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ATA DA REUNIÃO PRÉVIA DO COMITÊ GESTOR DO PORTAL TRANSPARÊNCIA 

 

ABERTURA - DR. GUSTAVO UNGARO 

- Abertos os trabalhos, Dr. Gustavo Ungaro iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 

propondo a apresentação dos participantes. Informou que a Ouvidoria Geral do Estado é a 

gestora do Portal sob a Coordenação da Dra. Ana Marques e que aguarda a edição de Resolução 

da Secretaria do Governo instituindo formalmente o Comitê Gestor do Portal. 

 

INÍCIO DOS TRABALHOS: Assuntos discutidos 

O atual Portal da Transparência do Estado tem sido periodicamente avaliado pela Associação 

Contas Abertas de Brasília. Nas duas primeiras avaliações consecutivas (avaliação é bi-anual) 

ele foi considerado o melhor Portal. Contudo, na última avaliação (2014) o Portal foi 

classificado com o terceiro lugar, conforme critérios de avaliação da Associação Contas 

Abertas: http://indicedetransparencia.com/sao-paulo-2014/ 

Considerando que no primeiro semestre de 2016 será realizada uma nova avaliação pelo Contas 

Abertas, um dos  principais desafios do Comitê Gestor é reestruturar o Portal no intuito de 

alcançar novamente a primeira colocação.  

Também foi destacado que a reformulação do Portal de Transparência é um dos produtos 

previstos no Projeto SPUK – Melhorando o Ambiente de Negócios por meio da Transparência 

no Estado de São Paulo, uma parceria entre o Reino Unido e o Governo do Estado de São 

Paulo, cujo prazo final para conclusão é março de 2016. Neste projeto está sendo estudado a 

questão da "linguagem cidadã", ou seja, forma de tornar mais fácil a compreensão das 

informações e dados disponibilizados pelo Governo. No projeto está sendo desenvolvido um 

guia sobre "linguagem cidadã" por parte do Seade e com foco na linguagem orçamentária, 

financeira e contábil, pois um dos principais focos da Lei de Transparência é a disponibilização 

online de toda contabilidade pública.  

A Secretaria da Fazenda informou que está em trâmite a reformulação de seu Portal (Prestando 

Contas), colocando-se à disposição para discutir a questão da “linguagem cidadã”. 

Outro ponto discutido foi a necessidade de se utilizar um "sistema de busca", tipo Google, para 

facilitar a busca por informações, assim como a importância do uso da infografia e da 

disponibilização dos dados por temas de interesse da sociedade. 

Foi sugerido que se analise os pedidos de acesso à informação (e-Sic) recebidos por meio da Lei 

de Acesso a Informação, bem como os pedidos e reclamações oriundos das Ouvidorias do 

Estado para identificar "necessidades e temas mais demandados" pela sociedade para que o 

Governo possa organizar e preparar melhor os dados e informações, a fim de facilitar o 

atendimento das demandas. 

Destacou-se que praticamente todos os dados e informações disponibilizados no Portal de 

Transparência são gerados e mantidos por alguma Secretaria/entidade da Administração 

Pública, cabendo ao Comitê a realização das devidas articulações com os responsáveis a fim de 

possibilitar a devida revisão e reformulação do portal.  

 

DELIBERAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS 

O grupo deliberou a tomada das seguintes providências para a próxima reunião do Comitê 

Gestor já formalizado: 

http://indicedetransparencia.com/sao-paulo-2014/
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- A Secretaria da Fazenda deverá avaliar e apresentar uma proposta de possíveis alterações de 

linguagem, nas informações orçamentárias disponibilizadas no site no Portal da Transparência; 

- A Casa Civil, por intermédio da Subsecretaria de Comunicação, deverá avaliar o visual e a 

linguagem utilizada do Portal, em conformidade com os padrões adotados pelo Governo do 

Estado de São Paulo, e verificar possibilidade de ajudar na construção de um novo”lay-out” 

para o Portal; 

- A Prodesp verificará a possibilidade de uso de sistema de busca para ser utilizado no Portal da 

Transparência (Unidade de TIC adquiriu sistema que poderia ser testado). 

- Deverá ser agendada reunião com a Imprensa Oficial, no intuito de discutir melhorias no 

registro e divulgação de editais, licitações e contratos por meio do aplicativo E-Negócios 

Públicos.  

- Foi proposta a criação de um espaço de consulta ao cidadão para reunir sugestões dos usuários 

do Portal da Transparência. 

- Deverá ser agendada pela Ouvidoria Geral uma reunião com o Contas Abertas, em Brasília, a 

fim de discutir os critérios que deverão ser utilizados na próxima avaliação dos Portais de 

Transparência;  

 

PRÓXIMA REUNIÃO  

A próxima reunião geral do Comitê Gestor será agendada pela Ouvidoria Geral tão logo ocorra 

a sua formalização. A gestora do Portal de Transparência (Dra. Ana Marques) deverá 

acompanhar o desenvolvimento das providências definidas junto aos respectivos órgãos 

responsáveis. 

 

 

Ouvidoria Geral do Estado, 14 de julho de 2015. 

 

 

 

Representante da Secretaria de 

Planejamento e Gestão Pública: 

 

 FERNANDO MELONI DE OLIVEIRA 

 

Representante da Secretaria de 

Planejamento e Gestão: 

 

 

 SEBASTIÃO EDUARDO CASTRO 

 

  

Representante da Casa Civil:  

 

 

 

MARIA DE FÁTIMA D. ALMEIDA 

 

 

Representante da Secretaria de 

Governo – Unidade de Inovação: 

 

 

 

 

ROBERTO M. AGUNE 
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Representante da Secretaria de 

Governo – Unidade de Inovação: 

 

 CHRISTINE MUNHOZ 

 

Representante da Secretaria da 

Fazenda: 

 

 MARIA ISABELA T. FALLEIROS 

  

 

Representante da Secretaria da 

Fazenda: 

 

 

 

 

 

 

MARCELO F. FERRAZ 

 

Representante da Corregedoria 

Geral da Administração: 

 

 

 

 

 

 

LUIZ ROBERTO KAMIDE 

 

Representante da Ouvidoria Geral 

do Estado: 

 

 FABIANA R. NOGUEIRA 

 

 

Representante da Ouvidoria Geral 

do Estado: 

 

 

 

 

Ouvidor Geral do Estado: 

ANA MARQUES 

 

 

 GUSTAVO UNGARO 

  

  

  

  

 


