COMITÊ EXECUTIVO DO PORTAL DA ALESP
CONJUNTA COM O SUB-COMITÊ DO SPL
ATO Nº 5/2005 – DA MESA
MEMÓRIA DA REUNIÃO DE 23/02/2017

Presentes: Agnaldo de Jesus Almeida (DECO); Claudio Henrique Médici (Ouvidoria do
Parlamento); Daniel Vitória (DIDO); Frederico Bortolato (DDO/DIDO); Glauco Sora Malheiros
(SGP); Kazuo Aionagi (DDO/DIDO);Rogério Cisi (DDO/DIDO); Roberto Silva (NQ e CADA);
Sonia Maria Oliveira (CFOP/DECO);Tania R. Mendes (Coordenadora do COMITÊ), Vicente
Sedrangulo Filho (DRH);Vitor Cheregatti (DECO).
Ausências justificadas: José Carlos Gardonyl Carvalheiro (DEPAR), Rodrigo Del Nero (SGP).
Ausências: DDI, DECOM, ILP, SGA.
PAUTA: RESUMO DAS DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
OBS: A reunião foi gravada pelo Serviço de Audiofonia. A íntegra das manifestações dos
presentes pode ser conhecida nesta gravação.
1. Homologação das melhorias e modernização da navegação (já deliberadas pelo
Comitê) nas páginas das fichas e das pesquisas em: a) Legislação; b) Proposições;
c)Processos.
Foram apresentadas as páginas de legislação, proposições e processos, de forma
comparativa com as que estão atualmente no Portal e destacadas as melhorias e conforme
deliberações anteriores do Comitê.
Tania informou que haverá inclusão de legendas explicativas, selecionadas no Manual
do Processo Legislativo e no Regimento Interno da Alesp, sobre cada tipo de norma e projeto
para facilitar a escolha de tipos de legislação, proposição ou processo, pelo cidadão comum.
Haverá ainda um texto explicativo, em elaboração pela DPJ/DDI, sobre as características
básicas da legislação e sua vigência.
Vitor questionou qual o critério de ordenação da apresentação dos resultados da busca
nas páginas, e sugeriu que fique mais fácil para os usuários.
1.1. Deliberações
Homologadas e validadas as novas páginas das fichas de legislação, proposições e
processos.
1.2. Encaminhamentos
a) disponibilização das novas páginas no Portal;
b) inclusão das legendas explicativas de normas e proposições. Responsáveis: Tania e
Fred;
c) verificar o critério de ordenação da apresentação dos resultados, se cronológico ou
outro, e definir melhoria na linha do atendimento ao disposto na Lei de Acesso a Informação
Pública.Responsáveis: Fred e Vitor;
d) desenvolver proposta de melhoria da tela de pesquisa e da indexação de conteúdo,
para normas, proposições e processos.

2. Workshop "Produzindo Transparência" - Ouvidoria do Parlamento e Comitê do Portal.
Cláudio e Tania informaram sobre o andamento da organização e divulgação do evento,
e solicitando que todos compareçam e se empenhem na divulgação junto aos servidores da
Alesp e nas redes sociais.
Haverá credenciamento, na abertura dos trabalhos, e serão distribuídos atestados de
presença aos participantes

3. Projeto de Atualização do SPL - resposta da PRODESP às manifestações da Alesp.
Ratificação da manifestação anterior do Sub-Comitê do SPL e do Comitê do Portal.
Rogério fez um resumo da resposta da PRODESP. Tania e Agnaldo fizeram uma breve
retrospectiva das ações do Comitê e do Sub-Comitê do SPL sobre o Projeto. Daniel informou
sobre ações do DIDO.
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3.1. Deliberação.
Considerando que não há nenhum fato novo, o Comitê do Portal e o Sub-Comitê do
SPL, ratificam a manifestação já apresentada anteriormente e anexada aos autos do Processo.
3.2. Encaminhamentos
a) distribuir aos membros do Comitê a íntegra da manifestação da PRODESP.
Responsável: Rogério;
b) designar Glauco Sora Malheiros para redigir a deliberação de ratificação da
manifestação anterior do Comitê.

Plenário Tiradentes, em 23/02/2017
Memória elaborada por Tania R. Mendes em 02/03/2017
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