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37ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA 

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

 
 
Lista de presença: 
 

Data da reunião: 01/04/2022 09h00  
Local: Auditório do Sindamar 

Sylvio Alarcon Estrada Júnior  Presente Pauta da reunião: 
 

1. Aprovação de ata da reunião anterior; 
2. Apresentação do Sistema Prestcon com 

tira dúvidas das entidades conveniadas; 
e, 

3. Assuntos Gerais. 
 

Rivaldo Santos de Almeida Junior Presente 

Danielle Prudente Duarte Rufino Presente 

Paula Regina de Castro R.R. Alves Presente 

Murilo Netto Gonçalves  Ausente 

Ribamar Batista da Silva Presente 

Adalto Corrêa de Souza Júnior Presente 

Sílvia Teixeira Penteado Ausente 

Isabela Castro de Castro Presente 

Carlos Henrique Gomes da Cruz Presente 

Mariano Braz Gonçalves Junior 
(secretário-executivo) 

Presente 

 
 

ATA 
Às 09h21 do dia 01 de abril 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, solicitado a dispensa da 
leitura uma vez que todos receberam antecipadamente, colocado em votação a ata foi 
aprovada. A Sra. Isabela então agradece a presença de todos em especial as entidades 
conveniadas presentes de demonstraram interesse na evolução do sistema para melhoria 
da transparência dos convênios. Passa então a palavra para o Sr. Lupércio chefe da 
Seção de Tomada de Contas da Secretaria de Finanças, órgão responsável por analisar 
o cumprimento financeiro dos convênios. Ele agradece a oportunidade e informa que o 
sistema está em funcionamento e que as entidades se adaptaram bem a essa novidade. 
E que o Sr. Geovani servidor da prefeitura irá fazer a apresentação técnica. Após a 
apresentação das telas e funcionalidades foram apresentadas algumas ideias para 
melhoria do sistema e transparência dos dados. Criação de um link na página de 
transparência de contratos (Sigecon) para o Prestcon após a criação da tela de 
transparência dos convênios par que as transparências estejam interligadas. Retirar a 
coluna “obrigatórios” dos documentos e fazer com que o próprio sistema informe a 
obrigatoriedade do documento. Colocar no edital a observação de que as contas 
bancárias devem ser em bancos públicos. O Sr. Rivaldo insiste em que as conveniadas 
tenham o trabalho de incluir de forma individualizada, item a item, as despesas efetuadas 
pelas entidades. O Sr. Geovani e o Sr. Lupércio informam, reforçados pelos protestos das 
entidades, que é inviável nesse momento essa obrigação, pois traria um trabalho extra 
que não é avaliado por nenhum órgão interno ou externo, além de estar extrapolando o 
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que a lei dos termos de fomente e colaboração exigem, trazendo uma dificuldade jurídica 
para essa ação. O Sr. Adalto se coloca favorável a manutenção do sistema como está 
nesse momento e entende a dificuldade das entidades em cumprir nesse momento essa 
possível obrigação. As secretarias pedem acesso ao Prestcon para poderem auxiliar as 
entidades nas prestações de contas. O Sr. Lupércio informa que é possível conseguir 
esse acesso, a ABRACCI pergunta como podem ser utilizados, ou não podem, os saldos 
dos termos de fomento. O Sr. Lupércio se colocou a disposição para atender essa 
demanda diretamente na seção. A presidente pergunta se mais alguém quer fazer uso da 
palavra. Não havendo manifestações agradece os presentes, em especial as seguintes 
entidades, Clube do Choro, ABRACE, Associação In Phoccus de Dança, Instituto 
Histórico e Geográfico de Santos, Pinacoteca Benedito Calixto e Pentágono 
Contabilidade. 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                       


