
Boas Práticas 

Controle Social do Sistema SEINFRA



Projeto:  FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA SEINFRA

Acompanhar as ações referentes a transparência do Sistema SEINFRA com finalidade de 
zelar pelo bom desempenho das atividades referentes a Ouvidoria e LAI, sempre com foco de 
criar cultura de valorização destes importantes canais de acesso do cidadão aos serviços 
prestado pela nossa Secretaria e suas vinculadas. 

Mês da instalação: Maio de 2015
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Objetivos específicos

1. Integrar os profissionais envolvidos no controle social da SEINFRA e vinculadas;

2. Trocar experiências entre os participantes ;  

3. Conhecer as melhores práticas executadas pelos ouvidores e representantes da 
LAI do Sistema SEINFRA;

4.Fortalecer a teoria e a prática do controle social, obtendo visão sistêmica da 
transparência;

5. Criar espaço apropriado para dirimir dúvidas do próprio sistema SEINFRA;

6. Padronizar os processos

7. Criar ações para disseminar o controle social dentro do sistema SEINFRA.
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CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DO COMITÊSTICAS DO COMITÊ

Periodicidade das reuniões: mensal (2015) e bimestral 2016Periodicidade das reuniões: mensal (2015) e bimestral 2016

Local das reuniões: ItineranteLocal das reuniões: Itinerante

Formalidades: Atas, pautas e registro de presenFormalidades: Atas, pautas e registro de presenççaa

ComposiComposiçção: Ouvidores e representantes da LAI do sistema SEINFRAão: Ouvidores e representantes da LAI do sistema SEINFRA

Elementos bElementos báásicos de discussões nas reuniões: sicos de discussões nas reuniões: 
••Cronograma criado no comitê,Cronograma criado no comitê,
••LegislaLegislaçção do Acesso ão do Acesso àà informainformaçção e Ouvidoria, relatão e Ouvidoria, relatóórios de rios de ouvidoriasouvidorias, conte, conteúúdo de eventos(semindo de eventos(semináários, rios, 
cursos, reuniões da rede)cursos, reuniões da rede)

Plano de aPlano de açção decorrente das reuniões com monitoramento e atendimento.ão decorrente das reuniões com monitoramento e atendimento.
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Cronograma de Reuniões do SISTEMA SEINFRA avaliado como indicador da UGB 
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Os Ouvidores do Departamento Estadual de Rodovias - DER e Departamento de 
Arquitetura e Engenharia - DAE passaram a ter assento                                     
nas reuniões de conselho;  

Aprendizado das melhores práticas executadas pelos                                    
ouvidores do sistema SEINFRA;

Ajuste e atualização do sítio institucional do Acesso à Informação

Alinhamento no trato dos processos;

Maior integração entre SEINFRA e Vinculadas;

Fortalecimento do Controle Social, com as seguintes propostas:  
. Apresentação para ser ministrada para todos os gestores do referido Sistema.
. Propostas de ações de ouvidoria em obras e eventos.                            
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Grandes ações geralmente tem pequenos começos
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ANEXOS


