
 
 
 

ATA Nº 12/2022 

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
MUNICIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
No dia 13 de dezembro de 2022, às 18:30h, teve início a 35ª Reunião Ordinária do Conselho 

Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (COMUS) que foi realizada no auditório vereadora 

Zeny de Sá Goulart, da 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), Pedro Augusto M. Oliveira (titular do eixo 

Educação e Tecnologia e Secretário Executivo), João Lopes David (titular do eixo Mobilidade 

Urbana), Everton São Pedro Calçada (titular do eixo Comunicação e Cidade), Maria 

Lucia Ramalho Martins (titular do eixo Saúde e Esportes), Camila Farias de Brito (eixo Zeladoria) 

e Vivian Brum (titular do eixo Gestão Pública) 

Estiveram presentes os conselheiros do Serviço Público: Flávio Balula Junior (Vice-Presidente 

do Conselho e titular da OTC), André Luiz Venâncio Conde (titular CET), Roberto Moyano Souza 

(SESERP), Luís Trajano de Oliveira (titular SEFIN), Antônio Carlos da Silva (SESEG-GCM) e 

Suely Veríssimo (SEDUC) 

Justificou ausência: Edna Martins Alves (suplente do eixo Comunicação e Cidade) e Valdeci 

Ferreira (suplente do eixo Gestão Pública) 

Esteve presente também Marcia dos Santos (Câmara Municipal). 

A reunião teve a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da reunião de novembro/2022; 2. 

Análise das Pendências ou Ações em Curso; 3. Planejamento 2023 e 4. Informes, monções 

e assuntos gerais  

1. Aprovação da ata da reunião de novembro/2022. Foi iniciada a reunião com condução 

pelo Presidente do Conselho, Bonifácio Hernando, e aprovada a ata da reunião de 

novembro de 2022.   

 

2. Análise das Pendências ou Ações em Curso.  

a. Propor alteração na lei 952/2016: SMA encaminhou documento informando 

que a proposta apresentada pelo COMUS é viável e que requer a revisão da lei, 

porém não apresentaram data de quando tal mudança deverá ser alterada na 

legislação municipal. Houve o entendimento que seria adequado que o COMUS 

consultasse o Conselho do Meio Ambiente com o intuito de verificar se tal 

mudança está na pauta desse conselho.  

b. Indicadores de Saúde: Balula apresentou os indicadores do PDR 2023 que 

foram negociados com a SMS para o ano de 2023, para atender a RDC 36/2013, 

sendo: 

i. Percentual de implementação dos Protocolos de Segurança do 

Paciente, no Hospital Silvério Fontes; 

ii. Nomear Comitê para implantação do Núcleo de Segurança do Paciente 

no Hospital Arthur Domingues Pinto e Hospital de Pequeno Porte (HPP); 



 
 

iii. Percentual de notificação de unidades de saúde definidas na RDC 

quanto ao não cumprimento da implementação do NSP 

iv. Divulgação do total de pacientes regulados por tipo de serviço pela 

Central de Regulação do Município. 

Maria Lucia explicou que a RDC é uma exigência legal e que o município 

já está atrasado no cumprimento dessa obrigação e que, portanto, as 

metas apresentadas estão muito aquém ao que deveria ter sido negociado 

no PDR uma vez que alguns itens não possuem nenhum grau de 

complexidade para a sua execução além do fato que não há a menor ideia 

de quando a RDC estará sendo totalmente atendida no município com o 

cumprimento de todas as instalações de Saúde que requerem cumprir tal 

regulamentação. Propôs-se que o Balula obtenha o contato do Conselho 

de Saúde para que a Maria Lucia participe desse conselho e apresente 

essa demanda.    

c. Ilhas de Chuva: foi recebido documento da SEDURB informando que há a 

possibilidade de instalação dessas Ilhas de Chuva. No documento foi 

apresentado um miniprojeto, inclusive. Porém também foi relatado alguns 

problemas para a instalação dessas Ilhas, em decorrência da topologia local. 

André Conde ficou de avaliar algumas opções de locais para instalação das 

Ilhas. Foi proposto que seja enviado a SEDURB a relação de uns 10 locais que 

poderiam ser instaladas tais Ilhas de Chuva para que a SEDURB faça um teste 

em 1 ou dois locais. Camila se prontificou em colaborar com essa ação.  

d. Treinamento de Conselheiros: O programa de treinamento continua a ser 

desenvolvido pelo Dearti;  

e. Reuniões Presenciais: A próxima reunião está planejada para ocorrer no dia 

10/01 e deverá ser presencial na Câmara Municipal (a ser confirmada). 

f. Ausência de Conselheiros: Persiste a ausência de muitos conselheiros nas 

reuniões ordinárias do COMUS.  

g. Moradores de Rua: João David e Pedro Augusto estiveram no gabinete do 

vereador Adriano Piemonte e receberam a informação do vereador que no início 

do próximo ano haverá uma Audiência Pública para tratar deste assunto.   

h. SIEDI: Balula conversou sobre a precariedade do mobiliário do SIEDI com o 

Chefe do Departamento e este assunto encontra-se em análise.   

i. Passagem de Pedestre na saída da Balsa: Moyano informou que o processo 

licitatório foi atualizado e encontra-se em fase final. Processo 64710-2022-00. 

3. Planejamento 2023 

Visando melhorar as ações do COMUS, foi solicitado aos conselheiros que 

apresentem propostas para serem realizadas no próximo ano, sendo listadas: 

a. Propor junto ao Dearti que cada Conselho do Município tenha um membro 

participando do COMUS; 

b. Propor junto ao Dearti que os membros do COMUS participem dos demais 

Conselhos, pelo eixo de atuação;  

c. Propor junto ao Dearti a realização de uma Conferência dos Conselhos do 

Município; 

d. Ouvidoria apresentar mensalmente as principais reclamações cadastradas no 

sistema da OTC, para análise do COMUS; 

e. Elaborar um documento contendo o descritivo das responsabilidades, área de 

atuação, capacitação, foco e demais informações que sejam importantes para 

estabelecer um processo contínuo pelos futuros mandatos de conselheiros que 

vierem a ser formados no COMUS.  

 



 
 

4. Informes, monções e assuntos gerais. 

a. Mailing da Câmara: Foi questionado se não há um mailing da Câmara para 

enviar, por assunto, um resumo do D.O. para que estiver cadastrado no mailing. 

b. Reuniões Híbridas: Bonifácio comentou que pretende manter as reuniões 

presenciais em 2023. Foi solicitado para avaliarem a possibilidade junto ao 

Dearti para que haja reuniões híbridas. 

c. Revisão do Código de Posturas do Município: Foi questionado se há 

informações quanto a revisão do Código de Posturas do Município. Trajano 

informou que o Código de Posturas é multidisciplinar e envolve muitas 

Secretariais Municipais e, portanto, há um maior grau de complexidade para a 

sua revisão. Informou ainda que está programado para ainda este ano a 

elaboração do Pré-Projeto do Código de Posturas sob a responsabilidade da 

SEFIN. Haverá reunião com as secretarias no dia 15 de dezembro e uma 

audiência pública em data a ser divulgada tão logo seja confirmada. 

  

.   

 

Não havendo mais tempo hábil para discussão de mais temas de Assuntos Gerais, a reunião foi 
encerrada às 20:30hs e o próximo encontro está programado para ocorrer no dia 10 de janeiro 
de 2023 em local e horário a ser 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, 13 de dezembro 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 

Propor 
alteração na lei 
952/2016 Vivian / Flávio 

Encaminhado oficio a 
SMA e resposta 
recebida 

Em 
andamento 

Avaliar o tema 
junto ao 
Conselho de 
Meio 
Ambiente  

08/02/2022 
Indicadores de 
Saúde 

M Lucia / 
Flavio 

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

Em 
Andamento 

Incluído 
algumas ações 
do PDR/23 
(insuficientes) 

08/02/2022 Ilhas de Chuva  Bonifácio  

Encaminhado Oficio 
a SEDURB e recebido 
informe.  

Em 
andamento 

Avaliar e 
propor locais 
para a 
instalação 

12/04/2022 

Ausência de 
conselheiros do 
Serviço Publico 

Flávio Balula / 
Bonifácio 

Realizada Reunião 
com Dearti   Pendente 

Pouca 
participação 
do Serviço 
Publico 

09/08/2022 
Moradores de 
Rua Vivian Brum 

Questionamento das 
ações da Prefeitura 
quanto ao elevado 
índice de moradores 
de rua Pendente 

Aguardando 
Audiência 
Publica  

09/08/2022 

Atendimento e 
Mobiliário da 
SIEDI Camila 

Horário de 
Atendimento 
incompatível e 
mobiliário 
inadequado Pendente 

Em análise 
pelo SIEDI 

13/09/2022 

Passagem de 
Pedestre na 
Balsa  Vivian Brum 

Avaliar alteração da 
passarela dos 
pedestres 

Em 
andamento 

Licitação em 
andamento 

 

  


