MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 11/07/2019
Horário: 09h
Local: Sala de reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura
(PROPLAN).
Pauta:
- Responder questionamento do servidor Marcello Cruz sobre classificação de
documento. Recebido por e-mail (marcellocruz@unipampa.edu.br).
- Ajustar lista de e-mails da CPADS.
- Calendário de próximas reuniões.
- Distribuição dos processos (via SEI).

Resumo dos principais pontos abordados:
Item 1: Em relação a dúvida do servidor Marcello Cruz, sobre a classificação
do Estudo Técnico Preliminar como restrito, respondemos o e-mail informando
que “Em reunião realizada pela CPADS agora pela manhã, analisamos a
situação e entendemos que conforme o artigo 20 do decreto 7724/2012, é
possível sim utilizar processo restrito para o Estudo Preliminar, utilizando essa
legislação como embasamento.”
Item 2: Foi discutida a necessidade de ajuste da lista de e-mails da CPADS, o
ajuste foi realizado e os seguintes e-mails foram mantidos na lista:
ouvidoria@unipampa.edu.br, roseanelangaro@unipampa.edu.br,
eveltonferreira@unipampa.edu.br , luisjunior@unipampa.edu.br,
magdabarreto@unipampa.edu.br, pierremartin@unipampa.edu.br,
dileiamaria@unipampa.edu.br, danielviegas@unipampa.edu.br,
joserojas@unipampa.edu.br, rosauramanfio@unipampa.edu.br,
gelsamora@unipampa.edu.br, vanessarodrigues@unipampa.edu.br,
luizlima@unipampa.edu.br.
Item 3: Ficou definido que as próximas reuniões poderão ser chamadas a
qualquer momento para discussão de dúvidas dos processos distribuídos.
Item 4: A Comissão definiu que os processos serão distribuídos diretamente
pelo SEI, onde o responsável fará o parecer, de acordo com o modelo
disponibilizado pelo setor de Protocolo, e enviará para assinatura dos demais
membros da CPADS. Os seguintes processos foram distribuídos:
23100.000022/2019-65(Vanessa), 23100.009020/2019-31(Vanessa),
23100.009014/2019-84 (Magda), 23100.009013/2019-30(Diléia)

23100.009010/2019-04(Pierre) e 23100.009016/2019-73(Evelton). O número
dos pareceres será de acordo com a criação do documento, sendo gerado
automaticamente pelo SEI.
Participantes da Reunião:
Diléia Adolfo Maria (Ouvidoria)
Magda Luiza Torres Barreto (Gabinete da Reitoria)
Pierre Correa Martin (PROPLAN)
Vanessa da Rocha Rodrigues (Arquivo e Protocolo Geral)
Evelton Machado Ferreira (PROAD)

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 10/09/2019
Horário: 09h
Local: Sala de reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura
(PROPLAN).
Pauta:
- Dúvida sobre o processo 23100.009013/2019-30.
- Breve análise sobre os demais processos pendentes.
- Consulta AUDIN.
- Alteração dos membros da Comissão.

Resumo dos principais pontos abordados:
Item 1: A servidora Diléia realizou alguns questionamentos em relação ao
processo 23100.009013/2019-30, que estava sob sua análise. Os demais
membros da Comissão debateram e entenderam que os pontos elencados não
se enquadram em situação de restrição de informação, tratando-os como
públicos.
Item 2: Foi realizada uma breve análise dos processos/pareceres pendentes,
onde os servidores responsáveis pelo parecer puderam expor sobre os
pareceres. Como encaminhamento, ficou definido que os membros que ainda
não leram os processos e assinaram os pareceres, devem fazer essa ação o
quanto antes.
Item 3: A servidora Vanessa realizará consulta a Auditoria Interna para
identificar como desejam que os processos sejam tratados. A principal dúvida é
em relação ao fato de que após parecer da CPADS, o processo poderá ter sua
situação alterada para público.
Item 4: Será realizada uma alteração na formação da Comissão, conforme
segue:
- O servidor Pierre seguirá na Comissão, porém, será retirada a informação de
“Autoridade de Monitoramento da LAI”.
- A servidora Vanessa passará a ser a titular da Comissão, ficando a servidora
Rosaura como suplente.
- A servidora Diléia passará a ser titular, com a servidora Valéria, da Ouvidoria,
como suplente.Retirar a servidora Roseane Bueno Langaro.

- Como suplente da PROAD, o servidor Lucas substituirá a servidora Gelsa, à
pedido do Pró-Reitor Evelton.
Participantes da Reunião:
Diléia Adolfo Maria (Ouvidoria)
Magda Luiza Torres Barreto (Gabinete da Reitoria)
Pierre Correa Martin (PROPLAN)
Vanessa da Rocha Rodrigues (Arquivo e Protocolo Geral)
Evelton Machado Ferreira (PROAD)
Luiz Edgar Araujo Lima (PROGEPE)

