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RESUMO 

 

Um dos grandes desafios do Programa Travessia é a articulação de diversas 

políticas públicas. Tal articulação é relevante para atingir o objetivo maior do Programa: 

reduzir a pobreza e promover a inclusão produtiva nos municípios mineiros de menor 

IDH, uma vez que permite que todos os serviços cheguem de maneira articulada e 

efetiva nesses municípios, reduzindo a sobreposição de políticas e o desperdício de 

recursos. Para viabilizar essa articulação, além do monitoramento intensivo, faz-se 

necessário criar ferramentas de gestão compartilhadas. Nesse sentido, o Sistema de 

Gestão de Ações do Travessia – SIGAT - atende essas duas dimensões: permite tal 

monitoramento e constitui-se como um sistema compartilhado pelos vários atores 

envolvidos no Programa. Esse trabalho evidencia, assim, o desafio em lidar com a 

informação quando se mantém uma carteira diversificada de políticas públicas e 

apresenta o SIGAT como uma ferramenta que permite integrar e acompanhar a 

execução dessas políticas. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

O Programa Travessia constitui-se como um dos 57 (cinqüenta e sete) projetos 

estruturadores do Governo do Estado de Minas. Tais projetos pretendem alcançar os 

objetivos estratégicos presentes no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI), ou seja, são orientados para a construção de um futuro melhor e assim “tornar 

Minas o melhor Estado para se viver”.  

O Programa Travessia foi criado em 2007 com vistas à redução da pobreza e a 

inclusão produtiva nos municípios mineiros de menor IDH. Segundo o Decreto 

44.705/2008 que dispõe sobre o Programa o mesmo se “destina ao planejamento, à 

coordenação e à execução das diversas políticas públicas do Estado, em localidades 

determinadas, nas quais se concentrem famílias em condições de vulnerabilidade 

social, visando à inclusão e à promoção das mesmas.” 

Tendo por base o disposto no referido decreto, o Travessia busca implantar uma 

gestão intersetorial com intuito de atender seu público-alvo de maneira integral, 

atendendo as necessidades referentes à saúde, à educação, à moradia, ao saneamento, à 

organização social e à renda, rompendo com as ações fragmentadas tão recorrentes do 

serviço público.  

Pode-se afirmar que, quando se considera a gestão de políticas de enfrentamento 

a pobreza, uma estratégia que detém um olhar embasado pela perspectiva da 

intersetorialidade justifica-se pelo reconhecimento da multidimensionalidade e da 

multicausalidade da pobreza, ou seja, reconhece-se a insuficiência das explicações e 

intervenções calcadas simplesmente na perspectiva monetária ou das intervenções 

monossetoriais.  
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A intersetorialidade torna-se uma das diretrizes da “nova gestão social” por 

caracterizar-se como uma nova lógica de gestão que visa superar a segmentação e a 

desarticulação das diversas ações públicas, em especial, às ações voltadas para grupos 

sociais mais vulneráveis ou em processo de exclusão social. Desta forma, a 

intersetorialidade materializa-se como uma nova maneira de abordar os problemas 

sociais com fins de obter resultados mais sinérgicos em situações caracterizadas pela 

sua complexidade.  

O Programa Travessia constitui-se, assim, como esta instância suprasetorial ad 

hoc que tem como objetivo articular e integrar o planejamento, execução e 

acompanhamento das diversas políticas públicas estaduais de forma a atender de 

maneira integral os municípios mineiros com maior vulnerabilidade e risco social, com 

objetivo de diminuir as desigualdades entre as regiões e as pessoas. 

1.1. Diretrizes do Programa Travessia 

O programa tem como objetivo central melhorar a qualidade de vida, reduzir a 

pobreza e incluir produtivamente a população em situação de vulnerabilidade social, 

desenvolvendo ações em municípios, nos quais se concentrem maior número de 

famílias nesta situação. Par atingir tal objetivo o Programa se estrutura em torno das 

seguintes diretrizes: 

 atuar nas localidades abordando a vulnerabilidade de forma 

multidimensional, acarretando assim em execução de ações referentes nos seguintes 

eixos: saneamento; intervenção urbana; saúde; gestão social; educação; e, renda; 

 selecionar localidades para atuação, de acordo com metodologia 

desenvolvida internamente, que será apresentada posteriormente, orientada por critérios 

técnicos de identificação de vulnerabilidade social; 
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 priorizar o atendimento das famílias cadastradas no Cadastro Único, do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); 

  articular os projetos das demais Secretarias Estaduais de Minas Gerais para 

atuarem de forma intersetorial e simultaneamente nas localidades selecionadas; 

 promover o fortalecimento dos grupos organizados e representativos da 

comunidade e a sustentabilidade dos resultados do programa; 

 monitorar e avaliar as ações, propostas nos planos de trabalhos, em cada 

localidade selecionada. 

1.2. A importância da informação para o Programa 

Já é recorrente a discussão acerca da importância da informação, bem como a 

dificuldade de obtenção da mesma, na Administração Pública. Tal cenário torna-se 

ainda mais crítico quando se pensa em obter de maneira concomitante e articulada 

informações de diversos órgãos/entidades, tal como se faz necessário no Programa 

Travessia. Nesse sentido, a utilização de ferramentas de gestão da informação  constitui-

se como um dos elementos essenciais quando se pensa em políticas com caráter 

intersetorial, uma vez que o compartilhamento da informação é visto, pelos estudiosos 

do tema, como um dos pilares para a concretização deste gênero de política social.  

Além da importância da gestão da informação na própria concretização da concepção do 

Programa, deve-se evidenciar que, tal como o processo de planejamento, o  

monitoramento da informação, bem como a avaliação se estabelecem como essenciais 

para que seja instituído um novo paradigma de gestão social. A gestão da informação 

constitue, também, como um importante pilar da capacidade institucional para a 

produção de políticas sociais. Sendo assim, pode-se dizer que o Governo de Minas 

Gerais, por meio do Sistema de Gestão de Ações do Travessia - SIGAT, instituído pelo 
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Programa Travessia, e que converge com a lógica de acompanhamento de Projetos 

adotadas pelo governo do estado, está inovando em termos de gestão social. Ao longo 

do trabalho serão tratadas, com mais detalhes, as especificidades do SIGAT. 

1.3. Sistemas de informação como alicerces da gestão de políticas intersetoriais 

Do ponto de vista conceitual, a intersetorialidade se propõe a superar a visão 

isolada e fragmentada na formulação e implementação de políticas com vistas a adotar 

uma perspectiva global que incorpore o maior número possível de conhecimentos sobre 

as diversas áreas de políticas públicas. Nesse sentido, quando se trata de políticas 

sociais a intersetorialidade coloca-se como uma estratégia necessária. Nas palavras de 

Carla Bronzo: 

[...] o termo intersetorialidade articula-se de forma mais ampla com novas 

perspectivas no âmbito da gestão pública, e principalmente, no campo da gestão social, 

ao configurar-se como uma resposta mais adequada aos tipos de problemas enfrentados 

pelas políticas sociais voltadas para os grupos mais vulneráveis ou em processo de 

exclusão social. (BRONZO, 2007:11) 

Deve-se evidenciar que, apesar das organizações de caráter intersetorial não 

participarem da gestão operativa, elas acompanham e monitoram o impacto da gestão 

intersetorial e, por compartilhar esses resultados com os órgãos setoriais de forma a 

garantir os melhores processos com vistas às mudanças sociais, se mantém ligadas, 

mesmo que indiretamente, ao processo operativo. Desta forma “o gestor da 

transversalidade necessita operar com instrumentos de gestão estratégicos, com domínio 

dos instrumentos de análise e desenho, de gestão relacional, gestão política e avaliação” 

(BRONZO,2007:14). 
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Inúmeros desafios são postos para que a materialização da intersetorialidade 

ocorra de maneira satisfatória. Um primeiro desafio que se pode ressaltar é a existência 

de pouco conhecimento consolidado acerca tanto da intersetorialidade, quanto da sua da 

gestão.  

Outros dois desafios colocados por Bronzo (2007) relacionam-se aos 

mecanismos de destinação de recursos e dos sistemas de informação. No que tange aos 

sistemas de informação, como Serra (2004) salienta, a transparência e acessibilidade às 

informações constituem-se como componentes essenciais à gestão da intersetorialidade. 

Assim, a inexistência de sistemas de informação compartilhados coloca-se como um 

obstáculo para o desenvolvimento da gestão intersetorial. 

Nesse sentido, afirma Núria Grau (2005), que além de planos de trabalho 

elaborados conjuntamente por todos os atores, torna-se imprescindível criar 

“mecanismos integradores internos”, tais como os sistemas de informação 

compartilhados. Esses mecanismos são essenciais para que a intersetorialidade saia do 

campo da retórica e viabilize a participação e o envolvimento efetivo dos diversos 

setores. 

 

1.4. A importância do Monitoramento para o Programa 

Além do SIGAT se constituir como uma ferramenta da materialização da própria 

concepção do programa – a intersetorialidade – ele constitui-se, também, como um 

meio de cumprir uma das diretrizes do Programa – o monitoramento intensivo.  

O monitoramento constitui-se como um contínuo do processo de planejamento. 

Pode-se entender por planejamento, o processo de definição, construção e alcance de 

objetivos futuros. Como evidencia Carneiro (2004), o planejamento se coloca como um 
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instrumento que permite traçar um plano de ações articuladas para a implementação de 

qualquer atividade que envolva um grau de complexidade maior, substituindo, assim, as 

escolhas tempestivas e improvisadas.  O processo de planejamento se coloca, neste 

sentido, como um precioso instrumento no processo decisório dos agentes, por permitir 

a racionalização das escolhas, ao passo que permite visualizar os possíveis cursos de 

ação e escolher o mais adequado a certo fim.  

Não se pode perder de vista que tal processo não se restringe à simples 

elaboração de um plano estratégico. Ou seja, a elaboração desse instrumento é apenas 

uma das etapas que se prolonga à coordenação das ações contidas no mesmo, bem como 

no acompanhamento/monitoramento da execução de tais ações e, por fim, a avaliação 

dos resultados alcançados – se estes existem e qual o seu grau de eficiência.   

A elaboração de um plano de ação constitui-se como uma das fases do processo 

de planejamento. Observa-se, também, que o monitoramento e a avaliação se firmam 

como fases complementares e de feedbacks a esse processo .   

Como evidencia Mokate (2002), o monitoramento consiste, basicamente, no 

acompanhamento da execução do programa com respeito ao plano de ação e/ou plano 

de trabalho elaborado, com vistas à entrega de produtos e o uso dos recursos.  Sendo 

assim, o monitoramento é o processo que facilita a execução e, além disso, controla a 

utilização dos recursos para que os mesmos não sejam desperdiçados pela 

Administração Pública e que assim, possibilitem a entrega dos produtos pretendidos à 

população. 
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2.CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR 
 

O Programa Travessia foi implementado em 2008 em cinco municípios, a saber: 

Setubinha, Franciscópolis, Jampruca, Ribeirão das Neves e Governador Valadares. Vale 

ressaltar que, naquele ano, o Travessia atendeu somente as localidades/comunidades 

com maior vulnerabilidade social destes municípios, no total de 8 (oito) localidades.  

O Plano Municipal de Ações Articuladas, instrumento que possui todas as ações 

que serão executadas em cada um dos municípios selecionados, foi elaborado através do 

levantamento das necessidades específicas de cada um dos municípios e de reuniões 

com os gerentes e/ou responsáveis pelas ações de outras secretarias e órgãos do Estado. 

Com base nesse processo, foram pactuadas 173 (cento e setenta e três) ações, com 11 

(onze) secretarias/órgãos estaduais, divididas em 6 (seis) eixos:  

 

FIGURA 1: EIXOS PROGRAMA TRAVESSIA 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dado o seu caráter multidimensional, o Travessia deve fazer com que as diversas 

secretarias e órgãos estaduais trabalhem simultaneamente e integrados, em 

determinadas localidades do município, otimizando tempo, recursos e esforços. Isto é, 
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os planos de ações nas localidades devem ser planejados, em conjunto, minimizando 

custos e maximizando benefícios e as ações devem, também, ser executadas 

simultaneamente, para melhor atender à população vulnerável. 

Em 2009, o Programa Travessia atende 35 municípios mineiros (FIGURA 2), 

nos quais irá executar um total de 789 ações, ou seja, uma média de 22 ações por 

município, conforme se pode visualizar no Anexo I. Para coordenar e acompanhar a 

execução das ações deve-se ressaltar que, devido ao vasto número de ações por 

municípios há uma necessidade constante de contato com as administrações municipais, 

bem como com os gerentes das ações nas diversas instituições do Estado. Estes contatos 

são muito recorrentes e realizados por telefone, correio eletrônico e ofícios. 

FIGURA 2: MUNICÍPIOS TRAVESSIA 2009 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como foi ressaltado anteriormente, o Travessia constitui-se como um programa 

de caráter intersetorial que tem como diretriz o monitoramento intensivo e constante de 

sua execução. A utilização dos recursos de comunicação (telefone, correio eletrônico e 

ofícios) necessários à gestão das ações despendia muito tempo dos técnicos do 
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Programa, sendo um processo complexo, demorado e não sistematizado, o que o 

tornava muitas vezes ineficiente e ineficaz. 

Avaliando o processo de gestão da informação, pode-se listar como dificuldades 

enfrentadas: 

 Dados conflitantes e inconsistentes;  

 Ligações recorrentes aos municípios, que por sua vez também não tinham 

o gerenciamento da informação como prática; 

 Excesso de planilhas que buscavam consolidar as informações obtidas; 

 Informações desatualizadas ou sem referência de data e procedência; 

 Perda de dados e informações; 

 Informações genéricas dificultando o real entendimento da dimensão das 

ações e/ou realidade da situação no município;  

 Dificuldade em cruzar as informações geradas pela administração 

municipal e secretarias/órgãos executores; 

 Pouco empoderamento das ações, ou seja, dificuldade em gerenciar a 

execução das ações, diminuindo o poder de controle e monitoramento do 

programa.  

Sendo assim, as dificuldades encontradas na conjuntura anterior à implantação 

do sistema, ia de encontro ao objetivo do Travessia: coordenar e acompanhar de forma 

integrada a execução de diversas políticas públicas do Estado em municípios pré-

selecionados. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO/TRABALHO 
 

No SIGAT estão inseridos todos os dados referentes às ações do Programa 

Travessia que estão ocorrendo nos 35 municípios. O Sistema foi criado para facilitar o 

acompanhamento mensal da execução das ações em cada município. Participam do 

preenchimento do sistema três atores: os interlocutores municipais, os gerentes 

estaduais das ações e a equipe do Travessia. 

O interlocutor é um indivíduo que acompanha de perto o andamento de todas as 

ações que são realizadas no seu município. O gerente do projeto está vinculado a um 

órgão do Estado que desenvolve algum tipo de projeto relacionado com a sua atividade 

finalística. E o terceiro ator, a equipe do Programa Travessia, faz o controle de todas as 

ações ligadas aos diversos projetos desenvolvidos pelo Estado com o fim de garantir a 

melhor aplicação do recurso público e coordenar as diversas ações em benefício da 

população atendida. 

O SIGAT é preenchido mensalmente pelos três atores. O período de 

preenchimento dos interlocutores municipais é do 1º a 5º dia de cada mês; dos gerentes 

das ações é dos dias 05 a 10 e o Travessia de 10 a 15, conforme figura abaixo:  
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FIGURA 3: DATA DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Para o cadastro da execução das ações, cada interlocutor municipal tem acesso 

somente às ações do seu município e cada gerente estadual tem acesso somente às ações 

da qual ele é o responsável. Essa medida foi tomada para que não ocorresse erro de 

preenchimento.  

As informações inseridas nos períodos descritos acima são referentes ao mês 

anterior. Os interlocutores são os primeiros a alimentarem o sistema. Isso porque supõe-

se que a informação in loco é a mais atualizada sobre a situação da ação. A partir do dia 

06, o SIGAT é fechado para inserção de dados por parte do interlocutor municipal e 

aberto para o gerente estadual. Por fim, a partir do dia 11, o Travessia analisa as 

informações geradas e realiza o encaminhamento de cada uma das ações. Vale ressaltar 

que o sistema é utilizado pelos interlocutores e gerentes até o momento em que as ações 

que eles acompanham e coordenam é concluída. Até este momento todos os usuários 

têm a possibilidade de acessar as informações e gerar relatórios gerenciais.  

Com vistas de forçar os municípios a obterem todas as informações antes do 

preenchimento do SIGAT, decidiu-se que, uma vez comentada, a ação só poderá 

receber novas informações no mês de referência seguinte. Além disso, o período de 16 
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de cada mês até o fim deste, o sistema não é aberto para cadastro e sim para consulta, 

pois se espera que os municípios e secretarias criem o hábito de, neste período, analisar 

o encaminhamento dado pelo Travessia e agilizar o processo de resolução das possíveis 

divergências das informações, bem como induzir o processo de decisão de todos os 

atores sociais. 

Deve-se evidenciar a importância dos relatórios gerados pelo sistema para o 

empoderamento da comunidade local, uma vez que é diretriz do Travessia a 

disponibilização da informação por parte da administração municipal tanto para os 

cidadãos beneficiários quanto para a população geral. Tal disponibilização segue as 

premissas do Travessia da importância da democratização da informação, além de 

reforçar a transparência, articulação, execução e acompanhamento das políticas públicas 

implementadas nos municípios.  

Para que um sistema de acompanhamento tenha uma grande probabilidade de 

alimentação de dados pelos respectivos usuários, optou-se pela utilização de campos 

objetivos e fechados, conforme demonstrado na cadeia de causalidade de cada status, 

como consta do Anexo II. Além disso, essa forma de preenchimento diminui a 

possibilidade de erro e/ou dificuldade de exprimir informações que sejam gerenciais 

para o Travessia. 

Em conformidade com a estrutura gerencial do Travessia, o processo sugerido 

aos interlocutores e as assistentes sociais é de que o relatório gerado pelo SIGAT seja 

divulgado amplamente nos meios de comunicação da prefeitura (mural e jornal) bem 

como no grupo de referência
1
, uma proposta do Programa Travessia de construção de 

                                                           

1
 O Travessia busca mobilizar a comunidade local, envolvendo-a em todas as ações do programa e também nas questões e decisões importantes da vida 

social do município. Com o Grupo de Referência queremos fomentar as relações sociais, estreitar laços e estimular a cooperação e confiança mútua. O 

objetivo é de canalizar forças sociais, melhorar a capacidade associativa e potencializar o exercício da iniciativa e da criatividade. 
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um espaço para troca de impressões e opiniões acerca dos problemas e oportunidades do 

cotidiano da comunidade.  

3.1. Objetivos que se propôs e resultados visados 

O SIGAT é uma ferramenta gerencial do Programa Travessia que pretende 

possibilitar aos gestores municipais, estaduais e a equipe do Travessia acompanhar o 

andamento mensal de todas as ações do Travessia. O sistema permite que as ações 

sejam acompanhadas in loco pelos interlocutores, organizadas e sistematizadas pelo 

gerente da ação, e articuladas e monitoradas pelo Travessia, viabilizando o 

monitoramento constante, uma vez que possibilita a socialização das informações.  

Assim, a expectativa é que o preenchimento possibilite a atualização, a 

avaliação, o controle e o histórico do andamento das ações no município. Acredita-se 

que a sistematização das informações contemple um maior público, já que a eficácia e 

eficiência da disponibilização dos dados para atores, tais como, comunidade e imprensa 

seriam menores se as informações não fossem sistematizadas, refletindo o cenário 

anterior à criação do SIGAT.   

3.2. Público alvo do trabalho/projeto 

Como citado anteriormente, o SIGAT foi criado para atender diretamente ao 

programa e, em particular, se destina a seus parceiros, tanto na administração municipal, 

por meio do interlocutor, quanto na administração estadual, por meio do gerente da 

ação.  

Tendo o SIGAT como ferramenta da gestão da informação junto ao público 

direto, percebe-se a melhoria do processo de recepção e sistematização dos dados que, 

por sua vez, permite que os públicos indiretos sejam beneficiados com o 
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acompanhamento gerado, afetando principalmente a circulação da informação para o 

beneficiário final do Travessia. A figura abaixo demonstra todos os públicos atendidos 

pelo sistema: 

FIGURA 4: PÚBLICOS ATENDIDOS PELO SISTEMA 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base na visão de que o sistema possui como produto um relatório de 

acompanhamento, o que se espera é que esse seja uma prestação de contas, tanto da 

administração municipal quanto estadual, dos investimentos e ações realizadas nas 

cidades atendidas pelo programa.  

Por isso, a importância da existência da circulação da informação nas duas 

direções: vertical, referente à informação gerada pelos atores sociais designados para o 

preenchimento do sistema; e horizontal, conhecimento possibilitado após o 

preenchimento dos três atores e ampliado para os outros públicos do Travessia. 

Acredita-se, também, que o SIGAT possibilita para os responsáveis pelo 

preenchimento, o exercício de processar e analisar os dados de cada ação, 

transformando-os em informação gerencial, leia-se, aquela que possibilita as tomadas de 

decisão. 
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Além disso, o fato de todos os envolvidos na execução terem como atribuição 

preencher o sistema faz com que estes se comprometam com a própria execução das 

ações. 

3.3. Concepção e trabalho/projeto em equipe 

A necessidade da implementação de um sistema de acompanhamento das ações 

do Travessia não ocorreu juntamente com o nascimento do projeto estruturador, ele foi 

uma demanda gerada pelo cotidiano do programa com vistas ao acompanhamento e 

implementação das ações. Como dito no pronunciamento do Governador Aécio Neves, 

no dia do lançamento, o principal desafio do programa é, ao mesmo tempo, a sua maior 

inovação. “Trata-se da ação integrada de diferentes forças do Estado e da sociedade, 

agindo de forma coordenada e articulada, em ações diversas, mas com objetivo claro: a 

melhoria das condições de vida da população. Isso significa, inclusive, a articulação de 

todas as forças disponíveis nas localidades, sejam elas públicas ou não 

governamentais.”  

Conforme exposto no item 2 (Caracterização da situação anterior), do presente 

trabalho, por transcender a abrangência de um escopo territorial, o Travessia possuía 

dificuldades em como se comunicar com os atores sociais envolvidos e, mais, na grande 

quantidade de contatos realizados, despendendo o tempo. Além disso, outro fator 

rotineiro era a necessidade de atender demandas de informações específicas em um 

curto espaço de tempo.  

Analisando quais eram as informações mais importantes e necessárias, a 

coordenação do Travessia percebeu a necessidade de utilizar um meio que possibilitasse 

a sistematização da informação. Depois de realizar um benchmarking, a mesma entrou 

em contato com o diretor da Diretoria da Tecnologia de Informação e Comunicação 
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(DTIC) para demonstrar qual era a necessidade do Travessia e qual era a possibilidade 

do sistema ser desenvolvido pela equipe existente na secretaria. A concepção foi 

comunicada para o secretário e secretário-adjunto, que em reunião com o Travessia e 

DTIC, aprovaram a construção do sistema.  

O processo de concepção do Sistema de Gestão das Ações do Travessia – 

SIGAT se deu inteiramente dentro do ambiente da SEDESE. Foi realizado um trabalho 

conjunto entre a equipe do Programa Travessia e da Diretoria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (DTIC) da SEDESE. 

A implementação dessa ação promove a articulação em caráter permanente já 

que possibilita a gestão da informação e influencia no processo de tomadas de decisão 

de todos os atores envolvidos, potencializando o objetivo de desenvolver regionalmente 

os municípios atendidos pelo Travessia 

3.4. Ações e Etapas da Implementação  

A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEDESE possui 

profissionais qualificados para desenvolver um sistema, desde o processo de análise até 

a construção propriamente dita de um sistema com uso de tecnologias baseadas na 

internet e sem custo de propriedade. A opção pelo uso dessa tecnologia se justifica 

principalmente pela possibilidade de poder colocar um sistema em produção sem que 

seja necessário gastar recursos públicos com a aquisição de licenças de uso, visto que 

existe no mercado uma infinidade de aplicações para as mais diversas funções 

(linguagens, bando de dados, servidores de internet etc). 

Para a construção do SIGAT foi adota uma metodologia de fácil compreensão e 

que pode ser dividida nas seguintes etapas listadas abaixo e que serão detalhadas a 

seguir: 
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- identificação do problema; 

- especificação dos requisitos; 

- construção/codificação do sistema; 

- testes e ajustes; 

- treinamento; 

- implantação. 

A etapa de identificação do problema consistiu na realização de várias reuniões 

entre a equipe do Programa Travessia e a equipe da área de tecnologia. Nessas reuniões 

a equipe do Programa Travessia relatava a sua necessidade de possuir um mecanismo 

que lhe permitisse gerenciar todas as ações do programa de uma forma centralizada e 

que pudesse permitir a participação dos diversos atores envolvidos no processo. 

Ainda na etapa de identificação do problema, foram relacionados o conjunto de 

dados que será carregado no sistema pelos diversos atores, bem como quais as 

informações o sistema terá que gerar. 

Nesse momento faz necessária uma distinção entre dado e informação. Para 

STONNER e FREEMAN (1995) os dados são um conjunto de números e fatos que 

ainda não passaram por nenhum tipo de análise. Enquanto que a informação se constitui 

em um conjunto de dados que já foram de alguma forma trabalhados, isto é, 

organizados ou analisados de algum modo significativo. 

CAMPOS FILHO (1994) distingue dados de informação ressaltando o caráter de 

oportunidade e adequabilidade da informação. Segundo ele, a informação seria um 

conjunto de dados cuja forma e conteúdo dão condições ao seu destinatário de utilizá-lo 

para uma tarefa específica. 
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Como já foi dito anteriormente, o Programa travessia constitui-se como um dos 

Projetos Estruturadores do governo. Tais projetos se diferenciam dos demais por serem 

expostos a um monitoramento constante e intenso, com vistas a induzir aceleração e 

maior efetividade na execução de todas as ações necessárias ao alcance dos seus 

objetivos. Nesse sentido, a sistematização das informações internas ao Projeto, se torna 

sine qua non para a tomada de decisões e, por conseqüência, para que se consiga 

executar todas as ações de uma forma mais ágil e eficiente. Tendo em vista tal 

especificidade, uma das funcionalidades prevista para o SIGAT é facilitar a criação de 

relatórios capazes de subsidiar a equipe do Travessia no acompanhamento do projeto, 

coordenado, também, pelo GERAES/SEPLAG. 

Uma vez identificado o problema a equipe da DTIC partiu para a especificação 

de requisitos. Nessa etapa foi criado um modelo conceitual do sistema com a utilização 

de mecanismos que possam ser facilmente compreendidos pelas pessoas envolvidas no 

processo. Essa especificação é composta de dois tipos de requisitos: os funcionais e os 

não funcionais.  

Os requisitos funcionais são aqueles que descrevem o comportamento do 

sistema, suas ações para cada entrada, ou seja, é aquilo que descreve o que tem que ser 

feito pelo sistema. Os requisitos não funcionais são aqueles que expressam como deve 

ser feito. Em geral se relacionam com padrões de qualidade como confiabilidade, 

performance, robustez etc. São muito importantes, pois definem se o sistema será 

eficiente para a tarefa que se propõe a fazer ou não.  

Como um produto da especificação de requisitos foi gerado diversos diagramas, 

dentre os quais destacamos o de contexto que mostra as principais funcionalidades do 

sistema e a sua interação com os diversos atores, e o de entidades e relacionamento que 
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mostra as principais bases de dados utilizadas pelo sistema e a relação entre elas, 

conforme as figuras abaixo: 

 

FIGURA 5 - DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 6 - DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Uma vez concluída a especificação de requisitos, esta foi submetida à apreciação 

da equipe do Programa Travessia que aprovou com pequenos ajustes. Esses ajustes são 

comuns em toda a etapa de construção do sistema, pois não se consegue esgotar o 

assunto na etapa de identificação do problema. O importante é que a essência do sistema 

seja captada pelos técnicos da DTIC para que os ajustes sejam, na maioria das vezes, 

pontos esquecidos ou maus interpretados que, agora diante dos diagramas, são 

percebidos de forma mais completa. 

Com a aprovação da especificação, a equipe da DTIC iniciou a próxima etapa do 

projeto que foi o desenvolvimento do sistema. Nesta, como em todas as etapas, a 

interação entre as equipes é constante, pois todo o processo de construção do sistema é 

feito a quatro mãos. Qualquer dúvida que surge durante o processo de desenvolvimento 

é sanada imediatamente para não comprometer a qualidade do sistema. 
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Um dos procedimentos adotados durante a especificação foi a definição do 

ambiente tecnológico no qual o sistema iria operar. A SEDESE já possui ha mais de um 

ano uma ferramenta que facilita o desenvolvimento de sistema, uma framework
2
 

chamada Scriptcase. O Scriptcase foi adquirido pela SEDESE dentro de um projeto de 

desenvolvimento de aplicações para uma área específica e, como não possui restrições 

ao seu uso dentro da organização, foi utilizado também para desenvolver o SIGAT. 

Como a sua aquisição fazia parte de outro projeto o seu custo já foi considerado para 

esse projeto. 

Para o desenvolvimento do SIGAT foi escolhida a linguagem PHP
3
, suportada 

pela Scriptcase, o banco de dados MySql
4
 e mais uma série de outros componentes 

necessários para completar a estrutura do sistema e permitir seu funcionamento na 

internet. Ressaltamos que, conforme mencionado anteriormente, nenhum dos 

componentes utilizados para suportar o ambiente de produção
5
 do sistema possui custo 

de propriedade. 

A utilização de uma boa framework facilita o trabalho do desenvolvedor e reduz 

o tempo gasto para desenvolver uma aplicação se compararmos com o tempo que seria 

gasto sem o uso dessa ferramenta.  

Depois de aproximadamente 6 (seis) semanas a primeira versão do SIGAT 

estava concluída e pronta para ser submetida à fase de testes. É importante ressaltar que 

antes de ser iniciada esta fase pela equipe do Programa Travessia, a equipe de 

                                                           

2 Framework é uma estrutura de suporte na qual um projeto de desenvolvimento de software pode ser organizado e desenvolvido. Em alguns dos casos, 

uma framework inclui programas de suporte, bibliotecas de código e uma linguagem entre outros tipos de ferramentas que ajudam ao desenvolvimento 

dos diferentes componentes do software do programador 

3 PHP é uma linguagem de programação de computadores interpretada, livre e muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico na internet. 

4 O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês 

Structured Query Language) como interface. É atualmente um dos bancos de dados mais populares, com mais de 10 milhões de instalações pelo 

mundo. 

5 O ambiente de produção é o conjunto dos programas e equipamentos que são necessários para colocar um sistema em funcionamento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://pt.wikipedia.org/wiki/SQL
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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desenvolvimento da DTIC realizou uma série de testes para evitar que o sistema 

apresentasse erros básicos que poderiam, além de demonstrar uma baixa qualidade do 

produto, inviabilizar a realização de testes por parte da área que iria utilizar o sistema e, 

consequentemente, postergar a data de entrada em produção do sistema. 

Por se tratar de um sistema cuja utilização seria compartilhada por 3(três) atores 

(o interlocutor, o gerente e a equipe do Programa Travessia), e equipe do Programa 

Travessia realizou os testes em todo o conjunto de funcionalidades do sistema, 

simulando a participação de cada um dos atores. 

Essa simulação do uso pelos diversos atores é fundamental, uma vez que o 

sistema disponibiliza um conjunto de funcionalidades específicas de acordo com o perfil 

do usuário que o está utilizando. Nesse sentido, cada ator tem acesso a um grupo 

específico de funcionalidades baseados no tipo de trabalho que ele executa na gestão 

das ações do Programa Travessia. 

Como em qualquer processo de desenvolvimento de sistemas sempre surgem 

alguns pequenos ajustes a serem feitos após a fase de testes. O importante é que esses 

erros não denunciem erros estruturais do sistema, mas sim a necessidade de realização 

de pequenos ajustes, que foram prontamente realizados. 

Ainda dentro da fase de testes as equipe do Programa Travessia e da DTIC 

decidiram realizar um teste piloto, com a participação de dois Gerentes e dois 

Interlocutores. Foi feito então, um pequeno treinamento para esses técnicos e solicitado 

a eles que fizessem a utilização do sistema com a entrada de dados reais. Foram 

estabelecidos dois canais de comunicação (telefone e correio eletrônico) entre os 

técnicos da SEDESE, os Gerentes e os Interlocutores para facilitar os esclarecimentos 

de dúvidas que eventualmente surgissem durante a realização do piloto. Para esse teste 
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foi definido um prazo de 1(uma) semana considerado suficiente para que se conhecesse 

o conjunto de funcionalidades que cada um teria que utilizar. Como o sistema poderia 

ser acessado pela Internet cada um desses técnicos (gerentes e interlocutores) realizou 

os testes a partir do seu local de trabalho. Isso permitiu avaliar também a performance 

do sistema uma vez que até então ele havia sido testado apenas dentro do ambiente da 

SEDESE. 

O teste piloto foi um sucesso, pois além de não apresentar problemas de 

funcionamento, o sistema teve ótima aceitação e se revelou, para os atores envolvidos, 

numa poderosa ferramenta de gestão de todos os dados relacionados ao seu trabalho, 

permitindo uma visão completa de todo o andamento de uma determinada ação e do 

conjunto de ações do projeto, por município, por órgão e por eixo. 

Concluídos os testes, passou-se para a fase de treinamento. Antes da realização 

do treinamento a equipe da DTIC confeccionou uma manual do sistema, que foi 

aprovado pela equipe do Programa Travessia. Esse manual foi concebido e utilizado na 

sua versão digital, ou seja, ele pode ser visualizado na tela do computador sem a 

necessidade de ser impresso gerando um custo adicional para o projeto. Além disso, a 

versão impressa estaria desatualizada sempre que uma nova atualização fosse feita no 

manual, situação essa que não ocorria com a versão digital. 

A partir daí foram reunidos todos os gerentes e interlocutores envolvidos no 

escopo de atuação do projeto para realização de treinamento presencial. Em junho deste 

ano, o SIGAT foi apresentado a todos os gerentes estaduais.  

O treinamento dos interlocutores ocorreu na primeira quinzena do mês de julho 

em um dos laboratórios de informática da UTRAMIG. Neste dia foram treinados 34 

(trinta e quatro) interlocutores.  
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O treinamento foi ministrado pelos técnicos do Programa Travessia com o 

acompanhamento de técnicos da DTIC. 

O treinamento foi dividido nas seguintes partes: 

- Objetivo geral do sistema; 

- Visão geral do sistema; 

- Papel de cada ator envolvido; 

- Treinamento das funcionalidades específicas para casa ator. 

A última etapa foi a implantação do sistema, ou seja, a sua colocação em 

ambiente de produção. Nesse momento foram definidos dois servidores de rede nos 

quais seria implantado o sistema, sendo um para o banco de dados e outro para a 

aplicação. Aqui, mais uma vez, vale ressaltar a utilização de uma estrutura já existente 

dentro da SEDESE, não havendo necessidade de fazer aquisição de nenhum tipo de 

equipamento. Uma vez constatado pela equipe da DTIC que os equipamentos 

escolhidos tinham capacidade suficiente, tanto de processamento quanto de 

armazenamento, para suportar o SIGAT além dos sistemas que já estavam em produção 

nesse ambiente e sem prejuízo desses, o sistema foi colocado em produção.  

3.5. Apresentação do Sistema 

Os atores do SIGAT possuem uma lógica rígida de preenchimento de seus 

acompanhamentos, ou seja, primeiro os interlocutores, gerentes e por fim a equipe do 

Travessia. Caso o interlocutor não preencha seu acompanhamento dentro da data 

estipulada, o Gerente poderá, mesmo assim, fazê-lo. Da mesma forma o Travessia em 

relação ao Gerente. 

O primeiro campo a ser informado no ato do preenchimento, para os três grupos, 

é a situação/status. Esse possui as seguintes opções para os interlocutores: Não tenho 
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informações, Ação não iniciada, Ação em andamento com atraso, Ação em andamento 

conforme o planejado, Ação suspensa ou interrompida, Ação concluída com atraso e 

Ação concluída conforme planejado. No caso dos Gerentes: Não tenho informações, 

Ação não iniciada, Ação suspensa ou interrompida, Ação em andamento com atraso, 

Ação em andamento conforme o planejado, Ação concluída com atraso e Ação 

concluída conforme planejado. E, por fim, o Travessia: Ação com 

Problemas/divergência de informação, Ação sendo executada com sucesso e Ação 

concluída com sucesso. (ANEXO II) 

Após a escolha de uma das opções supracitadas, o sistema fornecerá 

dinamicamente outros campos que deverão ser informados obrigatoriamente. Essa regra 

vale para todos os grupos. Na Rede de Causalidade do Sistema, detalhada no Anexo II é 

mostrado como se comporta tal lógica, ou seja, para cada situação/status há um 

detalhamento e conseqüentemente um leque de opções. 

Em seguida apresentamos uma tela do sistema que mostra o acompanhamento de 

uma ação preenchido por todos os três atores: 
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FIGURA 7 – TELA DO SISTEMA – ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

 
Fonte: SIGAT 

O SIGAT possui diversos tipos de relatórios de auxílio à gestão das informações. 

Dentre eles se destaca o Relatório de Acompanhamentos o qual permite verificar com 

clareza todos os comentários de cada ator, com quebras por ação, município, mês 

referência e grupo, conforme a tela a seguir: 
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FIGURA 8 – TELA DO SISTEMA – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

 
Fonte: SIGAT 

4. RECURSO UTILIZADOS 
 

4.1. Descrição dos Recursos Humanos, Financeiros, Materiais, Tecnológicos  

O Sistema de Gerenciamento das Ações do Travessia foi desenvolvido com a 

atual estrutura de pessoal e tecnológica da SEDESE. Não houve necessidade de 

terceirização de serviços e, tão pouco, de contratação de mão-de-obra especializada. 

 Recursos humanos 

A equipe técnica de informática foi composta por um Analista de Sistemas e 

de Banco de Dados e um Programador de Sistemas e a equipe do Travessia, 

formada por uma Gerente e uma Técnica. 

 Recursos financeiros 

Não houve dispêndios extras para este projeto, pois toda a estrutura 

tecnológica já estava à disposição e o quadro técnico de pessoal, tanto da 

área de informática quanto da equipe Travessia, atenderam às demandas 

exigidas. 

 Recursos tecnológicos 

Microcomputadores com recursos para acesso à internet, servidores de rede 

para o ambiente de produção, programa específico para agilizar o 
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desenvolvimento (framework), Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(Mysql) e linguagem PHP. 

 

5. CARACTERIALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

5.1. Mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados e 

indicadores utilizados  

O SIGAT por sua natureza já é uma ferramenta de monitoramento dele mesmo. 

Como a equipe do Travessia também é obrigada a preencher o Sistema com os 

encaminhamentos necessários de cada ação, tal equipe realiza concomitantemente ao 

preenchimento o monitoramento do sistema, verificando, assim, qual o nível de 

preenchimento e a qualidade das informações, ou seja, “quem” deixou de preencher “o 

quê” e “quando” e se as informações contidas/fornecidas ajudam na tomada de decisão.    

Segundo Januzzi (2005) quando se pensa em indicadores que mensurem a 

implementação/execução de uma determinada política pública ou um determinado 

projeto tem-se que ter em mente que tais indicadores devem permitir “filmar’ o 

processo de implantação dos programas formulados e a eficiência dos mesmos. Devem 

ser assim, indicadores que primam pela sensibilidade, especificidade e pela 

periodicidade. Tendo isso em vista, o melhor indicador encontrado para monitorar a 

execução do SIGAT é o nível de preenchimento do mesmo, ou seja, quantos usuários 

preencheram o sistema em cada mês, dado que o preenchimento é mensal.  

Quando se pensa na avaliação tem-se que tentar medir o quanto se alcançou das 

mudanças pretendidas com a implantação do sistema, assim, tem-se avaliar o seguinte: 

 Se houve uma melhoria na qualidade das informações obtidas;  
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 Se a equipe esta recorrendo menos aos outros meios de comunicação para 

obter informações, tais como as ligações aos municípios e aos gerentes 

das ações; 

 Se o número de planilhas utilizadas para consolidar as informações 

obtidas foi reduzido; 

 Se as informações obtidas são de fato as mais atualizadas; 

 Se houve uma redução da perda de dados e informações; 

 Se as informações obtidas permitem o real entendimento da dimensão 

das ações e/ou realidade da situação no município;  

 Se a forma como o sistema foi construído viabiliza, de fato, o cruzamento 

das informações geradas pela administração municipal e 

secretarias/órgãos executores; 

 E, enfim, se o sistema permite de fato gerenciar a execução das ações, 

aumentando o poder de controle e monitoramento do Programa.  

Nesse sentido, um indicador para medir cada uma dessas mudanças e que 

permita, assim, mensurar a eficiência, a eficácia e a efetividade do Sistema, está sendo 

construído pela equipe do Programa Travessia. 

5.2. Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados  

Inicialmente, há dois principais resultados a serem mensurados: (1) o próprio 

preenchimento do sistema pelos envolvidos, ou seja, a adesão ao sistema e (2) a 

utilização dos relatórios emitidos pelo sistema no processo de aprimoramento da 

execução do Programa Travessia. 

O preenchimento do SIGAT foi iniciado após o treinamento dos interlocutores. 

Desta forma, poucos resultados foram possíveis de serem mensurados até o presente 
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momento. Cabe evidenciar que a partir do treinamento foi estabelecido um prazo (até o 

dia 31/07/09) para que o primeiro preenchimento do sistema, pelos interlocutores 

municipais, fosse executado.  

Em uma primeira análise, foi possível mensurar que todos os interlocutores 

preencheram o SIGAT e que aproximadamente 85% das ações foram comentadas por 

esses. Esses números demonstram, inicialmente, a adesão dos interlocutores ao sistema. 

Quanto à utilização dos relatórios emitidos pelo sistema no processo de 

aprimoramento da execução do Programa Travessia só poderá ser avaliada após o 

primeiro ciclo de preenchimento do sistema por todos os atores. 
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ANEXO I 

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 
 

Eixo 
Órgão/ 

entidade 
Produto da ação Meta física Beneficiários Início Término 

Educação SEE 
Gestores de escolas estaduais 
e municipais capacitados 

20 2.600 alunos mar/09 out/09 

Gestão 

Social 

SEDESE/ 

TRAVESSIA 

Caravana para emissão de 

documentos civis básicos 
1 

De acordo com o 
levantamento de 

demanda 

abr/09 abr/09 

SEDESE/ 

SUBAS 

Oficina de capacitação de 

entidades socioassistenciais 
1 19 entidades abr/09 abr/09 

SEDESE/ 

SUBDH 

Educadores e gestores 

capacitados em Dir. 
Humanos 

8 500 pessoas mar/09 nov/09 

Intervenções 

Urbanas 

SEDESE/ 
TRAVESSIA 

Obras entregues 

De acordo 

com o 
projeto do 

município 

De acordo com o 
projeto do município 

jan/09 dez/09 

SEDRU 
Unidades habitacionais 

construídas 
36 144 pessoas jan/09 dez/09 

CEMIG Domicílios rurais atendidos 350 1.400 pessoas abr/09 dez/09 

Renda 

SEDESE/ 

SUBTER 
Pessoas qualificadas 80 a 160 

80 a 160 

trabalhadores 
mar/09 dez/09 

EMATER 

Famílias capacitadas em 

lavoura 
15 15 famílias set/09 dez/09 

Sementes entregues 2.500 Kg 125 famílias out/09 dez/09 

Jovens habilitados ao 

PRONAF Jovem 
4 4 jovens mai/09 dez/09 

Saneamento COPANOR 

Ampliação/ implantação e/ou 

melhoramento Sistema de 

abastecimento de água e 

Sistema de Esgotamento 
Sanitário e Implantação de 

Módulos Sanitários 

necessários 

5 localidades 1.924 pessoas jan/09 dez/10 

Saúde SES 

Unidade Básica de Saúde 

implantada **** 
1 4.000 pessoas jan/09 dez/09 

Plano diretor de atenção 

primária elaborado 
1 13.542 pessoas fev/09 dez/09 

Tutor designado para o 

município 
1 13.542 pessoas mar/09 dez/09 

Professores e gestores de 

escolas públicas estaduais e 
municipais e profissionais de 

saúde capacitados (Saúde na 

Escola) 

22 260 pessoas mar/09 ago/09 

Equipes de PSF capacitadas 
para diagnóstico e 

acompanhamento 

2 1.168 crianças mai/09 mai/09 

Crianças com 5 anos 

incompletos diagnosticadas e 
acompanhadas 

80% 1.168 crianças mai/09 dez/09 



37 

ANEXO II 

REDE DE CAUSALIDADE DO SISTEMA 
 

OPÇÕES INTERLOCUTOR 

SITUAÇÃO / STATUS DETALHAMENTO OPÇÕES 

Não tenho informações Motivo 
Gerente da ação não fez contato com o município 

Desconheço a ação 

Ação não iniciada 

Expectativa de início  

15 dias 

1 mês 

2 meses 

Sem expectativa 

Motivo 

Dentro do prazo planejado 

Atrasada pelo município 

Atrasada pela secretaria 

Outros 

Ação em andamento com 

atraso 

Local  (informar rua/ bairro/comunidade) 

Previsão de término  

15 dias 

1 mês 

2 meses 

Sem expectativa 

Motivo 

Por dificuldade da secretaria 

Por dificuldade do município 

Outros 

Ação em andamento 

conforme o planejado 

Local  (informar rua/ bairro/comunidade) 

Previsão de término 

15 dias 

1 mês 

2 meses 

mais de 2 meses 

Ação suspensa ou 

interrompida 

Expectativa de 

reinício  

15 dias 

1 mês 

2 meses 

Sem expectativa 

Motivo  

Por determinação do município/secretaria/Travessia 

Por dificuldade da secretaria 

Por dificuldade do município 

Outros 

Ação concluída com atraso 

Local  (informar rua/ bairro/comunidade) 

Data  (informar data do término da ação) 

Avaliação  

Excelente 

Boa 

Regular 

Ruim 

Ação concluída conforme 

planejado 

Local  (informar rua/ bairro/comunidade) 

Data (informar data do término da ação) 

Avaliação  

Excelente 

Boa 

Regular 

Ruim 

 



38 

OPÇÕES GERENTE 

SITUAÇÃO / STATUS DETALHAMENTO OPÇÕES 

Não tenho informações Motivo 
Sem contato com o município 

Desconheço a ação 

Ação não iniciada 

Expectativa de início  

15 dias 

1 mês 

2 meses 

Sem expectativa 

Motivo 

Dentro do prazo planejado 

Atrasada pelo município 

Atrasada pela secretaria 

Outros 

Ação suspensa ou 

interrompida 

Expectativa de reinício  

15 dias 

1 mês 

2 meses 

Sem expectativa 

Motivo  

Por determinação do município/secretaria/Travessia 

Por dificuldade da secretaria 

Por dificuldade do município 

Outros 

Ação em andamento com 

atraso 

Tempo de Atraso 

15 dias 

1 mês 

2 meses 

Mais de 2 meses 

Motivo 

Por dificuldade da secretaria 

Por dificuldade do município 

Outros 

Ação em andamento 

conforme o planejado 

Expectativa de 

beneficiários/meta 
(informar número de beneficiários em atendimento) 

Previsão de término  

15 dias 

1 mês 

2 meses 

Sem expectativa 

Ação concluída com 

atraso 

Pessoas capacitadas (informar número de pessoas capacitadas) 

Pessoas beneficiadas (informar número de pessoas beneficiadas) 

Avaliação  

Excelente 

Boa 

Regular 

Ruim 

Ação concluída conforme 

planejado 

Pessoas capacitadas (informar número de pessoas capacitadas) 

Pessoas beneficiadas (informar número de pessoas beneficiadas) 

Avaliação  

Excelente 

Boa 

Regular 

Ruim 
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OPÇÕES TRAVESSIA 

SITUAÇÃO / STATUS Encaminhamento 

Ação com Problemas/divergência de 

informação 

O município deve entrar em contato com o Travessia 

O gerente deve entrar em contato com o Travessia  

O município e o gerente devem entrar em contato com o Travessia 

O município deve entrar em contato com o gerente 

O gerente deve entrar em contato com o município 

Ação sendo executada com sucesso   

Ação concluída com sucesso   

 


