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ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Dia 24/11/2015 – 14 horas 

Local: Ouvidoria Geral do Estado 

 

Participantes:  

André Rodrigues (Membro) 

Claudia Romano (Membro) 

Keli Della Torre (Membro) 

Maria de Fátima Almeida (Membro) 

Raphael Rodrigues Soré (Membro) 

Roberto Agune (Sec. De Governo) 

Mariana Montoro (Comunicação) 

Ricardo Kendy Yoshinaga (CGA) 

Antonio Carlos Gallani Gonçalves (SEADE) 

Magali Valente (SEADE) 

Vivaldo Conte (SEADE) 

Fabiana Nogueira (OGE) 

Bianca Jacom (OGE) 

A reunião foi aberta pelo Presidente do Comitê Gestor do Portal da 

Transparência, Dr. Raphael Soré, solicitando uma rápida apresentação dos membros e 

convidados para esta reunião. 

Em seguida, foi apresentada a ata da 1ª Reunião, realizada no dia 21 de outubro 

de 2015, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Atendendo a pauta estipulada, foi discutida a publicação dos contratos no Portal 

da Transparência. Entendeu-se que é necessário padronizar a publicação dos contratos e 

elaborar uma base de dados. Foi deliberado que deverá ser articulada uma reunião entre a 

Imprensa Oficial, Ouvidoria Geral do Estado - OGE, Corregedoria Geral da 

Administração - CGA e Secretaria da Fazenda para rever o e-negócios nesta matéria. 

O Presidente sugeriu que as atas da reunião do Comitê Gestor fossem publicadas 

no site, após aprovação. Sugestão acatada por todos os presentes. 

Reafirmando o que foi identificado na reunião anterior, que o problema do Portal 

não se encontra em seu conteúdo, mas em seu layout e facilidade de acesso pelo usuário, a 

coordenadora de Marketing do Governo, Dra. Mariana Montoro, apresentou a 

disponibilidade do setor de marketing em colaborar, salientando a necessidade de 

aproximação com a PRODESP. Foi apontado que o Portal deve seguir alguns parâmetros: 
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o legal – cumprir todas as normas de transparência e acesso à informação, o social – 

atendimento a necessidade do cidadão, e o político – ser bem avaliado nos rankings de 

transparência. Como deliberação, foi formado um Grupo de Trabalho entre a subsecretaria 

de Comunicação e Marketing, a PRODESP e a Ouvidoria Geral do Estado para alinhar as 

necessidades para a reformulação do Portal. Também foi deliberado que será necessário o 

contato com a ONG Contas Abertas para esclarecer os critérios de avaliação. 

Foi pré-agendada a 3ª Reunião do Comitê Gestor do Portal da Transparência para 

o dia 19 de janeiro de 2016, na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Segue as medidas necessárias para o andamento dos trabalhos: 

1- A presidência do Comitê enviará ao Ouvidor Geral do Estado documento com as 

recomendações de envio de ofícios à ONG Contas Abertas, visando uma reunião; e 

a CGA e Imprensa Oficial, solicitando a colaboração na publicação dos contratos; 

2- A subsecretaria de Comunicação e Marketing, a PRODESP e a Ouvidoria Geral do 

Estado apresentarão uma proposta de reformulação do Portal na próxima reunião. 

 

 

São Paulo, Novembro de 2015 

 

 

Ata aprovada na 3ª Reunião do Comitê Gestor do Portal 

 

 

 

___________________ 

RAPHAEL R SORÉ 

Presidente do Comitê Gestor do Portal da Transparência 

 

 


