
03' ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA
INSTITUCIONAL, FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE SOCIAL DE

SANTOS :- CMT.

s 10h10. o Presidente, Sr.i;Rirá

membros do Conselho pela presença, e coloca eú pauta a aprovação da ata.anterior, e propõe a dispensa
da letura..uma vez que bs membros receberam com antecedência a mesma: Aprovada a dispensa e
:provada a ata anterior. Segundo item da.pauta:. o presidente explana que houve salicitaçóes para uma
melhor transparência das obras do muó.icípio,: de fotm.a a obter uma melhor éoQpreensão das nforoaçóes.
e que apresentará. uma proposta de.nóvó layout do tnapa de obras, que será inicialmente sirüpes e
completo posteriormente. Solicitou a Sra. Danielle Teixeira - representando o secretário Flávio.Jordão.
SECOM :;- que explahasse como ê hoje o trabalho do site atrai. A Sra. Danielle apresenta o site e as
funcionalidades e explica que a alimentação dos:dados é um processo manual que demanda tempo nas
açóe$. dos .colaboradores e que desta forma está suscetível a ermos e dados atrasados. O presidente fala
que hc)je a maior crítéa é na demora das informações no mapa e pergunta ao Sr. Nilson Barreira -
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dados constantes . do Sigsantos estão atuallzados até 11/03/2019 ;(ontem).i ;0 sr. Rudnei retoma a
apresentaçã..: final do sito atual e, :apresenta o site de Santa' Catarina; O: presidente .reafirma que
precisamos me hora.r a compreensão do sistema para a SIEDI. O Sr: Rudnei inicia â. apresentação'do
prqeto do 'Mapa de Obras e Proletos; dentro do Sigsantos. O presidente solicita que decsões do
Conselho sirvam para uma ordem de serviço ou decreto para del.imitar ns. cómpetêncas :e
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d sponlvel Mapa da Zeladoria. A Sn. $ilvia demonstra preocupação com o fator humano para facilitaçãa
dos serviços Sr. Carlos Teixeira (Caça) informa que haverá nov06 concursos para cargos a fim de suportar
as demandas, e temos também uma ferramenta. que nesse caso. pode ser utilizada, os convên os com
universidades. O Sr. Nilson diz que-seria uma boa solução, pois não há recurso humano sufidente. A Dra.
lsabêla diz que somente devemos colocar no ar. algo quê jáestqa com ó formato definido.para hão haver
mudanças de implementação. .A Sm. Silüia diz' que os dados poderiam .ficar disponíveiscom ' uma
informação.de que o site. está em elaboração.. O Sr,l Paulo Roberto informa que âs abras érn andamento
teriam prioridade nesse desenvolvimento. O presidente diz ser uma boa ideia essa tians ção. O presidente
se compromete de em 30 dias tet uma proposta de site por um Grupo de Trabalho e de uma 'minuta de
decreto e OS para: alimentação dos dados. O Sr. Caca se. compromete em ajustar o fator humano para o
melhor desempenho da ferramenta. O presidente passa a palavra ao Secretário Executivo do Conselho O,
Sr. Marçano explica que o Membro Sylvio Alarcon o procurou e solicitou que a data das reun óes fossem
mudadas pois o mesmo não consegue comparacer na data registrada, os 'Membros)delberaram e
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Lista de presença:

(pela ordem da Portaria n' 220/201 8-GPM)
Data da reunião:12/03/201g IOhoo
Local:UNISANTA

Sylvio Alarcon Estrada Júnior

Rlvaldo Santas de Aimeida Junior
Ausente Pauta da reunião:

1. .Aprovação de ata da reunião anterior:
z. Prajeto de monitoramento e controle

social dé obras e serviços públicos
3. Assuntos Gerais

Presente
Carlos .Alberto FerrQira Mota Ausente
Carlos Teixeíra Filho Presente

Flávio Ramirez Jordão Ausente
Ríbamar Batista da Salva Presente
Sílvia Teixelra Penteado Presente
lsabelâ Castra de Castro Presente

Cardos Henrique .Gomes da Cruz Presente

Marçano Braz Gonçalves Juniór
(secretário-executivo)

Presente
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Fjivaldo Santos de Almeida Juniór
Pregidénte do Conselho

r
MarigpÉ BçZz ij14fiçatves Júnior
Set7+tário7Exeéutivo do Conselho
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