
06' ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA'
INSTITUCIONAL, FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE SOCIAL DE

SANTOS.-CMT.

membros do Conselho é a todos.os presentes.. e'i.niciou colocando em aprovação a ata da reunião anterior
o que foi aprovado por unanimidade. O presidente pede licença para aprovação da criação da Comissão
Técnica de Apo.to ao Conselho. comissão que apoiará nos trabalhos do Conselho quanto a sugerir
possíveis /soluções para as matérias apresentadas ho Conselho. Aprovado a. criação por todos os
presentes. Seguindo com .os trabalhos o presidente solicitou ao Dr. Sylvio a apresentação do projeto de lei
para transparência das entidades conveníadas tem a finalidade de regular a ex.igência de transparência dãs
informações' nos repasses públicos as .entidades, Q Sr. Rivaldo informa- .que internamente: existe em
desenvolvimento sistema para apresentar as prestações de contas desses repasses. A Sra. Sílvia propõe
não renovar os instrumentos de repasse se hão .houver o cumprimento dessa lei. O Sr. Caca Teixeira diz ser
importante prol)iciar as entidades a possibilidade de capacitação para que elas possam cumprir. A Sra.
Sílvia díz que deve existir também uma obrigação quanto a atualizaçãó. Solicitada :q leitura do texto. Após a
leitura do texto pelo Dr. Sylvío o Sr. Marçano opina pela apresentação do projeto em Audiência Pública, pois
ve com preocupação o não atendimento à população caso alguma entidade deixe de atender devido a lei. Q
Sr. Caca Teíxeira concorda com a audiência públi(ia é propõe que a leí seja colocada em consulta pública. A
Dra. lsabela diz que. as entidades devem ter acesso a informação de como criar sites e o Sr. Caca Teixeira
díz que poderia utilizar .a EMAPS para auxiliar nisso com a disponibilização de.curso. Após discussão ficou
definido que deverá haver consulta público por 30 dias com posterior audiência pública e capacitações. O
presidente encerra essa pauta e passa a palavra ao Sr.. Rudnei para apresentar a atualização do. prometo de
transparência das obras da prefeitura. Após a apresenta(ão a Dra. lsabela aponta que devemossempre nos
lembrar da linguagem simples para os cidadãos terem melhor entendimento. A Sra. Silvia propõe um slogan
de "Santos Cidade Transparente" e que aumente a divulgação dos. Canais. de transparência existente na
prefeitura. O Sr. Mariano propõe a -criação de um Selo de Transparência para as entidades com a finalidade
de fomentar o atendimento da lei .proposta anteriormente: Devido ao evento marcado do prefeito o Sr
Rivaldo perguntou se mais alguém ;queria fazer o uso .da palavra Sem manifestações o pregideraté
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Lista de presença:
(pela ordem da Portaria n' 220/201 8-GPM)

Data da reunião: 07/06/2019 09h00
Local:ACS

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Presente Pauta da reunião:

i. Aprovação de ata da reunião anterior;
2. Apresentação da atualízação do projeto

de transparência das obras da prefeitura;
3. Análise do p.rojeto de lei para

transparência das entidades
conveniadas;

4. Assuntos Gerais

Rivaldo Santos de Alheida Junior Presente
Carlos Alberto IFerreira Mota Ausente
Cardos Teixeira Filho Presente

Flávio Ramirez Jordão Ausente
Ribamar Batista da Sirva Presente

Marcio Luiz Bernardes Calves Presente

Sílvia Teixeira Penteado Presente
lsabela Castão de Castro Presente

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente

Mariano Braz Gonçalves Juni.or
(secretário-executivo)

Presente



encerrada gAünião da qual/u. ,Mariano Braz
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Lista de presença (pela ordem da Portaria no 220/2018-GPM): Data da reunião: 07/06/2019 10h00

Sylvio Alarcon Estrada Júnior
Gabinete .do Prefeito  

Rivaldó Santos de'Almeida Júnior

Duvidaria. Transparência e Controle '''/=
Flávio Ramirez Jordão

Secretaria de Comunicação e
Relações .Institucionais

+

Carlos Teixeíra Filho

Secretaria de Gestão  
Carlos Alberto Ferreira Mota

Secretaria de Desenvolvimento
Social  

Ribamar Batista da Salva

Associações de Bairros  
Marcio Luiz Bernardes Calves

Associação Comercial de Santos $ .; -.L .. :V
Sílvia Teixeira Penteado

Universidade Santa Cecílía ÓUÀ: <]«úúk >: ü=ü
lsabela Castra de Castra

QAB Subseção Santos A,..ü
Carlos Henrique Gomes da Cruz

Sindicato das. Empresas de. Serviços
Contábeis e das Empresas de

Assessoramento. Perícias
Informações e Pesquisas da Baixada

Santista - SESCON-BS /

Marçano Braz Gonçalves Junior g.'2»
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