
PREFEITURA DO MUNIGíPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORTA GERAL DO MUNICíPIO

ATA DA 4E REUNIÃO

Aos L2 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2019, às 09 (nove)

horas, na sede da Controladoria Geral do MunicípÍo, situada na Avenida Carlos

Gomes, nq 2776, bairro São Cristóvão, Porto Velho/RO, presentes: Dr' Boris
Alexander Gonçalves de Souza - Conúolador Geral do Municipio; Dr. Rodrigo
Cesar Silva Moreira - Diretor Executivo da Controladoria Geral do Estado; Dr.
Pablo Jean Vivan - Auditor de Controle Intemo CGE/RO; Saulo Roberto do
Nascimento - Coordenador Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação

e Pesquisa - CMTI; Carotina Zemuner dos Santos - Diretora do Departamento de

Acompaúamento de Gestão e Transparência DGT/CGM; Erick Arruda Alves
Saraiva - Diretor de Departamento de Qualidade e Govemança de TI CMTVPMPV;
Rivalter Saraiva da Silva, Assessor de Transparência CGE/RO; Filipe Jeferson
Guedes Aragão, Coordenador de TI SESAU; Felipe Barros da Costa, Assessor

Nivel I CGM. A presente reunião foi iniciada pelo Dr. Rodrigo que informou que

não há ainda a disponibilização das informações para fins de cruzamento pelo

Estado. O servidor Filipe informou que a equipe de TI que o antecedeu, optou
por desenvolver o próprio sistema, no entanto, não chegou a desenvolvêlo o

que culminou com a exoneração da equipe anterior, e que considerando o prazo

exíguo, o tempo perdido e a necessidade de sistema para que as informações
sejam disponibilizadas, o Estado optou por utilizar o sistema desenvolvido pelo

Município. O Controlador Boris Alexander informou que a finalidade da reunião
é dar cumprimento ao TAG, e que a CGM coordena os atos para cumprimento
tendo realizado pelo menos 03 reuniões para cumprimento de todas âs

demandas inclusive para implementação do ponto eletrônico que já está em fase

de testes. O objetivo da reunião com o Estado é definir um cronograma para

cumprimento dos prazos estabelecidos no TAG, até para por ventura, solicitar
junto ao TCE MPC RO dilação de prazo para cumprimento dos itens que dizem

respeito ao cruzamento de dados. Dr. Rodrigo explicou acerca das mudanças

enfrentadas pelo Estado/SESAU quanto ao corpo técnico que estava

desenvolvendo, em tese, um sistema para atender ao estabelecido no TAG,

contudo, após a mudança técnica, houve o entendimento de aderir ao sistema

desenvolvido pelo Município e não mais desenvolver o sistema na SESAU.

Coordenador Saulo enfatizou a importância de o corpo técnico estar em to
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sintonia com o RH da SESAU.0 técnico Fitipe (TI SESAUJ, explicou que a TI da

SESAU irá fornecer apoio ao RH SESAU no que tange ao aspecto técnico. Dr'
Rodrigo explicou que devemos deixar um cronograma para cumprimento dos

itens relativos a disponibilidade de informações para atender os itens II e III do

TAG e da parceria técnica entre SESAU/SEMUSA /CGM/CGE, bem como, do

compromisso em estar em constante comunicação para que os atos sejam

cumpridos. O Coordenador Saulo sugeriu ao servidor Filipe TI SESAU a

padronização de uma planilha de escalas de Porto Velho, para se iniciar o

cumprimento, sendo informado pelo servidor Filipe TI SESAU que irá
disponibilizar a referida planilha até o dia 27 de setembro de 2019, e que

reunir-se-á com a CMTI da Prefeitura em 12.09.2019 para obter os modelos de

planilha utilizados no Município, e que irá informar até o dia 13.09.2019 (sexta-
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feira) de que forma se dará o formato de disponibilização das planilhas. Sendo

que até o dia 13.10.2019, já estarão disponibilizadas as informações para

cruzamento e acesso ao Estado pelo Município. O servidor Filipe [Tt SESAU)

disse que vai agendar um horário com o Secretário da SESAU para reunir TI e

RH da SESAU para estabelecerem formas de padronizar e fiscalizar as planilhas.

0 Controlador Geral informou que assumiu a coordenação do TAG SEMUSA

porque foi dito pelo TCE RO que caso não houvesse o cumprimento o controle
seria responsabilizado solidariamente. Dr. Rodrigo informa que não possui

autonomia sobre os servidores da SESAU e que nesse TAG a CGE é cliente da

SESAU no repasse das informações para cruzamento, e que enquanto a SESAU

não encaminha os dados nos formatos estabelecidos não há como cumprir o

firmado no TAG, e que possui documentos que comprovam as solicitações feitas

à SESAU, através de reuniões e notificações. Por Íim, o Controlador Geral do
Município, Dr. Boris Alexander Gonçalves de Souza, agradeceu a presença

de todos, enfatizou a importância em dar o devido andamento as ações

Íirmadas no Termo de Aiustamento de Gestão, bem como, novamente
pediu para que todos se atentassem aos prazos em curso, tendo sido
marcada nova reunião para o dia O3.1O.2O79 às 09h00, na sala de reuniões
da CGM/PVH, com a presença de representantes da SESAU, CMTI, CGE e

CGM. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrado o presente termo por mÍm,

Carolina Zemuner dos Santos Altomar, que vai assinado pelos participantes.

Dr. Boris Alexan r Gonç es de Souza
Contro Geral do nicípio
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Saul o Roberto do Nascimento
Coordenador Municipal de Tecnologia da lnformação, Comunicação e

Pesquisa - CMTI
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Rodrig Cesar Silva l\l oreira

Diretor Executivo da Controladoria Geral do Estado

Carolina Zemu dos Santos

Diretora do Departamento de Acom hamento de Gestão e TransPa
DGT/CGM
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Erick Saraiva
Diretor de Depaúamento de Qualidade e Governança de TI

CMTI/PMPV
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