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01ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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: 22/01/2019 10h00  
Local: Paço Municipal, Sala de Situação. 
 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Ausente Pauta da reunião: 
 

1. Definições de procedimentos 
internos; 

2. Apresentação das Diretrizes de 
Transparência Municipal. 

 
 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente 

Flávio Ramirez Jordão Presente 

Carlos Teixeira Filho Presente 

Luiz Dias Guimarães Ausente 

Ribamar Batista da Silva Presente 

Sílvia Teixeira Penteado Ausente 

Isabela Castro de Castro Presente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Presente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 
(secretário-executivo) 

Presente 

 
ATA 

Às 10h15 o PRESIDENTE iniciou os trabalhos agradecendo os membros do Conselho 
pela presença, e solicitou a inversão da pauta do dia, o que foi aprovado. Assim os 
servidores convidados Sr. Fabio Tatsumi (Tatsubo) e o Sr. Rudnei Galdino iniciaram a 
apresentação das diretrizes de transparências propostas. O Sr. Tatsubo inicia informando 
que será desenvolvido novo layout gráfico com pré-análises dos dados disponíveis, um 
novo link com transparência dos dados da SEDUC, novo mapa de obras automatizado 
com os sistemas legados da PMS. Sr. Rudnei informa que o portal hoje tem muito mais 
que a lei exige, porém essa quantidade dificulta localizar os dados. Cons. Cacá Teixeira 
aponta que o prazo informado para disponibilizar os dados da SEDUC está muito longo e 
pede para reduzir. Anotado pelos técnicos da Ouvidoria. Sr. Tatsubo informa que o portal 
de dados aberto está pronto e em testes com previsão de liberação na internet em 
fevereiro deste ano. Sr. Rivaldo pondera que os dados abertos são muito importante para 
pesquisas e projetos, possibilitado comparações e cruzamento de dados. O Sr. Rudnei 
informa que há a pretensão de efetuar o cruzamento de dados abertos no futuro. O Sr. 
Rivaldo dá um exemplo que pode ser alcançado com esse cruzamento evasão escolar x 
absenteísmo. O Sr. Rudnei lembra que da importância da segurança dos dados. Sr. 
Tatsubo informa que é um meta da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) os 
dados abertos que será uma grande base de dados auxiliando o gerenciamento, criar, 
por exemplo, plano de comunicação, ampliar o monitoramento do consumo interno 
(água, luz, telefone e impressões), Sr. Cacá Teixeira lembra que a prefeitura aderiu ao 
Pura que é um programa da Sabesp para redução de consumo de água. Sr. Rivaldo 
informa que com os dados oderemos ter um per capta nas escolas por consumo de 
água. O Sr. Rudnei informa que ainda não está disponível esse nível de informação. Sr 
Rivaldo informa que alguns gestores não cumprem a determinação de acompanhar os 
gastos. Sr. Tatsubo informa que há a previsão de levar o controle de água as unidades 
de saúde até maio de 2019. Sr. Rudnei informa que estão na busca de um sistema único 
para substituição das planilhas existentes no site. Sr. Cacá Teixeira informa que existe a 
obrigação legal de fixar o nome dos servidores médicos que estão de serviço na unidade 
de saúde. A Dra Isabela posiciona que a busca é o mais importante nesse momento pois 
os dados não estão de fácil localização no site da prefeitura. Sr. Tatsubo concorda e diz 
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que é a meta principal. Sr. Rivaldo diz que não haverá novos dados enquanto não 
melhorar o aceso dos existentes. Sr. Cacá diz que no que tange a obras o prazo de 
execução das mesmas é o mais importante pois é a maior reclamação do munícipe. Sr. 
Rival do informa que os dados de obras já estão sendo tratados junto a SIEDI. Sr. Carlos 
solicita esforços para que o primeiro acesso seja simplificado e pergunta se existirá um 
app (aplicativo móvel). Sr. Tatsubo afirma que existirá um app. Sr Rivaldo informa que o 
site será responsivo para aparelhos móveis. Sr. Carlos solicita também que sejam 
disponibilizadas as maiores demandas quantitativamente e a solutividade das mesmas. 
Sr. Rivaldo informa que tem esses dados e que é possível divulgar. Sr. Ribamar 
questiona se as informações de podas são por bairro ou ruas, Sr. Rivaldo informa que 
são por ruas. Sr. Ribamar solicita firmemente que seja por bairro, Sr. Rivaldo pondera 
que na transparência já existem as informações de podas. Sr. Marcio pondera que toda 
informação é relevante, mas que banco de dados não é transparência, informações 
básicas de transparências não podem estar subjulgadas para compor um banco de 
dados. Sr. Tatsubo defende que desenvolver nova base de dados trará um novo portal. 
Sr. Márcio reafirma que o importante é a transparência. Sr. Rivaldo pondera que 
inicialmente o portal tinha apenas o legal que foi evoluindo e que agora estamos 
precisando de um local bem definido com os dados para poder trazer uma melhor 
transparência. Dra. Isabela se posiciona dizendo que é importante a facilitação do 
acesso. Sr. Rivaldo diz que a prioridade é a facilitação da busca das informações. Sr. 
Tatsubo afirma que um layout facilitado é prioridade “zero” com previsão de 06 meses de 
trabalho e liberação. Sr. Rivaldo informa que o desafio é que o portal da transparência 
está dentro do portal da prefeitura de forma dependente e isso dificulta as divulgações. 
Sr. Rudnei informa que a meta é um novo layout com os dados existentes em 06 meses 
e que o projeto avançara para a independência do portal da prefeitura. Terminada a 
apresentação o presidente invoca o primeiro item da pauta. Proposto a data das reuniões 
ordinárias na reunião passada e a proposta do presidente prevaleceu com a 
concordância dos membros presentes, assim as reuniões serão todas as primeiras 
terças-feiras de cada mês pela manhã. Com a mudança do secretário Luiz Guimarães o 
presidente solicita ao secretário que envia proposta de portaria de substituição ao 
prefeito, o secretário informa que a procuradoria pediu para que seja feito por decreto a 
exemplo dos demais conselhos e solicita autorização para tal. O presidente autoriza 
envio da proposta de decreto para nomeação. Nada mais tendo a acrescentar o Sr. 
Rivaldo agradeceu a participação de todos os presentes e, nada mais havendo a 
declarar, às 11h30min deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata. .-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 
 
 
 
Rivaldo Santos de Almeida Junior   Mariano Braz Gonçalves Júnior  
Presidente do Conselho      Secretário-Executivo do Conselho 
     


