
 

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ACESSO 

À INFORMAÇÃO 

 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril 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 9ª (nona) 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), 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, a Sra. Secretária da CGM, 

assessorada pelo Coordenador de Transparência Alexandre Sobreira Izaias de Jesus, 

iniciou a reunião fazendo a leitura da Ata da 8ª Sessão Ordinária da CMAI, sendo 

consequente sua aprovação e assinatura pelos demais membros. Depois disso, foi lido o 

pedido (recurso) do cidadão para os membros da CMAI. Vale, então, expor seu 

conteúdo: “Para fins de instrução junto ao INSS, venho solicitar cópias dos Perfis 

Profissiográficos Previdenciários (PPP) e laudos sobre o ambiente de trabalho do IJF, 

no período de 01/06/1993 à 30/11/2013, da TERCEIRIZADA, Ângela Maria Uchoa 

Silva”. Desse modo, o IJF realizou buscas nos arquivos e localizou-se um único período 

em que a Sra. Ângela Maria prestou serviços como terceirizada contratada pela empresa 

licitada FORTAL EMPRREENDIMENTOS EIRELLI, qual seja: de 02.09.2013 a 

30.11.2013. O PPP e os laudos do citado período já tinham sidos recebidos em 

05.02.2018, pela referida terceirizada conforme cópias em anexo. Assim, para atender à 

solicitação, foi marcada uma reunião em 04.07.2018 na Procuradoria do IJF, ocasião em 

que a contratada compareceu, porém não tinha como ser atendida sem que ela 

fornecesse uma cópia do contrato de trabalho ou uma cópia das páginas da carteira de 

trabalho assinada pela empresa que a contratou, durante o período em que assegura ter 
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trabalhado. A cidadã comprometeu-se em entregar as cópias solicitadas. Ressalta-se que 

sem as cópias solicitadas, não há como o Instituto atender ao pedido, pois nos seus 

arquivos constam que a Sra. Ângela somente trabalhou de 02.09.2013 à 30.11.2013. 

Portanto, os dados solicitados devem ser fornecidos pelo Instituto Dr. José Frota, logo 

que a terceirizada apresentar cópias que comprovem ter ela trabalhado no IJF no 

período apresentado no pedido de informação. Sendo assim, foi decidido DAR-LHE 

PROVIMENTO. Por fim, foram lidas as Resoluções nº 8º e 9º, que se referem ao 

mesmo assunto, apenas diferenciando o dia analisado – formulados pela Sra. Aline 

Nogueira e endereçados à AMC – encaminhados à CMAI foram lidos em sua 

integridade. Vale, então, expor o resumo do seu conteúdo: “Solicito as seguintes 

informações sobre o agente de trânsito cuja matrícula é 46393.02, agente Berckson 

Ximenes nos dias 01/11/2017 e 08/11/2017: 1. O Agente compareceu ao seu trabalho? 

2. Em que horário o citado trabalhou? 3. Qual o número da viatura usada pelo agente? 4. 

Que horas a viatura foi entregue na garagem? 5. Qual viatura o agente trabalhou? 6. Que 

horas a viatura adentrou a sede da AMC? 7. Qual o trajeto feito pela viatura? ” 

Portando, o Órgão disponibilizará as informações da escala do agente e a viatura usada. 

Em relação ao trajeto, o órgão não possui GPS, impossibilitando, assim, informar o 

pedido. Sendo assim, foi decidido DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. 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. Ainda nesta ocasião, foi levado assunto referente 

à inclusão de mais dois (dois) Órgãos/Entidades da Administração Municipal no 

Sistema e-SIC, a Agência de Fiscalização – AGEFIS e Departamento Municipal de 

Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor – PROCON, sendo decidida, também 

por unanimidade, a aprovação do cadastro. Nada mais havendo a tratar, considerando 

que não houve recursos interpostos em 3ª Instância, 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 
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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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