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35ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA 

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

 
 
Lista de presença: 
 

Data da reunião: 18/02/2022 10h00  
Local: On line - PMS 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior  Presente Pauta da reunião: 
 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 
2. Apresentação de propostas para nova 

diretoria e eleição de nova presidência; 
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 Presente 

Sílvia Teixeira Penteado Presente 

Isabela Castro de Castro Presente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Ausente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 
(secretário-executivo) 

Presente 

 
 

ATA 
Às 10h13 do dia 18 de fevereiro de 2022 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 que a presidência do Conselho deva ficar nesta gestão om um representante da 
sociedade civil e indica o nome a Dra. Isabela para assumir essa importante 
representação. Os demais membros concordam com a indicação e a Dra. Isabela aceita. 
Assim nomeada por unanimidade a Dra. Isabela Castro de Castro como nova Presidente 
do Conselho. Ela agradece a confiança de todos e conta com o apoio dos demais 
membros. Principalmente na participação ativa dos membros, pois as reuniões estão 
sempre esvaziadas, pediu para que o Rivaldo cobre a administração e principalmente dê 
ciência ao prefeito dessa situação para que o mesmo possa ter uma ação efetiva na 
cobrança da participação de todos. O mesmo se prontifica a fazer e concorda que há 
pouca participação, não só da administração como também da sociedade em geral e 
dessa forma propõe que seja incluída a participação de representantes de outros 
conselhos neste, para que seja proporcionado melhor interação com os demais 
conselhos. Proposta aceita. O Dr. Sylvio se prontifica para ajudar na confecção do novo 
projeto de lei que altera a composição do Conselho. A presidente eleita então abre a 
palavra para os assuntos gerais. A Dra. Silvia agradece a oportunidade de estar neste 
Conselho e parabeniza a Dra. Isabela pela presidência. O Sr. Ribamar também 
parabeniza a Dra. Isabela pela presidência e novamente se coloca a disposição para 
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ajudar no que for necessário. O Sr Adalto coloca a Associação Comercial de Santos a 
disposição da presidência para ajudar em tudo que for possível e parabeniza pela posse 
do cargo de presidente. Rivaldo lembra que deve ser também votado o Vice presidente e 
que deve ser um representante do governo. O Dr. Sylvio se apresenta para assumir o 
que é aprovado por unanimidade. E para secretário-executivo reafirmam o nome do sr. 
Mariano. Dessa forma a diretoria do Conselho fica assim composta: Presidente a Dra. 
Isabela Castro de Castro – representante da OAB, Vice-presidente o Dr. Sylvio Alarcon 
Estrada Júnior – representante do Gabinete do Prefeito, e como Secretário Executivo o 
Sr. Mariano Braz Gonçalves Júnior – servidor público municipal. O Sr. Rivaldo apresenta 
a proposta do tema da próxima reunião ser a alteração da lei do conselho. Aprovado. E 
aproveita para agradecer a todos os membros pela parceria no mandato dele a frente do 
Conselho desejando que o novo mandato traga bons frutos para a transparência do 
município. A Dra. Isabela parabeniza o Rivaldo pelo excelente trabalho frente a 
presidência do conselho e agradece pela escolha do nome dela para a presidência atual. 
A sra. Silvia parabeniza o Rivaldo e o trabalho desenvolvido e mais uma vez reafirma 
apoio a nova gestão. O presidente Rivaldo pergunta se mais alguém quer fazer uso da 
palavra. Não havendo manifestações agradece os presentes, e, não tendo mais a 
declarar, às 10h44min deu por encerrada a reunião da qual eu, Mariano Braz Gonçalves 
Junior, Secretário Executivo lavro a presente ata. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

 
 
 
Isabela Castro de Castro  

Presidente do Conselho                       Mariano Braz Gonçalves Júnior 

         Secretário-Executivo do Conselho                       


