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40ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA 

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

 
 

Lista de presença: 

 

Data da reunião: 05/08/2022 10h00  

Local: Híbrido -Sala de situação 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior  Presente Pauta da reunião: 

 

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

momento das finanças do 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 Ausente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 

(secretário-executivo) 

Presente 

 
 

ATA 

Às 10h24 do dia 05 de agosto de 2022 o Vice Presidente do Conselho Sr. Sylvio 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 
que foi lida e aprovada por todos. A Sr. Sylvio então agradece a presença de todos e em 
especial ao Secretária de Finanças Sr. Adriano Leocádio por dispor de um espaço em 
sua agenda. Assim passou a palavra para a Sr. Adriano para a apresentação. O Sr. 
Adriano agradeceu a oportunidade e iniciou a apresentação. Apresentou um panorama 
geral das finanças do município. Demonstrou com os dados do 1° quadrimestre que as 
contas estão equilibradas e prevendo uma oportunidade de investimentos irá enviar um 
projeto de lei para a Câmara para crédito adicional no orçamento. Reforçou que todos os 
dados das receitas e despesas do município estão disponíveis de forma transparente no 
site do município e que a Secretaria de Finanças está de portas abertas para qualquer 
cidadão. No fim de sua apresentação agradeceu mais uma vez a oportunidade de expor 
os dados das finanças do município. O Vice presidente agradeceu a apresentação e abriu 
para a plenária fazer suas colocações e questionamentos. O Sr. Ribamar inicia 
ponderando que o IPVA um imposto estadual tem a opção de dividir em 05 vezes e se o 
município não poderia dar essa opção no caso do IPTU. O Sr. Adriano informa que hoje 
são em 12 parcelas, e que poderia estudar uma forma para melhorar as opções para o 
contribuinte e a comunicação com os munícipes. O Sr. Rivaldo questiona sobre a 
redução de investimentos no governo atual pedindo para que o secretário comente, pede 
também um comentário sobre a despesa de pessoal que está estabilizada a terceirização 
em algumas áreas e como fazer o trabalho com a redução das transferências e se é 
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possível reverter ou alterar algo nas regras. O Sr. Adriano informa que o ciclo de 
investimentos do atual prefeito está em uma curva “U” que o primeiro ano de governo 
estava definido no planejamento do final do mandato do prefeito anterior, mas está sendo 
colocada novas licitações que trarão novos investimentos. Quanto a despesa de pessoal 
com a estabilização da terceirização temos as publicizações para as gestões tanto na 
saúde como na zeladoria, mas vê essa tendencia com preocupação por causa da 
previdência dos servidores. Já na redução das transferências informa que houve uma 
mudança nas regras, pois antes se remetia todo o recurso com base no planejamento 
seja obra ou serviço, informa também uma redução nas transferências voluntárias com 
projetos de convênios na área de saúde, o que impacta nas nos investimentos próprios, 
pondera que a prefeitura deve buscar recursos junto ao governo federal e estadual. Sr. 
Rival concorda pois os municípios estão arcando com despesas sem apoio do estado e 
da união, os municípios estão ficando apenas com os ônus. O Vice presidente agradece 
pelo trabalho apresentado. Aberta a palavra para assuntos gerais. Não houve 
manifestação. O Vice Presidente então agradece mais uma vez ao secretário Adriano 
Leocádio pelo comparecimento a reunião. Não tendo mais a declarar, às 11h23min o vice 
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                                                                             


