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ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Dia 28/01/2016 – 14 horas 

Local: Secretaria de Planejamento e Gestão 

 

Participantes:  

André Rodrigues – PRODESP - membro 

Claudia Bice Romano – SEFAZ - membro 

Keli Della Torre – Planejamento - membro 

Manuella Soares Ramalho – OGE - membro 

Alexandre Guidini Santaguita – Casa Civil 

Ana Marques - OGE 

Antonio Carlos Gallani Gonçalves - SEADE 

Bianca Jacom - OGE 

Christine Parmezani Munhoz – Sec. de Governo 

Fabiana Ribeiro Nogueira - OGE 

Jorge Amaral – Imprensa Oficial 

Mariana Montoro – Comunicação e Marketing 

Roberto Carlos Duarte – Imprensa Oficial 

 

 

 

A reunião foi aberta pela nova Presidente do Comitê Gestor do Portal da 

Transparência, Manuella Soares Ramalho, (nomeação no DOE 21/01/2016) apresentando-

se para os demais membros e participantes. 

Iniciou-se a reunião com a apresentação do Ranking da Transparência, realizada 

pelo Ministério Público Federal, em que houve um equívoco na contagem dos pontos 

referentes ao Portal da Transparência do Estado de São Paulo. Foi informado que a 

Ouvidoria Geral do Estado solicitou uma retificação com as devidas correções do mesmo, 

antes da nova avaliação. Com esta notícia, o Governador solicitou todo o empenho para 

que o Portal da Transparência alcance a nota máxima, mesmo após a correção do ranking, 

e para isso é necessária à adequação de dois pontos: publicação dos contratos na íntegra e 

individualização de diárias e passagens. 

Após discussão sobre os trabalhos desenvolvidos nestes pontos, em que foram 

apresentadas as alternativas viáveis para o atendimento da demanda, foi marcada uma 

reunião entre Prodesp, Imprensa Oficial, CGA e OGE, em que será apresentada a proposta 

da forma de publicação do contrato na íntegra, a ferramenta de busca destes contratos e as 

informações necessárias no extrato do contrato. 
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Outra opção para a disponibilização dos contratos na íntegra é o desenvolvimento 

pela Prodesp de um link no Portal da Transparência em que cada gestor digitalizaria e 

disponibilizaria seu contrato, preenchendo os campos necessários para sua localização. A 

Prodesp informou que esta opção pode ser viável, mas há necessidade de definição de 

requisitos para seu desenvolvimento. 

No que diz respeito à publicação individual de diárias e passagens, a Secretaria de 

Planejamento e Gestão apresentou o trabalho desenvolvido em conjunto com a Secretaria 

da Fazenda em cumprimento ao Decreto nº 53.546/2008, no entanto como não há uma 

obrigatoriedade de adesão dos órgãos do Governo ao programa de compras de passagens 

aéreas, não se consegue dimensionar o tamanho do sistema necessário para o controle. 

Entende-se que há necessidade de adesão obrigatória ao sistema para conseguir 

desenvolvê-lo de forma eficaz, contemplando todos os órgãos do Estado; enquanto isso, 

trabalha-se com o volume dos aderentes de 2014. A Ouvidoria Geral acionará a Secretaria 

de Governo para efetivar esta obrigatoriedade. 

Foi informado que a Ouvidoria entrou em contato com a ONG Contas Abertas, 

visando marcar uma reunião com o Dr. Gil Castello Branco em São Paulo, no mês de 

fevereiro, para conversar a próxima avaliação da ONG que deve ocorrer em Março de 

2016. 

Em seguida, a Prodesp apresentou duas novas propostas de layout para o site do 

Portal de Transparência, em parceria com a subsecretaria de Comunicação e Marketing. 

Entendeu-se que se deve priorizar a acessibilidade e dar destaque aos links mais 

acessados. Apresentou-se a proposta de implementar o buscador de pesquisa da Google. 

Os membros devem enviar suas sugestões à Presidente do Comitê até o dia 04/02/2016. 

Ficou em aberto a data da 4ª Reunião do Comitê Gestor do Portal da 

Transparência, aguardando a definição de uma data para reunião com a ONG Contas 

Abertas. 

Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 3ª Reunião do Comitê Gestor do Portal 

da Transparência, realizada no dia 24 de novembro de 2015. 

Seguem as medidas necessárias para o andamento dos trabalhos: 

1- Ficou marcada uma reunião sobre disponibilização de contratos entre a Imprensa 

Oficial, Ouvidoria Geral do Estado, Prodesp e Corregedoria Geral da 

Administração para o dia 18/02/2016 às 14H, local a combinar. 
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2- Secretaria do Planejamento e Gestão e Secretaria da Fazenda continuarão com o 

desenvolvimento do sistema de compras e controle das passagens aéreas para que 

haja a padronização e a melhoria deste controle, e quais os instrumentos e prazos 

necessários. 

3- Seade apresentar o manual de linguagem cidadã durante o mês de fevereiro para 

que possa ser utilizado no novo layout do Portal da Transparência e possa ser 

avaliado no Índice de Transparência de 2016. 

4- Todos devem apresentar sugestões e críticas do layout do Portal de Transparência, 

até o dia 04/02/2016. A Presidência deve receber este material e enviar para a 

Prodesp. 

5- Para a reunião com a ONG Contas Abertas, foi sugerido que todos reúnam 

diferenciais disponíveis no site para agregar na avaliação do Índice da 

Transparência. 

6- A data da próxima reunião está em aberto. 

 

 

São Paulo, Janeiro de 2016 

 

 

Ata aprovada na 4ª Reunião do Comitê Gestor do Portal 

 

 

 

__________________________________ 

MANUELLA SOARES RAMALHO 

Presidente do Comitê Gestor do Portal da Transparência 

 

 


