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ATA DA 322ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 16/11/16, na sala do Conselho Municipal de Saúde - COMUS. 3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Reunião com o Sr. Carlos Roberto de Abreu referente sistema de monitoramento (Rizzonet): 6 

Sr. Gilberto iniciou a reunião perguntando sobre o que o Sr. Carlos acha sobre os serviços oferecidos 7 

pela Rizzo Com. e Serviços de Mobiliários Urbanos Ltda. Sr. Carlos primeiramente fez uma breve 8 

explanação do seu currículo, para não pairar dúvidas sobre seu conhecimento e sua capacidade 9 

técnica para avaliar os serviços da Rizzo. Falou sobre os serviços e equipamentos que deveriam ser 10 

oferecidos pela Rizzo (câmeras, rádios, central de despachos, repetidoras, tecnologia GCOM e 33 km 11 

de fibra ótica). Na 1ª oportunidade, a empresa trouxe 23 câmeras de segurança; a Segur questionou a 12 

qualidade/marca das câmeras, e o DTI (Departamento de Tecnologia da Informação) fez um 13 

questionamento à empresa, que não respondeu, e à partir daí o DTI foi excluído de todo o processo. 14 

Sr. Gilberto perguntou se o Sr. Carlos tem cópia desses questionamentos, e ele assentiu. Sr. Carlos 15 

afirmou que o prazo para implantação do projeto já ultrapassou todos os limites do bom senso; disse 16 

também que o contrato pode ser prorrogado e as marcas dos equipamentos alteradas, desde que 17 

fosse comunicado e a prefeitura aceitasse. Sr. Gilberto perguntou se o Sr. Carlos tinha conhecimento 18 

do que foi feito até hoje, como por exemplo a fibra ótica (33 km). Sr. Carlos respondeu que sim; dos 19 

33 km, se muito, foi instalado 1 km, o restante faz parte da estrutura deixada pela administração 20 

anterior. Sobre os boatos de que estariam quebrando os cabos ele disse não saber, mas viu imagens 21 

dos funcionários da empresa manipulando os cabos de maneira incorreta e imprudente, com técnica 22 

questionável. Sr. Gilberto pergunta se ele sabe quanto já foi pago a essa empresa. Sr. Carlos 23 

responde que precisamente R$ 454.165,73; disse que o que foi implantado até agora nem beira este 24 

valor, mesmo se a tecnologia fosse comprada. Sr. Gilberto questionou sobre os valores (montante e 25 

manutenção). Sr. Carlos respondeu que apesar das pessoas acharem que o valor está muito acima 26 

do mercado, ele é técnico e não comercial, mas tem que considerar que tem bastante valor agregado 27 

ao contrato. Informou também, que para verificação, a fibra óptica possui número de série e registro na 28 

Anatel. Disse que a grande questão é a gestão do contrato; a seguir apresenta documentos que 29 

comprovam o já relatado até o momento. Acrescentou que a fibra óptica é de marca diferente da 30 

ofertada e de características diferentes; não quer dizer que seja de qualidade inferior, mas a 31 

contratada era com 12 fios, e a entregue somente 6, o que não prejudica a qualidade da imagem, mas 32 

o projeto de ampliação. Sr. Gilberto quer saber se os equipamentos são novos. Sr. Carlos diz que os 33 

que viu não aparentavam ser novos. Acrescentou ainda que hoje não há nem 1% do projeto de acordo 34 

com o edital, disse que já emitiu 4 relatórios a respeito, o último em 10/05/2016, quando pediu um 35 

parecer jurídico e não recebeu retorno. A discussão segue no sentido da qualidade do projeto, se ele 36 

estivesse sendo implantado conforme o descrito no edital, o que está sendo feito efetivamente e o 37 

valor da parte que caberia a Saúde. O Sr. Carlos afirma que o prazo para entrega do projeto era 38 

04/05/2016, e afirma que não tem como dizer quantas câmeras foram instaladas porque não tem 39 

acesso à essas informações, mas que deveriam ser 45 câmeras, 80 rádios, 3 repetidoras e 33 km de 40 

fibra óptica. Esclarece que foi veiculado que ele está sendo chato e exigente com a empresa, que está 41 

boicotando os trabalhos; como poderia? São mais de 4.000 postes na cidade, como posso vigiá-los, se 42 

não põe câmera é por que não quer. Como posso impedir que os rádios sejam entregues à GCM ou 43 

ao SAMU? Ao ser questionado pelo Sr. Gilberto, o Sr. Carlos disse que não há como separar os 44 

valores da Saúde e da Segov, mesmo porque a Saúde também vai utilizar a fibra óptica. Sr. Gilberto 45 

quer saber quantos quilômetros de fibra óptica o município precisa efetivamente para manter uma 46 

comunicação de dados ativa e eficiente. Sr. Carlos responde que 200 km; que nunca fez esse 47 

levantamento, mas tem que ser 200 km por baixo e em linha reta. Sr. Gilberto que saber que número 48 

é esse de 33 km então? Segundo Sr. Carlos, trata-se da rede que o município já dispunha, a empresa 49 

só vai trocar a fibra por uma mais moderna, já que a existente já era defasada quando foi instalada em 50 

2005; a diferença básica é a velocidade dos dados. Sr. Gilberto desabafa, se dizendo perplexo com 51 

todas essa informações, agradece a presença do Sr. Carlos e encerra a reunião. Nada mais havendo 52 
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a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. 53 

São Sebastião, 16 de novembro de 2016. Ata elaborada por              Tereza Carmela Galdino da Costa 54 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 55 

Carlos Alberto Sant’Anna  

Lucas Faria de Souza Campos  

Paulo Vitor de Oliveira  
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