
27ª 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: 14/05/2021 10h05 
Local: on line 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Presente Pauta da reunião:

1. Aprovação de ata da reunião anterior;
2. Apresentação  da  Secretaria  de  Serviços

Públicos;
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 Presente

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 10h05 do dia 14 de maio de 2021 o Presidente do Conselho Sr. Rivaldo Santos de
Almeida Junior abriu a 27ª 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. O Membro Sr. Sylvio solicitou
dispensa uma vez  que todos  os  membros receberam cópia  das  mesmas.  Aprovado.
Próximo item da pauta o presidente sr. Rivaldo elogiou a Secretaria de Serviços Públicos
-  SESERP pela  evolução  nos  atendimentos  as  demandas  de  podas  dos  cidadãos  e
explanou de forma geral sobre os trabalhos realizados pela SESERP. Passando a palavra
para o Secretário  Municipal  da SESERP o Sr.  Wagner Ramos.  O Secretário  Wagner
agradeceu  a  oportunidade  de  poder  apresentar  os  trabalhos  da  SESERP.  Ele  inicia
colocando que ele desde de 2018 vem participando da secretaria que assumiu, tendo o
acúmulo de experiências e conhecimento dos trabalhos da secretaria, logo após assumiu
a gerencia das obras da entrada da cidade e com isso teve maior relação com as demais
secretarias do município, assim desde 2020 com a nova gestão foi escolhido para ser o
secretário  dessa importante  pasta.  Apresenta  os números dos atendimentos  de cada
serviço  que  a  secretaria  desenvolve,  zeladoria,  capinação,  poda  gestão  da  varrição,
coleta de lixo e outros. Sofremos uma interrupção pois a rede de internet da prefeitura
sofreu uma queda e retornou após 15 minutos. No retorno agradeceu mais uma vez a
oportunidade e se colocou a disposição para questionamentos. O presidenta agradeceu e
abriu  espaço  para  os  membros  se  pronunciarem.  A  Sra.  Isabela  parabenizou  os
trabalhos, que são muitos, e que foram apresentados de forma esclarecedora, e pergunta
qual o critério das podas efetuadas pela SESERP. O secretário Wagner respondeu que
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os  critérios  são  exclusivamente  técnicos  efetuados por  agrônomos da  secretaria  que
juntamente com os engenheiros da empresa contratada analisando caso a caso resolvem
pelas podas, ele lembra também que a CPFL também realiza podas de rebaixamento
para proteção da rede elétrica e que as decisões da secretaria levam em conta sempre a
prevenção da vida das pessoas e das árvores. Sra. Vera e Sra. Isabela solicitaram que o
portal da prefeitura tivesse melhor acesso aso serviços disponíveis, uma comunicação
rápida de fatos e local onde pudesse ser solicitado serviços emergencial e comum. O Sr.
Rivaldo informa que já foi solicitado a inclusão da programação das podas no sistema
SigSantos para a comunicação aos munícipes. O secretário Wagner informou que foi
solicitado ao prefeito pessoal técnico para melhorar essas comunicações. Sra. Isabela
colocou  como  exemplo  de  comunicação  os  SMS  enviados  pela  Defesa  Civil.  O  Sr.
Rivaldo fala que o desafio em melhorar a zeladoria é uma das prioridades do prefeito e
que mesmo na pandemia foi melhorado os atendimentos. Questionado se mais alguém
quer fazer uso da palavra. O Sr. Rivaldo então agradece ao secretário pela presença e o
mesmo retribui a gentileza agradecendo a todos e em especial a equipe da secretaria
presente. Sem mais observações o presidente abriu para assuntos gerais. Não houveram
manifestações.  Marcada a reunião para 11 de junho de forma on-line. E assim o Sr.
Presidente, não tendo mais a declarar, agradeceu a todos os presentes e às 11h18min
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
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