
 

 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ACESSO 

À INFORMAÇÃO 

 

 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano 2018 (dois mil e dezoito), às 8h 

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

SEGOV, foi aberta a 8ª (oitava) 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 

Ricardo Luiz Andrade Lopes (Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do 

Município – CGM), Jurandir Gurgel Gondim Filho (Secretário da Secretaria Municipal 

de Finanças – SEFIN), Philipe Theophilo Nottingham (Secretário da Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG) e José Leite Jucá Filho (Procurador Geral 

do Município – PGM). Presentes, ainda, Alexandre Sobreira Izaias de Jesus 

(Coordenador da Transparência – CGM) e David Ávila Santos Félix (Gerente da 

Coordenadoria de Transparência – CGM). Nesta ocasião, o Sr. Secretário da CGM, 

assessorado pelo Coordenador de Transparência Alexandre Sobreira Izaias de Jesus, 

iniciou a reunião fazendo a leitura da Ata da 7ª Sessão Ordinária da CMAI, sendo 

consequente sua aprovação e assinatura pelos demais membros. A partir de então, foi 

lida a Resolução nº 04/2018, contendo a resposta da solicitação formulada pelo Sr. 

Jesus José Sabino e endereçada à SCSP, a qual foi devidamente aprovada e assinada 

pelos demais membros. Posteriormente, o 5º Recurso – formulado pela Transparência 

Brasil e endereçado à SME – encaminhado à CMAI foi lido em sua integralidade. Vale, 

então, expor seu conteúdo: “De acordo com a Lei 12.527/2011, solicita-se receber em 

arquivos unitários os cronogramas executivo-financeiros das obras pactuadas entre a 

Prefeitura de Fortaleza e o FNDE, relação enviada anexa”. Devidamente discutido, 

restou decidido, por unanimidade, que a resposta fornecida pela SME, em sede de 1ª e 

de 2ª Instâncias, atendeu à solicitação do cidadão parcialmente, uma vez que foram 

enviados alguns cronogramas de obras. Nesse sentido, restou decidido pelo 

conhecimento do Recurso, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, e que tais 
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informações sejam obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação. O 6º Recurso – 

formulado pelo Sr. Jesus Jose Sabino e endereçado para o Gabinete do Prefeito – 

encaminhado à CMAI foi lido em sua integralidade. Vale, então expor seu conteúdo: 

“Solicito resposta ao Ofício 0803152513957 de 08 de março de 2013 enviado ao 

Prefeito. Trata-se da Agenda Positiva de Fortaleza. O que a articulação política fez com 

o pedido? Se foi realizado sob título de Fortaleza 2040... Solicito ser citado e até 

remunerado, pois todos os envolvidos o foram”. Primeiramente, cabe ressaltar que o 

objeto pleiteado neste processo é o mesmo do processo nº 00014000017201764, 

respondido via Resolução 04/2018 e apreciado em sede de Comissão Municipal de 

Acesso à informação. Devidamente discutido, restou decidido, por unanimidade, que o 

pedido já foi respondido e que qualquer pleito que tenha o mesmo objeto será, 

possivelmente, indeferido, tendo em vista a manifestação prévia e decisiva sobre o 

assunto por parte da Administração Municipal. Nesses termos, restou decidido pelo 

conhecimento do Recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Assim, 

preparadas antecipadamente, foram lidas as Resoluções nº 05 e 06/2018, contendo as 

respostas das solicitações, a primeira formulada pela Transparência Brasil e a segunda, 

novamente, pelo Sr. Jesus José Sabino e endereçadas, respectivamente, à SME e 

GABPREF, foram devidamente aprovadas e assinadas pelos demais membros. Após, os 

7º, 8º e 9º Recursos foram apresentados e distribuídos ao Relator Philipe Nottingham, 

Secretário de Planejamento, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso III, do 

Regimento Interno da CMAI. O mesmo ficou responsável pela lavratura das respectivas 

Resoluções, devendo trazê-las para leitura e consequente aprovação e assinatura de 

todos os membros da Comissão na próxima Sessão. O Coordenador de Transparência, 

depois de discutidos os Recursos, apresentou um monitoramento realizado pela equipe 

de transparência conforme o Rol Mínimo obrigatório exigido pela LAI, no seu Art. 8º, 

§2º e §3º, que prevê que os órgãos e entidades públicas deverão observar, sendo 

obrigatória a divulgação dessas informações em seus sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet). Diante disso, a Coordenadoria de Transparência ficou 

responsável por preparar um ofício e enviar para o Órgão competente exigindo que tais 

informações estejam disponíveis o mais breve possível no site principal da Prefeitura. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário Municipal de Governo e Presidente desta 

Comissão deu por encerrados os trabalhos, ficando o Sr. Secretário da CGM e então 

Secretário Executivo da CMAI responsável por convocar a próxima sessão em data 

ainda não definida. E para constar, eu, David Ávila Santos Félix, secretário redator da 
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CMAI, lavrei a presente ata que vai por mim subscrita e assinada pelo Presidente e 

demais membros da Comissão Municipal de Acesso à Informação. 

 

 

 

SAMUEL ANTÔNIO SILVA DIAS 
Secretário Municipal de Governo – SEGOV 

 

 

 

 

RICARDO LUIZ ANDRADE 

LOPES 
Secretário Chefe da Controladoria e 

Ouvidoria Geral do Município – CGM 

(Em exercício) 

 

 

JURANDIR GURGEL GONDIM 

FILHO 
Secretário da Secretaria Municipal de 

Finanças – SEFIN 

 

PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM 
Secretário da Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão – 

SEPOG 
 

 

 

JOSÉ LEITE JUCÁ FILHO 
Procurador Geral do Município – PGM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Ávila Santos Félix 
Secretário redator da CMAI


