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14ª 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: 06/03/2020 10h00  

Local: ACS 

 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Ausente Pauta da reunião: 

 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 

2. Apresentação do “Portal Educação 
Transparente”; 

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 Ausente 

Marcio Luiz Bernardes Calves Presente 

Sílvia Teixeira Penteado Ausente 

Isabela Castro de Castro Ausente 

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 Sr. Carlos Teixeira Filho 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. Rudnei Galdino da OTC, para explanar sobre o Portal Educação Transparente. 
Inicia apresentado a evolução do sistema e informa que já estão disponíveis as informações no site da 
prefeitura, demonstra todos as telas e opções de consulta das informações disponibilizadas, a exemplo do 
total de escolas e alunos com a possibilidade de filtrar os dados por bairro. O Sr. Rudnei finaliza a 
apresentação agradecendo ao Conselho pela confiança no trabalho realizado. O presidente abre para o 
debate e apresentação de melhorias. Durante o debate foi consenso a indicação de três melhorias e uma 
recomendação a administração. As melhorias foram: incluir o nome da diretora da unidade de ensino no 
cabeçalho das unidades; apresentar a fila de espera da unidade; e alterar o texto do box de acesso à 
informação do nome dos funcionários da unidade para “ver mais”. A recomendação aprovada foi para que a 
administração informe quais escolas atendem crianças que necessitam de inclusão. O Sr. Carlos Teixeira 
propõe que as conveniadas preencham o SIGES (sistema de gestão da educação) para maior 
transparência. O Sr. Rivaldo informa que para isso seria necessário incluir essa exigência nas cláusulas do 
convenio. 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 


