CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL (CMTCS)
6º Reunião do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social.
1 - Dados Gerais:
Data: Segunda-feira, 10 de julho de 2017, às 17h30.

Local: Sala do Conselho dos Contribuintes na SMF

2 - Participantes:
Nome

Álvaro Cysneiros
Antônio Oscar
Carlos A. V. Cunha
Frederico Marciano Cangussu Silva
Giovanna Victer
Gustavo Affonso Marinho

Instituição

Representação

Niterói Como Vamos

Conselheiro

Observatório Social de Niterói

Conselheiro

Conselho Comunitário da Orla da Baía de Niterói

Conselheiro

Procuradoria Geral do Município

Conselheiro

Secretaria Municipal de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle
Secretaria Municipal de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle

Convidada
Suplente

José Carlos Gutierrez

Secretaria Municipal de Administração

Suplente

Luciana Alvares Nery

Secretaria Municipal de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle

Conselheira

Houer Concessões

Convidado

Secretaria Municipal de Fazenda

Conselheira

Mateus Moreira
Thaisa Venel Braga
3 – Pauta:

I – Acompanhamento do trabalho da Comissão de Indicadores e análise das Cartas Compromisso;
II – Substituição de Conselheiros;
III – Apresentação do PPA Participativo;
IV – Aprovação da ata da 5º Reunião do CMTCS.
4 – Resumo Técnico:
Representante
Álvaro Cysneiros
Niterói Como Vamos

Principais pontos abordados
- Abre a sexta reunião do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de
Niterói destacando a necessidade dos membros retomarem pontos anteriores que não
foram resolvidos;
- Questiona sobre como instrumentalizar o monitoramento dos indicadores já definidos
junto ao Núcleo de Gestão Estratégica, na Comissão Temporária de Monitoramento de
Indicadores do Plano Niterói que Queremos e Cidades Sustentáveis;
- Defende que até o momento não foram apresentados resultados do trabalho de

Antonio Oscar
Observatório Social de Niterói
Giovanna Victer
Secretaria Municipal de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle

monitoramento de indicadores e da análise das Cartas Compromisso;
- Sugere que a reformulação do Portal da Transparência do Município seja discutida;

- Inicia sua fala destacando que ao contrário do que foi defendido, há resultados
importantes quanto ao trabalho de monitoramento de indicadores e da análise das
Cartas Compromisso;
- Destaca que o fluxo permanente de monitoramento de maneira institucional, a
contratação da consultoria do professor Paulo Jannuzzi, a construção dos indicadores
oriundos do PPA Participativo e a construção do Centro de Monitoramento de
Indicadores são importantes resultados do empenho da Prefeitura para não só atender
demandas da Sociedade Civil Organizada, mas demonstram, ainda, o comprometimento
do governo no acompanhamento das metas e no estabelecimento de diretrizes a serem
seguidas;
- Ressalta que muitos dos apontamentos presentes nas Cartas Compromissos já foram
atendidos ou estavam no planejamento do governo mesmo antes de serem recebidas as
demandas da Sociedade Civil;
- Lembra da recente criação da Controladoria Geral do Município e da carreira de
controlador, com auditores e gestores, destacando a importância do município possuir
uma Controladoria autônoma e independente e o esforço desempenhado pelo governo
para possibilitar a criação do órgão;
- Expõe a dificuldade que o governo encontrou para conseguir a aprovação na Câmara;
- Recomenda que as pautas do CMTCS sejam definidas pelo Presidente do Conselho
antecipadamente e que tenham caráter estratégico;
- Por fim, sugere que o CMTCS trabalhe para que a presença da Sociedade Civil nas
reuniões seja ampliada e que o Conselho apoie tecnicamente outros Conselhos de
Niterói;
Álvaro Cysneiros
- Concorda com a fala da Secretária Giovanna Victer e se trata da necessidade do CMTCS
Niterói Como Vamos
avançar nas pautas definidas anteriormente;
Giovanna Victer
- Propõe um calendário de reuniões para o segundo semestre com definição prévia das
Secretaria Municipal de Planejamento, pautas como sugerido em sua fala anterior. As datas sugeridas são: 4 de setembro, 6 de
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novembro e 11 de dezembro de 2017;
Proposta de calendário de reuniões para o segundo semestre de 2017 é aprovada por unanimidade.
Giovanna Victer
- A partir da aprovação da proposta, sugere como pauta para a próxima reunião a
Secretaria Municipal de Planejamento, apresentação da metodologia de elaboração e execução dos projetos do NitGeor, com
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os resultados e marcos do programa e, ainda, uma apresentação das convergências entre
os resultados do PPA Participativo e do Grupo de Trabalho de Monitoramento dos
Indicadores;
Álvaro Cysneiros
- Propõe que seja apresentado, ainda, um panorama das realizações e avanços do
Niterói Como Vamos
governo que serão discutidos no próximo Encontro de Gestores;
Giovanna Victer
- Concorda com a fala do Presidente do Conselho e sugere que essa pauta seja
Secretaria Municipal de Planejamento, permanente nas reuniões do CMTCS, apresentando os resultados das metas em todas as
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reuniões de maneira atualizada, mesmo quando as datas das reuniões ordinárias forem
temporalmente distantes dos Encontros de Gestores;
- Abre a apresentação do PPA Participativo;
Apresentação do PPA Participativo realizada por Mateus Moreira, consultor da Houer Concessões
A 6º Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Niterói é encerrada.

5 – Encaminhamentos:
I – Convite para o Núcleo de Gestão Estratégica apresentar a metodologia de elaboração e execução dos projetos do NitGeor,
apresentação das convergências entre os resultados do PPA Participativo e do Grupo de Trabalho de Monitoramento dos
Indicadores na próxima reunião do CMTCS, e panorama das realizações e avanços do governo que serão discutidos no próximo
Encontro de Gestores em 4 de setembro de 2017;

II – Definição do calendário anual de reuniões do CMTCS, ficando marcadas três reuniões até o final de 2017, sendo elas: 4 de
setembro, 6 de novembro e 11 de dezembro;
III – Definição preliminar das pautas para as próximas reuniões do CMTCS;
IV – Determinação que todos os conselheiros e suplentes do CMTCS sejam oficialmente definidos pelo Poder Executivo, Legislativo
e Sociedade Civil;
V – Definição que os convites para as reuniões do CMTCS serão divulgados para a Sociedade Civil; e
VI – A SEPLAG divulgará o calendário para capacitação dos conselheiros.

Ata registrada por: Gustavo Marinho

