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39ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA 

INSTITUCIONAL, FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE SOCIAL DE 
SANTOS - CMT.  

 
 
Lista de presença: 
 

Data da reunião: 01/07/2022 10h00  
Local: Híbrido -Sala de situação 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior  Presente Pauta da reunião: 
 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 
2. Apresentação da SEDUC sobre o 

desenvolvimento da educação no 
município; e, 

3. Assuntos Gerais. 
 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente 

Danielle Prudente Duarte Rufino Ausente 

Paula Regina de Castro R.R. Alves Presente 

Murilo Netto Gonçalves  Ausente 

Ribamar Batista da Silva Presente 

Adalto Corrêa de Souza Júnior Ausente 

Sílvia Teixeira Penteado Ausente 

Isabela Castro de Castro Presente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 
(secretário-executivo) 

Presente 

 
 

ATA 
Às 10h19 do dia 01 de julho de 2022 a Presidente do Conselho Sra. Isabela Castro de 
Castro abriu a reunião do Conselho Municipal de Transparência Institucional, 
Fiscalização Administrativa e Controle Social de Santos - CMT agradecendo a presença 
de todos e deu início aos trabalhos solicitando a leitura da Ata. Solicitado a dispensa da 
leitura uma vez que todos receberam antecipadamente, colocado em votação a ata foi 
aprovada. A Sra. Isabela então agradece a presença de todos e em especial a Secretária 
de Educação Sra. Cristina Barletta por dispor de um espaço em sua agenda. Assim 
passou a palavra para a Sra. Cristina para que proceda a apresentação do projeto. O 
Sra. Cristina agradece a oportunidade e inicia a apresentação. Apresentou um panorama 
geral da estrutura da SEDUC que cinta com 86 unidades de ensino. O planejamento para 
esse ano foi de uma retomada com acolhimento e programas que auxiliem na 
recuperação dos anos perdidos pelos alunos. Reforça que novas ondas estão 
atrapalhando o planejamento dos trabalhos e está sendo um grande desafio para toda a 
rede. Refletindo nos índices de diagnóstico de aprendizagem sejam federais, estaduais 
ou municipais. Apresentou o PEA – Projeto Estratégico de Ação, que tratasse de uma bi 
docência para corrigir as deficiências de aprendizagem e que esse projeto possui 
parcerias com universidades para encaminhamento para tratamento nos casos 
identificados de deficiência fonoauditiva e psicologia. Apresentou também o projeto 
Quintais de Saberes, que do 1º ao 5º ano após um levantamento as crianças que 
necessitam fazem 1 vez por semana, nesses quintais, reforço com uma imersão nas 
deficiências levantadas. Informou ainda que internamente existe uma busca de meios 
para a contratação de professos especialistas em alfabetização.        
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Finalizada a apresentação foi aberto para duvidas não havendo nenhuma participação 
quanto a explanação. A presidente agradece pelo trabalho apresentado e parabeniza 
pela iniciativa de transparência desse importante ponto de acesso de servidores na 
prefeitura. Aberta a palavra para assuntos gerais. A Presidente propõe que as reuniões 
passem a ser híbridas para que os membros possam participar remotamente ou 
presencialmente e auxilie nas agendas dos mesmos, solicitou ainda a possibilidade de 
transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da prefeitura. O Sr. Rivaldo se propôs 
a verificar quanto a transmissão ao vivo e as gravações da reunião para a manter 
disponível na rede mundial de computadores. A Dra. Vera pondera quanto a fiscalizações 
in loco das obras que deveríamos efetuar também em serviços do município. O Sr. 
Rivaldo reforça que essas vistorias devem ter a presença do responsável. E que o 
conselho pode também, além de vistorias in-loco, solicitar dados e informações para 
melhor fiscalização. A presidente então propõe para a próxima reunião a presença da 
Secretária de Educação para falar sobre o déficit educacional e um quadro geral da 
educação no município. Aprovado. Também solicita que a prefeitura disponibilize em seu 
site um material didático com instruções de como o munícipe pode acessar as 
informações de transparência. Aprovado, ficando o Secretário executivo do conselho 
responsável por iniciar essa solicitação junto a Diretoria de Comunicação da prefeitura. 
Não tendo mais a declarar, às 11h37min a presidente deu por encerrada a reunião da 
qual eu, Mariano Braz Gonçalves Junior, Secretário Executivo lavro a presente ata. .-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.  

 
 
 
Isabela Castro de Castro  

Presidente do Conselho                       Mariano Braz Gonçalves Júnior 

         Secretário-Executivo do Conselho                       


