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

SANTOS-CMT.

Lista de presença:
(pela ordem da Portaria n' 220/201 8-GPM)

Data da reunião: 05/04/2019 10h00
Local: SESCON

Pauta da reunião

Aprovação de ata da reunião anterior;
Deliberação da minuta do decreto que
institui prazos e procedimentos para
atualização do Portal da Transparência;
Apresentação do novo sistema do Mapa
de Obras;
Assuntos Gerais

s 10h20 o Presidente, Sr. Rivaldo Santos de Almeida Junior iniciou os trab
membros do Conselho pela presença, e coloca em pauta a aprovação da ata anterior, e propõe a dispensa
da leitura uma vez que os membros receberam com antecedência a mesma. Aprovada a dispensa e
aprovada a ata anterior. Segundo item da pauta. o presidente informa que o texto enviado aos membros do
conselho foi aprovado e explana os termos do decreto onde os dados são obrigatórios e o não
preenchimento dos dados nos sistemas gerará responsabilização. Após a publicação do decreto o
conselho estará com subsídio para cobrar legalmente. As secretarias terão 30 dias após a publicação para
regularizar as informações nos sistemas. Os membros agradeceram a informação sem manifestações
contrárias. Terceiro item da pauta, o presidente passa a palavra ao servidor Paulo Roberto para
apresentação do novo sistema de obras que estará disponível após a regularização pelas secretarias
envolvidas. O mapa está com o nome de "Mapa dos Projetos e Obras de Santos". terá não somente as
obras como também os prqetos. trazendo um universo maior, e haverá a possibilidade de filtrar as
informações desejadas. O Sr. Marçano solicitou que na tela inicial apresenta-se o valor dos investimentos
das obras em andamento, ou seja, aquelas que estão em sua fase de construção e total quantitativo
destas. O Sr. Murilo. representando o Secretário Flávio Jordão. solicitou que seja criada uma identidade
única para esse mapa, a fim de que o serviço possa ter uma identificação com os cidadãos. se
comprometendo em auxiliar nessa definição. Agregando a essa ideia a Sra. Silvia diz para reforçarmos a
divulgação e solicitar a participação popular nessa e em outras ferramentas Depois das discussões
ficaram definidos que devem constar da tela inicial do sistema, a data da atualização da informação, os
contratos múltiplos (principal e aditamentos) devem aparecer para que o cidadão possa entender o total da
obra informado, bem como uma separação para que possa identificar na barra de acompanhamento a
porcentagem inicial e dos aditamentos e informar o número de obras em andamento na tela inicial. O
presidente agradeceu e informou que a próxima reunião será na OAB no dia 03/05/2019. Nada mais tendo
a acrescentar o St,.Rivaldõ"-agradeceu a
declarar. às l.jh40min deu põt encerrada a
Executivo,ddConselho la\Crd a presente ata.
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Sylvio Alarcon Estrada Júnior Ausente
Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente

Carlos Alberto Ferreira Mota Ausente
Carlos Teixeira Filho Presente

Flávio Ramírez Jordão Ausente
Ribamar Batista da Salva Presente

Marcio Luiz Bernardes Calves l Presente
Sílvia Teixeira Penteado Presente
lsabela Castro de Castão Ausente

Cardos Henrique Games da Cruz Presente

Marçano Braz Gonçalves Junior
ísecretário-executivo)

Presente


