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10ª 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: 04/10/2019 10h00  

Local: ACS 

 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Ausente Pauta da reunião: 

 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 

2. Apresentação do projeto: Prestcon – 
Prestação de Contas - entidades; 

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 Presente 

Sílvia Teixeira Penteado Presente 

Isabela Castro de Castro Presente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 

(secretário-executivo) 

Altair Alessandro Gatti (secretário 
executivo em substituição) 

Ausente 

 

Presente 

 

ATA 
Às 10h14min o Presidente, Sr. Rivaldo Santos de Almeida Junior iniciou os trabalhos agradecendo a 
presença dos membros do Conselho e de todos os participantes, e colocando em discussão a dispensa da 
leitura da ata da reunião anterior e a sua devida aprovação, tendo em vista que os membros do Conselho a 
receberam através de mensagem eletrônica, o que foi aprovado por unanimidade, informou também que o 
Sr. Altair Alessandro Gatti (Sandro) irá secretariar os trabalhos, tendo em vista que o Sr. Mariano Braz 
Gonçalves Junior se encontra em período de férias. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Rivaldo 
informou a presença das servidoras municipais: Dr.ª Vera Stoicov, assessora  técnica no Gabinete do 
Prefeito Municipal, onde é responsável pelas defesas dos processos junto ao Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo – TCESP, e das Sr.ªs Eliana Marinho de Sousa, coordenadora de tecnologia de informação, 
e Ana Paula Martins Vasques ambas do Departamento de Gestão da Tecnologia de Informações e 
Comunicações – DETIC que fariam uma explanação do tema Prestação de Contas de entidades que 
recebem recursos públicos através de termos de fomento e de colaboração. 
Às 10h18min a Dr.ª Vera inicia sua explanação fornecendo um breve histórico das mudanças havidas com 
a vigência da Lei 13019/2014 e faz uma apresentação audiovisual sobre o tema. Além disso discorre sobre 
o entendimento do TCESP a respeito desse tema, bem como os apontamentos realizados e as suas 
recomendações. 
Às 10h48min a Sr.ª Eliana inicia a sua participação explicando em linhas gerais o projeto do futuro sistema 
de prestação de contas – Prestcon e sobre a sua integração com o sistema de Processos Digitais já 
existente. Encerrando a sua fala pede o respaldo de todos os gestores para o DETIC e passa a palavra 
para a Sr.ª Ana Paula. 
A Sr.ª Ana Paula inicia a sua fala explicando o trabalho conjunto realizado com o pessoal do 
DECONFI/SETCON para a viabilização desse projeto com a utilização dos dados constantes no sistema de 
Processos Digitais para posterior disponibilização no Portal da Transparência. Finalizou ressaltando a 
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importância da ajuda dos gestores para a devida realização dos trabalhos. 
Às 11h20min o Presidente agradeceu a explanação das servidoras e concedeu a palavra aos presentes 
que quisessem opinar sobre o tema. 
O Sr. Carlos Teixeira Filho discorreu com a Dr.ª Vera sobre as particularidades na adequação das 
entidades com a legislação que norteia a administração pública, em especial a Lei 8666. 
O Presidente juntamente com o presidente da CAPEP-Saúde, Sr. Adriano Luiz Leocádio, cogitaram a 
confecção de uma cartilha de procedimentos a fim de padronizar a ação das várias secretarias da 
Prefeitura.   
A Dr.ª Isabela Castro de Castro mencionou a experiência que ela adquiriu no Rotary Club para o devido 
recebimento de recursos do exterior e a necessidade de um bom planejamento e de uma boa comissão de 
monitoramento. 
O Sr. Márcio Luiz Bernardes Calves questionou o Sr. Carlos Teixeira, vereador licenciado e atual secretário 
de gestão, sobre a atuação dos vereadores nas emendas impositivas, e o mesmo não soube responder por 
estar licenciado. 
A Prof.ª Dr.ª Silvia Teixeira Penteado sugeriu a análise prévia das entidades a fim de se evitar problemas, e 
a Dr.ª Isabela sugeriu a criação de um banco de dados com os nomes das entidades com algum tipo de 
irregularidade para a apresentação à Câmara Municipal. 
O Presidente, juntamente com o Sr. Carlos Teixeira, falou sobre a necessidade de normatização para a 
correta viabilização das emendas impositivas e a Dr.ª Isabela acrescentou que uma capacitação dos 
envolvidos também seria necessária. 
Para a próxima reunião o presidente verificará com os responsáveis na Prefeitura a possibilidade de 
apresentar uma minuta de um decreto que normatize os procedimentos internos e de fiscalização das 
entidades envolvidas nas emendas impositivas dos vereadores, além de verificar a viabilidade da criação 
de um curso a esse respeito a ser realizado pela Escola Municipal de Administração Pública de Santos – 
EMAPS. 
Sem nenhuma outra manifestação o Presidente agradeceu a participação de todos os presentes e, nada 
mais havendo a declarar, às 11h45min deu por encerrada a reunião da qual eu, Altair Alessandro Gatti, 
Secretário Executivo do Conselho, em substituição, lavro a presente ata. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 
 
 

Rivaldo Santos de Almeida Junior  Altair Alessandro Gatti  

Presidente do Conselho     Secretário-Executivo do Conselho 
       Em substituição 


