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07ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA 

INSTITUCIONAL, FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE SOCIAL DE 
SANTOS - CMT.  

 
 

Lista de presença: 

(pela ordem da Portaria nº 220/2018-GPM) 

Data da reunião: 05/07/2019 09h00  

Local: SESCON 

 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Presente Pauta da reunião: 

 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 

2. Apresentação dos serviços de zeladoria e 

do serviço de Comunicação de 
Intervenções em Logradouros – CIL e 

Serviço Cata-treco; 
3. Assuntos Gerais 

 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente 

Carlos Alberto Ferreira Mota Ausente 

Carlos Teixeira Filho Presente 

Flávio Ramirez Jordão Ausente 

Ribamar Batista da Silva Presente 

Marcio Luiz Bernardes Calves Ausente 

Sílvia Teixeira Penteado Ausente 

Isabela Castro de Castro Presente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Presente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 

(secretário-executivo) 

Presente 

 

ATA 
Às 10h10 o Presidente, Sr. Rivaldo Santos de Almeida Junior iniciou os trabalhos agradecendo os 
membros do Conselho e a todos os presentes, e iniciou colocando em aprovação a ata da reunião anterior 
o que foi aprovado por unanimidade. O presidente apresentou a secretária Fabiana Garcia que se propôs a 
apresentar dados de zeladoria e o sistema informatizado de Comunicação de Intervenções em 
Logradouros – CIL, e o Senhor Maurício Uherara representando a Prodesan para apresentar o serviço de 
Cata-Treco disponibilizado pela prefeitura através da Prodesan. O presidente informou que o CIL tem base 
legal para cumprimento de comunicação de intervenções e determina que esta comunicação tenha o prazo 
de 30 dias de antecedência para as intervenções programadas e de 48 horas após nas intervenções 
emergenciais. E disse que a Sub-prefeituras – SUPs precisam comunicar e multar as concessionárias que 
não cumprem e citou como exemplo a lei do cabeamento que, com publicações de notificações, está sendo 
cumprida. Com essa introdução passou a palavra a Secretária Fabiana. Ela inicia informando que a 
zeladoria inicia às 04:00h e finaliza com a iluminação na madrugada ou seja cuida da cidade por completo 
e apresentou organograma para ilustrar as separações dos trabalhos. Em relação a CIL disse que ofícios 
são enviados para a concessionárias ajudaria na solução pois deu certo com o cabeamento, e não 
cumprindo aplica-se multa. Informou que a maior demanda da ouvidoria é poda de árvore e que em agosto 
finda o contrato e que o novo contrato prevê 05 equipes contra as 02 atuais e que este novo contrato terá 
obrigação de registro fotográfico da execução e obrigatoriedade de inclusão de dados nos sistemas da 
prefeitura. O presidente agradeceu a secretária Fabiana e solicitou ao técnico Paulo Roberto apresentar e 
explicar como o serviço informado vai para a transparência. O Sr. Paulo faz sua apresentação do sistema e 
ao final informou que o Centro de Controle Operacional - CCO será através do Sigsantos e que dessa 
forma é necessária a utilização do sistema. O presidente então inicia sobre o Cata-Treco e criticou que o 
serviço de 0800 não aceita ligação de celulares e passou a palavra ao Sr. Maurício. O Sr. Mauricio 
agradeceu a oportunidade e explicou que o serviço Cata-Treco tem uma programação por bairros e que a 
ligação telefônica é muito importante no auxílio ao munícipe, pois o atendente explica sobre a programação 
e de como devem estar os objetos a serem recolhidos pelo serviço. E que em relação ao 0800 está em 
estudos a implantação do numero e do serviço para o numeor 152. O presidente insistiu que é importante a 
utilização do sistema. O Sr. Maurício informou que não é tão simples, pois o atendimento no telefone é 
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justamente para explicar ao munícipe quanto as regras do serviço, e que o sistema não prevê isto. O Sr. 
Paulo Roberto disse desconhecer dessas regras. O secretário Geral Sr. Mariano falou então que é 
importante um acordo para a utilização do SigSantos para melhoria do serviço com as regras necessárias. 
O Sr. Ribamar reclamou que durante o serviço de poda em um cruzamento do bairro não estava presente a 
CET para acompanhar e orientar o trânsito. A Secretária Fabiana então informou que a CET dá o apoio 
fazendo reserva de vaga, mas fazer interdição é muito difícil, pois há complicações maiores no trânsito, 
reafirmando que a CET apoia as execuções. A Sra. Isabela disse que cada reunião está muito melhor e 
que a divulgação da transparência é uma ação muito importante para conhecimento do cidadão. O 
presidente informou que a cartilha da Escola da Transparência será lançada brevemente para divulgação 
no formado impresso e on-line. O Sr. Mariano pediu a palavra para apresentar o novo site do Serviço de 
Informação ao Cidadão – e-SIC, demonstrou que ficou mais simples e intuitivo. O Sr. Ribamar parabenizou 
e informou que ouve no seu bairro que a ouvidoria funciona e agradece a Fabiana pelos serviços prestados 
no bairro. O presidente perguntou se mais alguém queria fazer o uso da palavra. Sem manifestações o 
presidente agradeceu a participação de todos os presentes e, nada mais havendo a declarar, às 11h22 deu 
por encerrada a reunião da qual eu, Mariano Braz Gonçalves Junior, Secretário Executivo do Conselho 
lavro a presente ata. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 
 
Rivaldo Santos de Almeida Junior  Mariano Braz Gonçalves Júnior  
Presidente do Conselho     Secretário-Executivo do Conselho 


