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29ª 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: 16/07/2021 10h00  

Local: on line  

 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Presente Pauta da reunião: 

 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 

2. Apresentação da nova visão de Despesas 
e Receitas do Orçamento; e, 

3. Assuntos Gerais. 

 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Ausente 

Carlos Alberto Ferreira Mota Ausente 

Rogério Custódio de Oliveira  Presente 

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 10h15 do dia 16 de julho de 2021 o Presidente do Conselho Sr. Rivaldo Santos de 
Almeida Junior solicitou ao Secretário para abrir a 29ª reunião do Conselho Municipal de 
Transparência Institucional, Fiscalização Administrativa e Controle Social de Santos pois 
estava em reunião extraordinária com o prefeito municipal. Então o Secretário iniciou 
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 secretário deu a palavra ao sr. Rudnei 
Galdino, servidor do OTC para apresentar a nova visão de Despesas e Receitas do 
Orçamento. O sr. Rudnei mostra o acesso que já está disponível ao cidadão com os 
textos e funcionalidades do novo portal. Ele informa que se pretende dar maior facilidade 
no entendimento dos munícipes aos dados já disponibilizados. Assim formas de gráficos 
dinâmicos e agrupamentos das despesas, para que o cidadão possa ir através de cliques 
fazer a verificação por área que mais deseja. Após a apresentação abriu-se para as 
manifestações dos membros. Eles foram unanimes em parabenizar a apresentação e 
solicitaram o link para que pudessem apreciar melhor as informações e trazer ideias de 
melhorias para a próxima reunião. E assim ficou combinado. Não houve novas 
manifestações. Em assuntos gerais foi reforçado a necessidade de participação dos 
secretários nomeados no conselho. O secretário se prontificou em avisar ao presidente 
dessa solicitação. Questionado se mais alguém quer fazer uso da palavra. Não houve 
manifestações. O Sr. Mariano então agradece a equipe pela presença e pela 
apresentação. Marcada a reunião para 06 de agosto de forma on-line. E assim o Sr. 
Secretário, não tendo mais a declarar, agradeceu a todos os presentes e às 11h15min 
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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                                                                             


