
 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

 

 
SECRETARIA DE GOVERNO – OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

Rua Voluntários da Pátria, 596 - 10º andar - CEP 02010-000 - São Paulo – SP - Fone (11) 2089-8292 – www.ouvidoriageral.sp.gov.br 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Dia 03/02/2017 – 15 horas 

Local: Arquivo Público do Estado 

 

Participantes:  

André Rodrigues – PRODESP - membro 

Manuella Soares Ramalho – OGE - membro 

Gustavo Ungaro - OGE 

Christine Parmezani Munhoz – Sec. de Governo 

Roberto Agune – Sec. de Governo 

Mariana Montoro – Comunicação e Marketing 

Susy Tristão – Comunicação e Marketing 

Leila Barbur – Planejamento e Gestão 

Eduardo Filippini– Sec. da Fazenda 

Kaléu Delphino – Sec. da Fazenda 

Maria Isabela Falleiros – Sec. da Fazenda 

Igor Marangone – Arquivo Público 

Patrícia Mirabile – Arquivo Público 

 

 

A reunião foi aberta com a aprovação da ata da 7ª Reunião do Comitê Gestor, e 

em seguida, foram apresentadas as alterações realizadas no site da Secretaria da Fazenda, 

em especial a alteração no Prestando Contas. 

Tem-se como destaque das alterações, com influência direta no Portal da 

Transparência, a simplificação na forma de publicação das receitas e despesas. 

Com as alterações e a modificação de nome e conceito do Prestando Contas, 

passando a chamar “Acesso à Informação”, será necessária alteração dos links nos portais 

do Governo do Estado e Portal da Transparência. 

Em seguida, o Ouvidor Geral do Estado acompanhou a apresentação da 

subsecretaria de Comunicação da proposta de layout do Portal da Transparência e foram 

analisados todos os pontos da página inicial, decidindo: alterar a identidade do SIC.SP 

seguindo o estabelecido no manual de identidade do sistema; as imagens devem priorizar 

o conjunto de políticas públicas nas grandes áreas do governo: saúde, educação, 

segurança, transporte – sugerindo-se que a legenda seja informação sobre investimento e 

resultado do programa. 

Haverá um link de busca na página inicial, houve discussão sobre a forma de 

disponibilização na página inicial dos contratos na íntegra e a necessidade de manter o 

caminho completo pelo e-negócios. 

Também foi sugerido, com base em análise dos portais de outros estados, que o 

Portal da Transparência traga dados relevantes de ações e informações de governo, assim 
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atendendo as mais diversas demandas da sociedade. Deve reunir o que é relevante em cada 

área do governo para receber este destaque. 

A subsecretaria de Comunicação também destacou os pontos: as imagens de 

políticas públicas, os canais de comunicação agrupados, layout mais claro e leve. 

As alterações seguiram as diretrizes prévias apresentadas pela ONG Contas 

Abertas para a elaboração do Ranking da Transparência,e também as boas práticas de 

transparência de diversos portais de órgãos e governos. 

Ao fim, determinou-se que os ajustes realizados serão enviados aos membros do 

Comitê para última aprovação e encaminhamento para o Secretário de Governo e 

Governador do Estado antes da publicação. 

A data da próxima reunião está em aberto. 

 

São Paulo, fevereiro de 2017 

 

Ata aprovada na 9ª Reunião do Comitê Gestor do Portal 

 

__________________________________ 

MANUELLA SOARES RAMALHO 

Presidente do Comitê Gestor do Portal da Transparência 


