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41ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA 

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

 
 
Lista de presença: 
 

Data da reunião: 04/11/2022 10h00  
Local: Híbrido -Sala de situação 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior  Ausente Pauta da reunião: 
 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 
2. Indicação de membro para o Conselho 

do FUNDEB; 
3. Discussão sobre a aprovação da Lei para 

inclusão de novos Conselheiros; e, 
4. Assuntos Gerais. 

 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente 

Danielle Prudente Duarte Rufino Presente 

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 Presente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 
(secretário-executivo) 

Presente 

 
 

ATA 
Às 10h19 do dia 04 de novembro de 2022 a Presidente do Conselho Sra. Isabela 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 com a apresentação para aprovação da Ata da reunião anterior. 
Foi solicitada a dispensa da leitura pelo Sr. Carlos uma vez que todos receberam com 
antecedência. Aprovada a dispensa. Sra. Isabela inicia solicitando maior divulgação das 
reuniões, a Sr. Rivaldo então apresenta a Sra. Sandra servidora da Ouvidoria 
Transparência e Controle propondo auxiliar nos trabalhos de divulgação das reuniões.  
Aprovado. Item dois da pauta o secretário Sr. Mariano propõe o Membro Adalto para 
compor e indicar suplente junto ao Conselho do FUNDEB. O Sr. Rivaldo expõe que o 
Conselho do FUNDEB tem uma importância que não pode ser esquecida e que seria 
muito importante um membro ativo, assim propõe que os membros sejam consultados 
para a efetiva participação, propondo também em aumentar a comissão de apoio do CMT 
colocando membros da sociedade que efetivamente participem. O que foi aprovado. A 
Sra. Isabela propõe solicitar a membro Sra. Silvia nomes para a comissão podendo 
participar do Conselho do FUNDEB. Aprovado. Item três da pauta, O Sr. Carlos irá 
consultar o Sindicato dos Contabilistas para compor a cadeira de representação do 
sindicato dos trabalhadores sancionado na lei da nova composição do CMT. Aprovado. 
Item quatro da pauta, Sra. Isabela abre para os assuntos gerais. O Sr. Rivaldo propõe a 
retomada das visitas em obras do município, pois muitas estão em estágio final e novas 
estão programadas. Aprovado. A Srta. Isabela então propõe convidar a Secretaria de 
Obras para a próxima reunião para termos um panorama geral das obras em andamento, 
bem como as planejadas. O Sr. Carlos propôs que a reunião fosse na Associação dos 
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Engenheiros e Arquitetos de Santos – AEAS. Aprovado. Ficando o Sr. Mariano 
responsável pelos convites e viabilidade da reunião na AEAS. A Sra. Isabela pergunta se 
mais alguém quer fazer uso da palavra. Não houve manifestação. A Presidente então 
agradece a todos pelo comparecimento a reunião. Não tendo mais a declarar, às 
11h03min 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                       


