SECRETARIA GERAL DE GOVERNO – SGG
ATA DA 1 REUNIÃO DO COMITÊ INTEGRADO DE GOVERNANÇA – CIG
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO
a

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às onze horas, reuniu-se o
Comitê Integrado de Governança, sob a coordenação do Secretário Geral de Governo
BASÍLIO LEANDRO DE OLIVEIRA, secretariado pela servidora Camila Tailande Loiola
dos Anjos. Na abertura, foi atestada a presença dos Titulares e Suplentes: Patrícia
Damico Nascimento da Cruz (CGM - membro titular); Boris Alexander Gonçalves de
Souza (membro suplente CGM); João Altair Caetano dos santos (SEMFAZ) membro
titular; Maria Sandra Bandeira (mebro suplente SEMFAZ); Luiz Guilherme Erse da Silva
(membro titular SEMPOG); José Cantídio Pinto (membro suplente SEMPOG); Alexey da
Cunha Oliveira (membro titular SEMAD), José Luiz Storer Júnior (PGM), Salatiel Lemos
Valverde (membro suplente – PGM); Veriﬁcado o quórum legal, o Coordenador declarou
aberta a sessão. Primeiramente foi dada a palavra à Controladora Geral, Dra. Patrícia
Damico do Nascimento Cruz, a qual teceu breve explanação acerca dos motivos da
constituição do presente comitê, contextualizando sobre o que é o Comitê Integrado de
Governança, salientando tratar-se de órgão de governança instituído pelo Prefeito Hildon
Chaves, por intermédio do Decreto n. 15.261, de 15 de junho de 2018, o qual, tem como
propósito estabelecer mecanismos e estratégias direcionadas ao monitoramento da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade, especialmente, quanto à transparência das ações, medidas e
contratações destinadas ao combate da pandemia por Covid-19, no município de Porto
Velho, fazendo-se o uso da ferramenta de apresentação de slides, por meio da ferramenta
de videoconferência do G-Suite - Google Meeting. O Secretário Geral de Governo, na
condição de Coordenador do CIG, frisou algumas das propostas do Comitê Integrado de
Governança, quais sejam: 1) direcionar ações para a busca de resultados para a
sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de
recursos e com as mudanças de prioridades; 2) monitorar o desempenho e avaliar a
concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para
assegurar que as diretrizes estratégicas no combate à pandemia por Covid-19 sejam
observadas; 3) articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração
entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e
entregar valor público; 4) editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas
práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico
e realizando consultas públicas sempre que conveniente; 5) promover a comunicação
aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de
maneira a fortalecer o acesso público à informação. Lembrando ainda, que esse órgão
não é de execução, mas apenas de deliberação, para o qual poderão redigir pauta: 1) a
coordenadoria, exercida pela Secretaria Geral de Governo ou 2) qualquer um dos
membros partícipes do Comitê. Deliberou-se ainda que fica constituído colegiado temático
por meio de GRUPO DE TRABALHO ESPECÍFICO, composto por a) Agnaldo Araújo
Neponuceno – ASGOV/SGG; b) Carolina Zemuner dos Santos Altomar - Departamento de
Acompanhamento de Gestão e Transparência – DGT/CGM; c) Felippe Idak Amorin
Santos - Subprocuradoria Administrativa de Convênios e Contratos da Procuradoria Geral
do Município; d) Sheila Lúcia Farias Marques - SEMAD; e) Jocineide Alves de Souza Assessoria Técnica da SEMPOG
e, f) Sidnei Ferreira Júnior - Departamento
Administrativo da SEMFAZ, para garantia do acesso à informação e cumprimento efetivo
do dever de transparência pública, de modo a promover a comunicação aberta, voluntária
e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o
acesso público à informação, quanto às ações, medidas e contratações emergenciais

destinadas ao combate da pandemia por Covid-19. Em seguida, os membros deram
andamento às próximas pautas, onde foi apresentado pelo GTE, recém criado, sugestão
para, como medida de “fomento à participação social nos processos decisórios”, ao
aumento da transparência e acesso às informações públicas, prevenção e combate à
corrupção, eficiência administrativa, e fortalecimento da integridade pública, a formulação
de convite e/ou chamamento a ser encaminhado aos seguintes representantes de órgãos
da sociedade civil: Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia – OAB/RO,
Universidade Federal de Rondônia – UNIR e Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de Rondônia – FECOMÉRCIO, o que foi aceito pelos demais membros
deste Comitê. Participaram como convidados, sem a direito a voto, o Coordenador
Municipal de Tecnologia da informação, Comunicação e Pesquisa, Sr. Saulo Roberto
Faria do Nascimento; a Ouvidora Geral do Município – Luciane Szymczak; o
Superintendente Municipal de Licitações – Guilherme Marcel Gaiotto Jaquini; a
Superintendente Municipal de Gastos Públicos – Valéria Jovânia da Silva. Esgotada a
pauta, o Coordenador agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada
a sessão às doze horas e vinte e sete minutos, do que, para constar, eu, Camila Tailande
Loiola dos Anjos, lavrei a presente ata que, depois de conferida vai assinada por mim,
pelo Senhor Coordenador e pelos demais membros presentes.

BASÍLIO LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário Geral de Governo

PATRÍCIA DAMICO NASCIMENTO DA CRUZ
Controladora Geral do Município

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR
Procurador Geral do Município

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral Adjunto do Município

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

JOSÉ CANTÍDIO PINTO
Subsecretário de Planejamento e Orçamento

Camila Tailande Loiola dos Anjos
Assessora Técnica SGG

