
05a ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA
INSTITUCIONAL, FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE SOCIAL DE

SANTOS'-CMT.

membros do Conselho e a todos ós presentes. e iniciou apresentando os pontos envolvidos de prazos e
procedimentos. que o decreto a ser assinado nesta data. trará os benefícios, à;.ltransparência. A
necessidade de cada vez mais integrar os sistemas da prefeitura para que a transparência seja ferramenta
de acompanhamento das decisões do governo. fomentando assim o controle social. Explanou também
sobre o mapa de abras que foi reformulado para trazem mais dinamismo.na.informação disponibilizada,
agradeceu a Secretaria de Comunicação por até hoje manter o mapa de obras sendo alimentado pelos
servidores da secretaria. com o mapa sobre a gestão da Ouvidbria ele será automático e contará com os
dados do Sistema Sigsantos onde a SiEDI será a principal responsável pelo preenchimento dos dados
Passou a palavra ao Dr. Rodrigo Azevedo representante da OAB na cerimónia. O Dr. .Rodrigo dis.se que a
OAB está honrada em sediar este momento e que sabe da. importância .da transparência e que a Ordem
está membro do Conselho da Transparência para apoiar as decisões de controle:social. E que o novo
mapa dé obras o deixou impressionado com.a.qualidade da informação disponibilizada. O Sr. Rivaldó disse
que a busca ativa no mapa de obras ajuda não só o cidadão, mas também os. gestores das obras,, mas
pare isso é importante .a constante atuali2açãd.das informações A Dra. lsabela. resalta a participação do
CMT'no desenvolvim.ento do mapa de obras Às 10h41 o Sr. Rivaldo pede ao cerimonial .para que seja
iniciado o ato de assinatura do decreto. O Sr. Prefeito Paulo Alexandre Pereira Barbosa então-assina a
decreto ,na presença de todos os membros e convidados presentes. Ato recebelaplausós e felicitações.
Com isso o Sr. Prefeito- inibia seu discurso agradecendo ao Conselho de Transparência -- CMT, ao Ouvidor.
aos Secretários presentes. servidores e cidadãos, fala que desde o início do seu governo ele determinou a
política de transparência total .õ que fez.Santos ser uma referencia para outros rüunicí151os e que o
Ministério Público Federal deu nota 10 à transparência da cidade. Mas essa excelência não nos acomodou
e que o plano é ir além do padrão elevando a excelência. E. que o decreto assinado ajudará. a manter
attiàlizado os sistemas, proporcionando melhor acesso aos dados. Isso é muito importante para o combate
as "fake úews" propiciando ao cidadão.a possibilidade de conferir nos Meios oficiais a informação recebida
por rede social. a meta é transparçnc.ia com eficiência: O Sr. .Rivaldo agradece.:e.dá por encerrada a
cerimónia de ass.inatural Iniciando os trabalhos da pauta a ata da reunião anterior foi .aprovada por
urlanimidade. Leitura .pelo secretário executivo do conselho da proposta de Ordem de Serviço da Ouvidoria
para determinar os prazos de preenchimento das informações de. transparência. Após leitura foi aprovada
com a alteração proposta pelo Sr: Sylvio pata os.prazos do DERAT. Sr. Rivaldo abre para assuntos gerais.
Iniciando .pela plateia..O Sr. Maninho Leonardo da COMEB questiona sobre a informação da quantidade de
ambulâncias SAMU em operação e-quantas obras particulares estão regulares. O Sr. Rivaldo. inforrüou que

ç?rma ordenada e que a prioridade é o maparade obras e
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Data da reunião: 03/05/201 9 09h30
Local; OAB

Sylvio Alarcon .Estrada .Júnior Presente Pauta da reunião:

i. Aprovação de ata da reunião anterior;
2. Assinatura do ..Decreto de prazos de

prestação de informações nos' sistemas
de transparência; e.

3. .Assuntos Gerais.

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente
Cardos Alberto Ferreira Mota Presente
Carlos Teixeira Filho Presente
Flávio Ramirez Jordão Ausente
Ribamar Batista da Sirva Presente
Marcio Luiz Bernardes Calves Ausente
SílviaTeixeira Penteado Ausente
lsabela Castro dé Castro Presente

Carlos Henrique Gomes da Cruz Presente

Mariano Braz Gonçalves Junior
(secretário-executivo)

Presente



posteriormente está a facilitação de consultas de informações existentes. O Sr. Luiz Otávio Galvão Berros
da SEDURB questionou quanto a informação das obras das concessionárias. O Sr. Rivvaldo informou que
existe um sistema na prefeitura chamado SIL onde é obrigatório as concessionárias informarem as obras
deles. porém não está havendo o comprometimento das Mesmas. O Sr. Paulo Roberto servidor do DETIC.
apresentou o SIL para conhecimento do Sr. Galvão demonstrando a evolução do sistema com a
implementação do CCO. Ç) Sr. Rivaldo perguntou se mais alguém queria fazer o uso da palavra. Sem
manifestações o presidente-agradeceu a participação de todos .os presenleÉ e, nada mais havendo a
declarar. às llh5;,,ddu por .gácerrada a reunião da qual eu, Mariano. Bra/ Gonçal)/es Junior. Secretário
ÇXgçytivo dç? ÇoHselho lavlçd'a presente ata. :-.-.'*-.-.-.-.-.-.':' , ./

Rivaldo Saltos de Almeida Junior
PHesidleJ;Óe do Conselho

/
// C

,,4
Ífllé''élállçillébé Júnior
i,Executivo do Conselho

/

Página 2 de 2



LISTA DE PRESENÇA DA
TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL.
ÇONTROLESOCIALDESANTOS.
Lista de presença (pela ordem da Portaria n' 220/201 8-GPM):

REUNIÃO DO' CONSELHO
FISCALIZAÇÃO

MUNICIPAL
ADMINISTRATIVA

DE
E

Data da reunião: 03/05/201 9 10hoo

SylVio Alarcon Estrada Júnior
Gabinete do Prefeito

Rivaldo Santos de Almeida Júnior

Duvidaria, Transparência e Controle /

,/Flávio Ramirez Jordão

Secretaria de Comunicação e
Relações Institucionais

.{3
Cardos Teixeira Filho

Secretaria de Gestão

Carlos Alberto Ferreira Mota

Secretaria. de Desenvolvimento
Social

Ribamar Batista da Salva

Associações de Bairros

Marcio Luiz Bernardeé Calves

Associação Comercial dé Santos

Sílvia Teixeira Penteado

Universidade Santa Cecília

lsabela lastro de Castra

OAB .d Subseção Santo.s d.
Carlos Henrique Gomes da .Cruz

Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas del

Assessoramentol Perícias .
Informações e Pesquisas da Baixada

Santista - SESCON-BS

Marçano praz Gonçalves Junior /

/

/' /

#


