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32ª 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: 07/10/2021 10h00  

Local: Sala de Situação situada no 1º 
andar do Paço Municipal na Praça Mauá 
s/nº 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior Presente Pauta da reunião: 

 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 

2. Apresentação do projeto do Código de 

Conduta Ética dos Agentes Públicos; 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 Presente 

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 Ausente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 

(secretário-executivo) 

Altair Alessandro Gatti em 
substituição 

Ausente 

 
 

ATA 

Às 10h15 do dia 07 de outubro 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 - CMT agradecendo a presença 
de todos e deu início aos trabalhos solicitando a dispensa da leitura da Ata tendo em 
vista que a mesma já havia sido enviada a todos os membros do Conselho o que foi 
aceito por todos os presentes. Solicitou também que o Sr. Altair Alessandro Gatti, que 
substitui o Sr. Mariano Gonçalves na presente reunião, encaminhe cópia das atas aos 
responsáveis pelo Portal dos Conselhos para a devida disponibilização no mesmo. Isto 
posto, o Sr. Rivaldo explica a todos que o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos 
se encontra em processo de conclusão na Prefeitura e que nos próximos dias está 
agendada reunião com os sindicatos para discussão e recebimento de sugestões. Com 
isso, acredita que o mesmo deverá ser encaminhado à Câmara ainda neste ano para 
votação no começo de 2022. Lembra da importância do código de ética principalmente 
em virtude dos problemas ocorridos com o Ministro Paulo Guedes e o ex presidente do 
Banco Central e destaca que Santos está na vanguarda com a criação do código, e, em 
seguida passa a palavra para o Dr. Eduardo que fala sobre o trabalho da equipe na 
redação do código de ética e da necessidade de atualização de parte do Estatuto do 
Servidor em razão da sua defasagem. A adoção de processos digitais bem como de 
audiências virtuais foram pontos mencionados nesse processo de atualização. Fala que 
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no momento aguardam manifestações e reuniões com a classe sindical para a finalização 
desse processo. Encerrando a sua participação passa a palavra para o presidente 
Rivaldo que antes de passar a palavra ao Dr. Sylvio Alarcon fala da necessidade da 
criação do código de ética em virtude das mudanças ocorridas na sociedade 
comparando-o inclusive com o código de defesa do cidadão. Passa para o Dr. Sylvio 
Alarcon que parabeniza da equipe da Ouvidoria, Transparência e Controle – OTC pelo 
trabalho realizado. O presidente Rivaldo agradece o Dr. Sylvio pelas palavras, enaltece o 
trabalho da equipe de Advogados e, em seguida, passa a palavra para a Dr.ª Isabela. A 
doutora lembra que participa do Conselho de Transparência desde o tempo que o mesmo 
ainda era um comitê e destaca a importância do código de ética e solicita que a minuta 
atualizada do mesmo seja enviada aos membros do Conselho para conhecimento e 
análise. Lembra que todo regramento serve para delimitação de deveres e direitos e que 
o mesmo cria estabilidade para a sociedade. Enaltece a preocupação com a 
transparência pública por parte dos gestores municipais e devolve a palavra ao 
presidente. O presidente Rivaldo agradece as palavras e lembra quando a Transparência 
e Controle foram agregados a Ouvidoria pelo ex prefeito Sr. Paulo Alexandre Pereira 
Barbosa e das dificuldades encontradas na implantação da transparência nos mais 
diversos setores da prefeitura. A Dr.ª Isabela pede a palavra e solicita que a próxima 
reunião do Conselho seja realizada no Centro de Controle Operacional – CCO com a 
apresentação do Portal Santos Mapeada. A solicitação foi devidamente anotada e irão 
ser feitas as devidas tratativas para viabilização da mesma. O Dr. Sylvio ressaltou que 
uma melhora na transparência acabar por melhorar significativamente a administração 
pública. O presidente Rivaldo lembra que a maior preocupação é a acomodação e que 
sempre temos algo a melhorar, aproveitou para solicitar ao Sr. Murilo para fazer uma 
campanha para a devida divulgação do Código de Ética, pediu desculpas pelos 
transtornos ocorridos na divulgação e realização desta reunião, e que para a próxima 
reunião está sendo estudada a possibilidade de transmissão pela Internet. Para finalizar 
lembra que está em fase final a implantação do sistema de prestação de contas das 
entidades, para cumprimento do que é exigido por Lei, como lembrado pelo Dr. Sylvio. O 
presidente Rivaldo pergunta se mais alguém quer fazer uso da palavra e não havendo 
manifestações agradece os presentes, e, não tendo mais a declarar, às 11h05min deu 
por encerrada a reunião da qual eu, Altair Alessandro Gatti, substituindo o Secretário 
Executivo do Conselho Sr. Mariano Braz Gonçalves Junior, lavro a presente ata. .-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.  

 
 
 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Altair Alessandro Gatti 

Presidente do Conselho  Substituindo o Senhor Mariano Braz 

Gonçalves Júnior 

         Secretário-Executivo do Conselho                                                                             


