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13ª 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: 07/02/2020 10h00  

Local: SESCON 

 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Presente Pauta da reunião: 

 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 

2. Apresentação dos serviços de avaliação 
do serviço público e prestação de contas; 

3.  Assuntos Gerais 

 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente 

Carlos Alberto Ferreira Mota Ausente 

Carlos Teixeira Filho Ausente 

Flávio Ramirez Jordão Ausente 

Ribamar Batista da Silva Presente 

Marcio Luiz Bernardes Calves Presente 

Sílvia Teixeira Penteado Ausente 

Isabela Castro de Castro Presente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 

(secretário-executivo) 

Presente 

 
 

ATA 
Às 10h08 o Presidente do Conselho inicia os trabalhos agradecendo a presença de todos e abrindo a pauta 
com a leitura da ata anterior, o Dr. Sylvio solicita a dispensa uma vez que todos receberam com 
antecedência a ata, em votação, aprovada a ata da reunião anterior. Seguindo a pauta o presidente passou 
a palavra para o Sr Tavares do DETIC, para explanar como estão os trabalhos do sistema de prestação de 
contas dos convênios, termos de fomento e de colaboração. O sr. Tavares inicia apresentado a evolução 
do sistema e informa que até abril o sistema poderá ser utilizado para as prestações. A Sra. Ana Velardi, 
também do DETIC, pede prudência e que antes de liberar o sistema deve haver capacitações entre julho e 
agosto com as entidades e sugere iniciar com as APMs. Deliberado o Conselho concorda com essa 
iniciativa. Sr. Tavares continua com a apresentação do PRESTCON, nome do sistema, explica que ele será 
um repositório e que aliviará os processos digitais, os modelos utilizados no sistema são os mesmos 
determinados no TCESP. Dessa forma possibilitará a entidade abrir o processo digital através do 
PRESTCON bem como poderemos divulgar as prestações através da transparência. O presidente 
agradece a apresentação e convida o Sr. Rudnei para a apresentação da Carta de Serviços que está 
disponibilizada no site da prefeitura, bem como a possibilidade de avaliar os serviços prestados pela 
prefeitura. O Sr. Rudnei pede que a Sra. Liliane participar e ela informa que o acesso já está disponível no 
site da prefeitura. Apresentam o acesso e todos os serviços cadastrados. O Sr. Tatsubo, membro da 
equipe, explana sobre a pesquisa de satisfação e diz que já ocorre de forma ativa pela ouvidoria através 
dos programas Ouvidoria Móvel e Ouvidoria Presente. Os agentes executavam de forma manual e deste 
setembro de 2019 estão com tablets, e desta forma a pesquisa se tornou on-line. E mostra o site com os 
dados. A Dra. Vera expõe que a pesquisa de satisfação com as entidades que tem termos com a prefeitura 
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é muito importante. O Sr. Rivaldo informa que essa é uma atribuição das secretarias de cada termo de 
fomento ou colaboração, pois existem peculiaridades nos objetos firmados. Sem nenhuma outra 
manifestação, o Presidente solicitou sugestões e temas para próximas reuniões, agradeceu a participação 
de todos os presentes e, nada mais havendo a declarar, às 11h49min deu por encerrada a reunião da qual 
eu, Mariano Braz Gonçalves Júnior, Secretário Executivo do Conselho, lavro a presente ata. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

 
 
  
 

Rivaldo Santos de Almeida Junior  Mariano Braz Gonçalves Junior 

Presidente do Conselho     Secretário-Executivo do Conselho 


