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30ª 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: 06/08/2021 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 Presente 

Carlos Alberto Ferreira Mota Ausente 

Rogério Custódio de Oliveira  Ausente 

Flávio Ramirez Jordão Ausente 

Ribamar Batista da Silva Presente 

Marcio Luiz Bernardes Calves Presente 

Sílvia Teixeira Penteado Ausente 

Isabela Castro de Castro Ausente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 

(secretário-executivo) 

Presente 

 
 

ATA 

Às 10h13 do dia 06 de agosto de 2021 o Presidente do Conselho Sr. Rivaldo Santos de 
Almeida Junior abriu a 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. Márcio Calves 
solicitou dispensa uma vez que todos os membros receberam cópia das mesmas. 
Aprovado. Próximo item da pauta o presidente deu a palavra ao sr. Rudnei Galdino, 
servidor do OTC para apresentar a algumas alterações já propostas na reunião anterior 
na visão de Despesas e Receitas do Orçamento. O Sr. Mariano solicitou que fosse 
incluído a data da última atualização. A Sr. Rivaldo solicitou a inclusão do porcentagem 
(%) do previsto arrecadado, os textos completos das siglas e um texto explicativo dos 
impostos. O Sr. Mariano propôs alterar o gráfico das despesas para execução, um texto 
para as despesas de adiantamento foi proposto pelo Sr. Rivaldo. OSr. Mariano propôs 
ainda o totalizados das despesas analíticas selecionadas pelo usuário. O Sr. Márcio 
propôs uma tela inicial com um comparativo de receitas e despesas. Tambem 
demonstrou que as informações estão confusas e que informação boa é aquela que 
consegue ser assimilada e compreendida. A equipe se comprometeu em fazer as 
alterações propostas. Não houve novas manifestações. Em assuntos gerais foi informado 
a desistência do Sr. Rivaldo em fazer parte do Conselho do FUNDEB uma vez que a 
prefeitura já tem representantes no conselho FUNDEB e ficaria desequilibrado a 
representatividade entre a administração pública e a sociedade civil. Porntamente aceito 
e elogiado a decisão do Sr. Rivaldo e do sr. Rogério. E foi indicado os membros: Sr. 
Silvia com titular e Sr. Márcio como suplente. Aprovado. Informado também que novos 



 

Página 2 de 2 

 

membros serão nomeados para a participação no CMT. Questionado se mais alguém 
quer fazer uso da palavra. Não houve manifestações. O presidente então agradece a 
equipe pela presença e pela apresentação. Marcada a reunião para 03 de setembro de 
forma on-line. E assim o presidente, não tendo mais a declarar, agradeceu a todos os 
presentes e às 11h16min 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                                                                             


