
24ª 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: 05/02/2021 10h00 
Local: ACS 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Presente Pauta da reunião:

1. Aprovação de ata da reunião anterior;
2. Apresentação do sistema de informação

de compras;
3. Assuntos Gerais

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente

Carlos Alberto Ferreira Mota Ausente

Carlos Teixeira Filho Ausente

Flávio Ramirez Jordão Ausente

Ribamar Batista da Silva Ausente

Marcio Luiz Bernardes Calves Presente

Sílvia Teixeira Penteado Ausente

Isabela Castro de Castro Presente

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente

Mariano Braz Gonçalves Junior
(secretário-executivo)

Presente

ATA
Às 10h42 do dia 05 de fevereiro de 2021 o Presidente do Conselho Sr. Rivaldo Santos de
Almeida Junior abriu a 24ª reunião do Conselho Municipal de Transparência Institucional,
Fiscalização  Administrativa  e  Controle  Social  de  Santos  agradecendo  a  presença  de
todos e deu início aos trabalhos solicitando a leitura da Ata, os membros solicitaram a
dispensa da leitura da reunião anterior uma vez recebida no e-mail de convocação. Em
seguida o senhor presidente pediu a palavra antes de passar par ao próximo item da
pauta. Agradeceu à espera dos membros e explicou que o sistema que será apresentado
nesta  reunião  foi  pauta  da  reunião  anterior  com a  Comissão  de  Monitoramento  dos
Gastos com a Pandemia por isso o atraso. Passando a palavra para o Sr. Tavares para a
apresentação do sistema de prestação de contas do 3º setor, mostrou um sistema onde
as entidades deverão alimentar para que seja construído o portal de transparência do 3º
setor no município, mostrou as telas interações e aprovações. Após a apresentação foi
aberto para observações. O Sr. Sylvio Alarcon solicitou que fosse incluído campo para
que as entidades fossem obrigadas a informar a data dos vencimentos dos documentos
apresentados na ferramenta.  Anotado pela equipe para a melhoria.  Posteriormente o
presidente passou a Palavra ao Sr. Rudnei para apresentar o acompanhamento do plano
de Governo no Portal de Transparência. Apresentou um sistema que estará disponível no
portal onde os cidadãos poderão acompanhar a evolução do plano de governo da atual
gestão. Sistema com fácil pesquisa e com efeitos gráficos que dão melhor entendimento
ao cidadão comum. Passado a palavra para a assembleia.  O Sr. Sylvio  pediu melhor
definição dos termos “não concluído” e “em andamento”, pois dá a entender que são as
mesmas informações. A Dra. Vera Stoicov pediu para efetuar a revisão das siglas, pois as

Página 1 de 2



pessoas, e mesmo internamente, não possuem o conhecimento geral as abreviações da
prefeitura.  Sem mais observações o presidente  abriu  para  assuntos gerais.  E com a
palavra  sugeriu  retorno  das  reuniões  em  formato  híbrido,  ou  seja,  física  e  com
transmissão simultânea, solicitando a ACS o espaço. Prontamente aceito pelo Sr. Marcio
Calves representante da ACS. O Sr. Presidente agradeceu e abriu para mais alguém se
manifestar. Não houve manifestações. Marcada a reunião para 05 de março na ACS. E
assim o Sr. Presidente, não tendo mais a declarar, agradeceu a todos os presentes e às
11h53min  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 Júnior
Presidente do Conselho  Secretário-Executivo do Conselho 
                                                                           

Página 2 de 2


	24ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL, FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE SOCIAL DE SANTOS - CMT.

