
 

 

 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ACESSO 

À INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho do ano 2019 (dois mil e dezenove), às 8h 

30min (oito horas e trinta minutos), na Sede da Secretaria Municipal de Governo – 

SEGOV, foi aberta a 21ª (vigésima primeira) Sessão Ordinária da Comissão 

Municipal de Acesso à Informação – CMAI, sob a Presidência do Secretário 

Municipal de Governo (SEGOV), Samuel Antônio Silva Dias. Presentes à Sessão os 

então membros da CMAI, Luciana Mendes Lobo (Secretária Chefe da Controladoria e 

Ouvidoria Geral do Município – CGM), Jurandir Gurgel Gondim Filho (Secretário da 

Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN) e Philipe Theophilo Nottingham (Secretário 

da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG). Presentes, ainda, David 

Ávila Santos Félix (Gerente da Coordenadoria de Transparência – CGM) e Ariana 

Falcão da Silva (Coordenadora da Coordenadoria de Transparência – CGM). Nesta 

ocasião, a Sra. Secretária da CGM, assessorada pelo Gerente da Transparência David 

Ávila, iniciou a reunião fazendo a leitura da Ata da 20ª Sessão Ordinária da CMAI, 

sendo consequente sua aprovação e assinatura pelos demais membros. Em seguida, foi 

lido em sua integridade o 22º Recurso – formulado pelo Sr. Anderson Victor e 

endereçado à AMC – encaminhado à CMAI. Vale, então, expor seu conteúdo: “O 

solicitante questiona os requisitos estabelecidos no CONTRAN (Resolução nº 

357/2010) para composição dos membros da JARI. Após foi lido também o 23º 

Recurso – formulado pelo Sr. Carlos Antônio e endereçado à AMC – encaminhado à 
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CMAI. Vale, então, expor seu conteúdo: “O solicitante questiona o uso dos tachões na 

cidade de Fortaleza, pois alega que tal fato contraria a Resolução nº 600/2016 do 

CONTRAN. Constatou-se que a informação foi devidamente prestada, inclusive por 

parecer técnico, apesar de se tratar de um questionamento e não um pedido de 

informação. Diante disso, decidiu-se, por unanimidade, que o e-SIC não é o canal 

competente para a concessão deste tipo de solicitação, mas que, por meio deste, o 

solicitante fosse orientado a se dirigir a Ouvidoria da AMC e registrar reclamação. A 

partir de então, a Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 

ficou responsável pela lavratura das respectivas Resoluções, nos termos do Art. 6º, II, 

do Regimento Interno, devendo ela trazê-las para leitura, aprovação e consequente 

assinatura por todos os membros da Comissão na próxima Sessão. Nada mais havendo a 

tratar, o Sr. Secretário Municipal de Governo e Presidente desta Comissão deu por 

encerrados os trabalhos, ficando a Sra. Secretária da CGM e então Secretária Executiva 

da CMAI responsável por convocar a próxima sessão em data ainda não definida. E 

para constar, eu, David Ávila Santos Félix, secretário redator da CMAI, lavrei a 

presente ata que vai por mim subscrita e assinada pelo Presidente e demais membros da 

Comissão Municipal de Acesso à Informação. 
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