
 

Página 1 de 2 

 

 
09ª 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: 06/09/2019 10h00  

Local: ACS 

 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Ausente Pauta da reunião: 

 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 

2. Apresentação dos dados do projeto 

Fiscaliza Santos; 
3. Assuntos Gerais 

 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente 

Carlos Alberto Ferreira Mota Ausente 

Carlos Teixeira Filho Presente 

Flávio Ramirez Jordão Presente 

Ribamar Batista da Silva Presente 

Marcio Luiz Bernardes Calves Ausente 

Sílvia Teixeira Penteado Ausente 

Isabela Castro de Castro Ausente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 

(secretário-executivo) 

Presente 

 

ATA 
Às 10h31 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 então começa propondo convidar o DETIC para 
apresentar soluções na transparência do 3º setor em relação a prestação de contas que por lei devem 
estar disponíveis para consulta. O Sr. Cacá Teixeira propôs que exista uma cartilha explicando as 
entidades como proceder nas compras. O Sr. Rivaldo propôs que a EMAPS poderia disponibilizar curso de 
capacitação para as entidades conveniadas e reforçando a proposta do Sr. Cacá, também com criação de 
vídeo instrutivos. Sr. Flávio Jordão propôs um trabalho conjunto de cartilha e vídeo. Sr. Rivaldo propôs 
conversar com a Câmara para explicar sobre as emendas à entidades, se possível em conjunto com o 
GPM e o TCESP. Sr. Cacá reforçou que a prestação de contas é elemento importante nas transferências 
as entidades. Sr. Rivaldo então passa palavra ao público presente. O Sr. João Inocêncio C. Freitas 
morador do Saboó reclama da falta de resposta da ouvidoria, pois reclama a muito tempo do fechamento 
do caminho de acesso a sua propriedade por outra pessoa. Ele criou diversas ocorrências na ouvidoria 
porém nunca respondem a contento e citou a ocorrência 14704/2019 onde apenas informam que o 
problema foi resolvido. Mas não condiz com a realidade. Protocolou o pedido de informação junto ao 
Conselho. O Sr. Rivaldo se comprometeu em responder ao Sr. João. O Sr. Cacá perguntou se o Sr. João 
entrou na justiça para conferir a propriedade do terreno. Ele informou que sim e que em 1ª instancia foi 
reconhecida a propriedade como dele e que inclusive existe trâmite junto ao Ministério Público. O Sr. 
Rivaldo agradece ao Sr. João e mais uma vez se compromete a enviar respostas. Passa então a para o Sr. 
Flávio Jordão para que apresente os dados iniciais do projeto Fiscaliza Santos. O Sr. Flávio inicia 
explicando novamente o projeto devido a presença de cidadãos que não tiveram contato com o mesmo. 
Inicia a apresentação agradecendo o apoio do Conselho e informa que as visitas estão ocorrendo todas as 
semanas e que o saldo de visitantes em agosto foi de 109 pessoas. Sr. Rivaldo parabenizou a quantidade 
alcançada e propôs que o foco do projeto fosse ampliado para apresentação dos serviços disponibilizados 
pela prefeitura. Sr. Jordão pediu aoio para provocar os secretários municipias para conseguir atingir essa 
proposta. O Sr. Cacá opinou por apresentar um histórico de como era antes e como ficará apo´s as obras 
assim demonstrando a evolução não só nas obras mas também nos serviços prestados, seja por numero 
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de pessoas atendidas, quantidades de leitos e etc. Aprovado por todos. 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 11h35 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 


