao Sr Adilson Junior, Presidente da 
Câmara Municipal de Santos pela disponibilização do Auditório da Câmara Municipal, 
para que essa reunião do COMUS fosse realizada presencialmente. 

2. Análise das Pendências ou Ações em Curso.  
a. Planejamento dos AVCBs: não houve evolução, porém, foi informado que no 

website da Prefeitura consta que 16 escolas já estão em fase de obtenção do 
AVCB; 

b. Propor alteração na lei 952/2016: este assunto encontra-se em estudo pela 
SMB, sendo dada a devida atenção, porém faz-se necessária alteração da 
legislação e que a solução definitiva não deverá ocorrer rapidamente, dado os 
tramites legais que precisarão ser cumpridos; 

c. Indicadores de Saúde: Este assunto será discutido na próxima reunião 
d. Ilhas de Chuva: Bonifácio solicitou ao André Conde que trate deste assunto 

junto a CET, porém a Camila argumentou que esse tema é extremamente 
complexo pois exige projeto detalhado e que precisam ser avaliados diversos 
aspectos de engenharia e arquitetura. Josef comentou ainda que caso haja o 
risco de a terra transbordar da Ilha de Chuva, isso causará acidentes aos 
usuários de motocicleta. Portanto, o assunto é multidisciplinar e requer uma 
análise de viabilidade; 



 
 

e. Treinamento de Conselheiros: Foi realizado o primeiro ciclo de treinamento no 
dia 18/05 e está programado para o dia 22/06 um novo tema a ser apresentado 
no programa de treinamento dos Conselheiros.  

f. Reuniões Presenciais: Bruna irá verificar a possibilidade da próxima reunião 
ser realizada de forma híbrida (presencial e remota). Há o entendimento que a 
reunião presencial é muito proveitosa, porém a participação remota tem grande 
praticidade para boa parte dos membros do Conselho. 

g. Ausência de Conselheiros: Estão sendo encaminhados oficio as Secretarias 
solicitando a participação dos Conselheiros, membros do Serviço Público, dada 
a constante ausência desses membros. João David comentou que há eixos sem 
representantes da Sociedade Civil ou membros que não estão participando e, 
portanto, deveríamos convidar pessoas a participarem do COMUS, obviamente, 
dentro das diretrizes deste conselho.  

h. Relatório Detalhado de Ocorrências da OTC: Bruna comentou que o relatório 
detalhado já foi providenciado, porém ainda não disponibilizado aos membros do 
Conselho, pois trata-se de um informativo com muitas informações. Em breve 
esse relatório será disponibilizado aos conselheiros, para uma melhor análise de 
problemas que estão ocorrendo em cada eixo.    

3. Informes, monções e assuntos gerais 
Dada a discussões relacionadas a falta de retorno das Secretarias às solicitações do 
Conselho, foi proposto que o Conselho formalize através de Oficio as solicitações que 
requerem respostas. Trajano comentou que a formalização não é uma burocracia das 
Secretarias, mas uma forma de controle e transparência na realização de atividades dos 
processos internos. Camila comentou que as solicitações feitas por Conselheiros do 
COMUS são tratadas igualmente às ocorrências feitas pelos cidadãos, não havendo 
prioridade nas solicitações do COMUS. Dessa forma, deveria ser estabelecido um prazo 
para as respostas ao COMUS.  
Trajano informou que as Secretarias receberam da OTC a lista das 10 maiores 
ocorrências (problemas) reportados em 2021 e foi estabelecido um prazo para as 
secretarias responderem quais as ações estão sendo tomadas para evitar a persistência 
de tais ocorrências. 
Trajano explanou também o conceito da Carta de Serviço que está sendo reavaliado 
pelas Secretarias, através de uma ação da OTC.   
 

A reunião foi encerrada às 20:15h e o próximo encontro está programado para ocorrer no dia 12 
de julho em local e horário a ser definido e divulgado na 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) e lista de Presença. 

Santos, 14 de junho 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 

Não houve 
evolução 

08/02/2022 

Propor 
alteração na lei 
952/2016 Vivian / Flávio 

Encaminhado oficio a 
SMA 

Em 
andamento 

Aguardando 
SMA 

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  

 Solicitado 
apoio ao 
André Conde 

08/03/2022 
Treinamento 
Conselheiros Flávio Balula 

Definir com o DEARTI 
data de treinamento  Em curso  

Segundo ciclo 
em 22/06 

12/04/2022 

Ausência de 
conselheiros do 
Serviço Publico 

Flávio Balula / 
Bonifácio Encaminhado Oficio  

Em 
andamento  

10/05/2022 

Relatório 
detalhado de 
Ocorrências 
OTC Flávio Balula 

Prover relatório para 
os Conselheiros  

Em 
andamento  

 

  



 
 

 

 


