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34ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA 

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

 
 
Lista de presença: 
 

Data da reunião: 03/12/2021 10h00  
Local: Sala de situação - PMS 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior 
(Lucas Mendes – suplente) 

Presente Pauta da reunião: 
 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 
2. Apresentação dos resultados parciais e 

programação para 2022 do Programa 
Participação Direta nos Resultados - 
PDR; e, 

3. Assuntos Gerais. 
 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente 

Danielle Prudente Duarte Rufino Presente 

Paula Regina de Castro R.R. Alves Ausente 

Murilo Netto Gonçalves (Gustavo 
Bittencourt – suplente) 

Ausente 

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) 

Presente 

 
 

ATA 
Às 10h15 do dia 03 de dezembro 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. Segundo item da pauta o Sr. Rivaldo apresenta proposta 
de enviar aos conselhos os indicadores para utilização dos mesmos, aprovado. Passou a 
palavra ao Sr. Flávio Balula que iniciou dizendo que os indicadores de 2022 serão 
encaminhados aos conselhos, montra que no PDR de 2021 foram 885 indicadores e que 
até outubro haviam 362 metas cumpridas. Informou ainda que das 653 metas de Planos 
de Governo 274 estão no PDR-2021. Rivaldo interrompe para informar que essa inclusão 
de metas derivadas do plano de governo ajuda no diagnóstico de ações do governo. O 
Sr. Mariano informou ainda que podem ser incluídas novas metas durante o contrato, 
porém as mesmas não entram na métrica da bonificação, pois não foram alvo de 
planejamento das secretarias. O Sr. Rivaldo diz que o PDR demonstra a efetividade dos 
trabalhos do governo. Informa ainda que existe a proposta de tornar o programa uma lei 
complementar para que fique instituído essa métrica de resultados. Deu-se por encerrada 
a apresentação e não houveram manifestações. O presidente Rivaldo pergunta se mais 
alguém quer fazer uso da palavra. O Sr. Ribamar questiona que fez uma proposta, via 
requerimento, a CET em 2013 e que a mesma não deu resposta até a presente data. O 
Sr. Rivaldo pediu para que abrisse uma ocorrência junto a ouvidoria e orientou sempre 
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fazer através deste canal pois a existência de procedimentos ajuda no acompanhamento 
das respostas de demandas de munícipes. Não havendo manifestações agradece os 
presentes, e, não tendo mais a declarar, às 10h50min deu por encerrada a reunião da 
qual eu, Mariano Braz Gonçalves Junior, Secretário Executivo lavro a presente ata. .-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.  

 
 
 
Rivaldo Santos de Almeida Junior  

Presidente do Conselho                       Mariano Braz Gonçalves Júnior 

         Secretário-Executivo do Conselho                       


