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28ª 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: 11/06/2021 14h00  

Local: on line  

 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Presente Pauta da reunião: 

 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 

2. Apresentação da Secretaria de 
Planejamento e Inovação; 

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 14h35 do dia 11 de junho de 2021 o Presidente do Conselho Sr. Rivaldo Santos de 
Almeida Junior abriu a 28ª 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 apresentou a Secretaria de Planejamento 
e Inovação - SEPLAN nova secretaria da prefeitura criada neste ano. A pasta é 
responsável pela elaboração das políticas municipais de planejamento e inovação, 
voltadas principalmente para a desburocratização da máquina pública, o desenvolvimento 
de parcerias com a iniciativa privada e terceiro setor e a ampliação dos serviços digitais 
oferecidos aos cidadãos. Entre as suas atribuições, estão a criação de soluções de 
tecnologia da informação e comunicação para a administração municipal; a gestão do 
Centro de Controle Operacional (CCO), central de inteligência que monitora a Cidade em 
tempo real; e a elaboração das peças orçamentárias: plano plurianual (PPA), lei de 
diretrizes orçamentárias (LDO) e lei orçamentária anual (LOA). Passando a palavra para 
o Chefe de Departamento de Orçamento e Gestão – DEORG Sr. Plínio Rolim de Aguiar 
Neto. Este agradeceu a oportunidade de poder apresentar os trabalhos da SEPLAN e 
também poder falar sobre o Orçamento Participativo Amplo – OPA. Ele inicia informando 
que estão abertas as participações de destinação de recursos em projetos específicos 
das secretarias sob escolha dos cidadãos no OPA. Demonstra o canal de participação 
sendo o sitio eletrônico da prefeitura a via escolhida, pois torna mais democrática a 
participação. Ponderou que o orçamento do município atende até hoje aos órgãos da 
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prefeitura mas que pode melhorar quanto as definições de metas e ações, porém isso é 
uma prerrogativa das secretarias municipais, cabendo a elas melhores definições de 
ações e metas que efetivamente possam ser medidas pela população. Após a 
apresentação o Secretário Municipal da pasta o Sr. Fabio Alexandre Ferraz agradeceu ao 
Sr. Plínio pela excelente apresentação e se colocou a disposição para responder 
perguntas dos presentes. O presidente do conselho então abriu a palavra para a 
população. O sr. Pietro Coccaro parabenizou e teceu críticas quanto a falta de métricas 
mensuráveis no orçamento, citando modelos de empresas privadas que poderiam ser 
utilizadas como base para o aprimoramento do orçamento. O Secretário Fábio Ferraz 
agradeceu e informou que a secretaria está planejando modernizar o orçamento e 
inclusive fazer com que o mesmo tenha maior transparência nas realizações das metas e 
ações do orçamento pelas secretarias. Outras manifestações foram feitas, porém sem 
relação direta com os assuntos tratados na reunião. O presidente 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. O Sr. Rivaldo fala que o 
desafio em melhorar o orçamento é uma prioridade da gestão e que criação da secretaria 
foi o primeiro passo. Questionado se mais alguém quer fazer uso da palavra. Não houve 
manifestações. O Sr. Rivaldo então agradece ao secretário e equipe 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 houve 
manifestações. Marcada a reunião para 16 de julho de forma on-line. E assim o Sr. 
Presidente, não tendo mais a declarar, agradeceu a todos os presentes e às 17h03min 
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                                                                             


