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36ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA 

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

 
 
Lista de presença: 
 

Data da reunião: 11/03/2022 09h00  
Local: Sala de Situação da Prefeitura 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior  Presente Pauta da reunião: 
 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 
2. Discussão sobre alteração da lei do 

Conselho; 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  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 Presente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 
(secretário-executivo) 

Presente 

 
 

ATA 
Às 09h20 do dia 11 de março de 2022 a Presidente do Conselho Sra. Isabela Castro de 
Castro 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 leitura da Ata, leitura efetuada pelo 
Secretário Executivo, após a leitura colocado em votação a ata foi aprovada. A Sra. 
Isabela então agradece a presença da Vice-Prefeita Renata Bravo. A mesma agradece 
ao convite desse importante Conselho e desde já se coloca à disposição para ajudar nos 
trabalhos e ser mais um elo de ligação com a administração municipal. Sra. Isabela 
agradece a disposição da Sra. Renata e abre o segundo item da pauta pedindo 
sugestões para o novo texto. O Sr. Rivaldo apresenta proposta de os secretários 
indicarem pessoas que tenham poder de decisão junto as secretarias, pois as indicações 
não devem ser apenas proforma, o Conselho precisa de pessoas que deem respostas as 
deliberações do Conselho. Propôs também sanções para a falta nos conselhos, hoje 
apenas a troca de membros sem uma sanção ao servidor que não comparece 
enfraquece os conselhos. Solicitou verificar se é possível incluir uma punição especifica 
junto ao código de conduta em tramite na prefeitura. Outra proposta é definir áreas 
prioritárias para a composição. Aprovadas as propostas. Sra. Isabela sugere que os 
membros façam relatórios com os temas debatidos na reunião e que deem ciência aos 
secretários, uma vez que esses membros foram indicados para fazer parte do Conselho. 
A Sra. Paula Regina corrobora com a fala da Sra. Isabela e expos como exemplo o 
ComMulher onde é relatado pelos membros aos secretários para não alearem não ter 
ciência das fatos tratados nas reuniões. Definido que essa ação fica a cargo dos 
membros. Sem mais propostas, A Presidente abre para assuntos gerias. O Sr. Rivaldo 
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informa que o site da transparência do município já se encontra atualizado para buscas 
por palavras. E que estão evoluindo para que o mesmo seja mais proativo para as 
apresentações dos dados de transparência. O Sr. Carlos pediu que seja produzido 
matérias divulgando como fazer as consultas no site, pois a maioria da população não 
tem conhecimento de como realizar as consultas. O sr. Rivaldo informa que ideia agora é 
agrupar os dados de forma temática, por exemplo, zeladoria, educação, suade e etc. A 
Sra. Renata se prontifica a contactar a Diretoria de Comunicação da Prefeitura para a 
elaboração de matéria de cunho didático e divulgar. O Sr. Carlos pediu para que as 
verbas parlamentares recebidas pela prefeitura tenham a identificação dos deputados ou 
vereadores que a destinaram. O Sr. Rivaldo aproveitou e informou que o Prestcon 
(sistema de prestação de contas do 3º setor) está operacional e propõe como tema para 
a próxima reunião com a participação das entidades. Aprovado. Sr. Rivaldo informa o 
retorno o projeto FiscalizaSantos, projeto deste conselho, e que será dia 16/03 as 10h00 
nas obras da UME Andradas. A Sra. Isabela retoma a questão sobre a composição do 
Conselho. O Sr. Sylvio informa então que será incluído a Secretaria de Planejamento – 
SEPLAN e a Secretaria de Governo – SEGOV, em substituição a antiga Secretaria de 
Comunicação – SECOM. O Sr. Mariano avisa do desequilíbrio com a sociedade civil e 
propõe tendo em vista o projeto FiscalizaSantos que trata de obras, convidar a 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos – AEAS. Aprovados. A presidente 
pergunta se mais alguém quer fazer uso da palavra. Não havendo manifestações 
agradece os presentes, e, não tendo mais a declarar, às 10h16min 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                       


