Programa de Formação de Agentes para Sustentabilidade do Software Público Brasileiro

Relatório de Visita e Coleta de Informações
Santa Maria da Boa Vista
No dia 5 de Setembro de 2014 uma comitiva formata pelo professor Jorge Cavalcanti e os
bolsistas Victor Mendes e Jéssica Peixinho saiu de Petrolina-PE em direção à Lagoa Grande e Santa
Maria da Boa Vista. Como o programa não obteve retorno dos responsáveis por Lagoa Grande,
fomos direto para Santa Maria.
Chegando lá, nossa recepção ficou por conta do responsável pela área de TI de toda a
prefeitura (Paulo Mazzocato), no qual também se mostrou ativista do movimento Software Livre e já
tinha conhecimento de várias práticas relacionadas ao Software Público Brasileiro. Servidor
municipal desde 2001, Paulo relatou várias dificuldades relacionadas a implantação de tecnologia da
informação em âmbito municipal.
Depois de um tempo considerável, a responsável pelo setor de planejamento da prefeitura
(Severina Medrado) informou que a prefeita pediu para ser representada por ela nessa reunião. O
responsável pelo portal da transparência, membros de escolas e a responsável pelo setor de
patrimônio da prefeitura também participaram da reunião.
Jorge fez toda a apresentação do programa e apresentou pontos pertinentes a fase atual do
mesmo. Após isso, a representante da prefeita exaltou a grande vontade da participação de Santa
Maria da Boa Vista no programa e disse que estão preparados para desafios, pois a equipe de
servidores municipais é muito boa. A cidade de Caruaru foi apontada como umas das referências
para a cidade em quanto adoção de TI em âmbito municipal. Foi questionado também sobre o termo
de cooperação e os servidores se mostraram muito interessados em fazer essa parceria com o
programa.
Severina Medrado disse que seria de muito valor uma reunião juntando os municípios
escolhidos pelo PRO-SPB (inclusive com a prefeita e com os secretários de Santa Maria que não
puderam participar da atual reunião) para saber suas demandas e possíveis parcerias e a partir daí,
Jorge informou sobre a realização do Fórum de Gestores de TI (FORTI) dentro do próximo Workshop
no final de Setembro.
A situação de alguns setores da prefeitura é tão grave que a representante do setor de
patrimônio queria uma solução para o seu problema de controle do patrimônio pra “ontem”, pois foi
informada a pressão exercida pela controladoria pública, estando a prefeitura a ponto de ser multada
ou ter valores a receber bloqueados por conta dessa desorganização.
Paulo Mazzocato (responsável pela TI), como informado anteriormente, já tinha
conhecimento sobre os softwares hospedados no Portal do Software Público Brasileiro e disse que
os primeiros sistemas mais interessantes de se implantar na cidade seriam: Protocolo, Controle de
Frota e o i-Educar. Mas informou também que os responsáveis por cada setor deveriam debater suas
demandas e problemas e até que ponto esses sistemas poderiam ajudar.
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