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SUPERINTENDÊNCIA DE COMBATE À CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO - CTPCC

w Pauta da Reunião

1. Leitura da Ata do dia 28 de agosto de 2013;

2. Avisos e recados;

3. Proposta de cadastro de voluntários para fiscalizar verbas/obras municipais;

4. Deliberar quem substituirá o Fórum dos Trabalhadores;

4t5. Informação sobre Moção de Apoio proposta pela PGE - outorga de contratos
pela PGE;

6. Apresentação pela AGETOP da ferramenta "Cenário de Obras";

7. Dados de acesso de 1 ano do Portal da Transparência.
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w Desenvolvimento da Reunião

Aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2013, às 14h45min, teve início em primeira convocação

na Sala de Reunião do Conselho Estadual de Educação contando com a presença de 14 de seus

membros, sob a coordenação de seu Vice-Presidente, Senhor Adauto Barbosa Júnior, a Reunião

Ordinária do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Na abertura, o

residente agradeceu a presença dos Conselheiros e convidados, e antes de iniciar a pauta

apresentou solicitação do representante da Agência Goiana de Transporte para que a pauta fosse

antecipada no item em que participaria. Não havendo nenhuma contestação do plenário, o

Presidente esclareceu que a apresentação da Agetop abordaria a ferramenta: "Cenário de Obras",

que foi resultado de avanços na apresentação de informações sobre as obras civis e rodoviárias

conduzidas por essa Agência, iniciada em parceria com a Controladoria-Geral e que agora tomou o

formato a ser apresentado. Os responsáveis esclareceram que desenvolvimento se deu a partir dat
utilização dos bancos de dados originados nos sistemas gerenciais utilizadas na Agetop, e d'8 "

integração com o aplicativo Google Maps, e qU~) func. nal dades da ferramenta permitem//-

usuáriopesquisare filtrar informaçõesd;£ras tcali ada no mapa e realizard nload de

ontr-atos e fotografias. Informou ainda, qu encon ra-se m rojeto a integração desta ferramenta
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com o sistema de licitações do órgão. O Presidente questiona o convidado sobre quando haverá a

integração com o sistema de licitações, e obtém a resposta de que não há uma previsão concreta,

mas que provavelmente será implementada no início do ano de 2014. O Conselheiro Valdir Leite

Queiroz pergunta qual o tempo mínimo de atualização das fotografias, obtendo a resposta de que a

atualização acompanha as fiscalizações de obras, que ocorre a cada 15 dias. O Conselheiro Dr.

Hélio Telho questiona se é possível realizar download dos aditivos de contratos, obtendo a

resposta de que ainda não há essa funcionalidade, momento em que o Conselheiro sugere que

isso seja incorporado, uma vez que é preciso separar as informações que estão disponibilizadas no

enário de Obras" com o objetivo de propaganda governamental, e aquelas que servem para que

seja exercida por parte do cidadão: a fiscalização e o controle da Administração. Ressalta ainda,

que a ferramenta da maneira atualmente utilizada é quase nula, acrescentando também, que esse

demonstrativo precisa permitir que se conheça a licitação, os aditivos, as medições, os

pagamentos, as dispensas de licitações, elementos que assegurem que o cidadão possa verificar

se o serviço foi executado. O Conselheiro Valdir Leite Queiroz cita que tem acompanhado a

construção do Hugo 2, e que em várias partes o contrato da obra disponível para download está

ilegível, o representante da Agetop esclarece que tem ciência disso e que estão buscando

alternativas tecnológicas para a solução do problema. O Conselheiro Eudenisio Batista pergunta se

o sistema está integrado às informações de liquidação do SIOFINET, obtendo a resposta positiva,

faz outra pergunta referente à integração de informações com outros órgãos que executam obras,

btendo a resposta de que a Agetop não realizou nenhum expediente nesse sentido e que o

levantamento de informações é exclusivamente interno. O Conselheiro Eudenisio Batista então

apresenta a sugestão de que os órgãos e entidades que também executam obras repassem a

Agetop as informações para que o Sistema possua todas as obras executadas pelos órgãos e

entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. O Conselheiro Eduardo Aires Berbert

Galvão elogia a equipe da Agetop pela iniciativa, e pergunta quem é o responsável pela inserção

das informações, obtendo a resposta de que a responsabilidade é das gerências do órgão após o

recebimento dos materiais resultantes das fiscalizações. Em seguida, sugere que seja feita no

momento da inserção das informações, ~-~' para e o acompanhamento seja mais efetivo,

bem como, a disponibilização de Iink ara a Ouvidor' , de modo que o cidadão possa, caso seja

. ente, encaminhar denúncias bre a e /cuç- o d obra. O Conselheiro Ro ~n saúda os
\
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responsáveis pelo desenvolvimento da ferramenta, destacando o profissionalismo dos mesmos. O

Presidente agradece a presença dos representantes da Agetop, ressaltando a importância do

desenvolvimento de ferramentas deste tipo para a promoção da transparência e do exercício do

controle social. Ficou decidido que o Conselho irá encaminhar Ofício à Agetop com as sugestões

originadas nas discussões plenárias. Em prosseguimento à pauta, também antecipada em função

de compromisso do Conselheiro Dr. Walter Rodrigues, a Secretária-Executiva esclarece que

emergiu, em momentos anteriores, discussões acerca das modificações nas outorgas de contrato

do Estado motivadas pelo Executivo Estadual e que atualmente encontra-se na Assembléia

egislativa em forma de projeto de lei, já em fase de votação. O Conselheiro Dr. Walter Rodrigues,

representante da PGE, esclareceu sobre a atual fase desta tramitação, antes que o Conselho

deliberasse sobre proposta de documento a ser enviado ao executivo estadual que tratasse do

tema. Dr. Walter Rodrigues mencionou que é sabido que a Administração precisa ser muito ágil, e

que em virtude da agilidade da internet o dia parece que não comporta mais nas nossas atividades,

e ainda, que é sabido que a máquina governamental é lenta, e que há uma defasagem imensa

entre a necessidade de agilidade e a forma como o governo funciona, e que esse diagnóstico vem

sendo martelado dia e noite na Administração Estadual. Ressalta o Conselheiro que discorda em

parte desse diagnóstico, sobretudo, em atribuir ao "controle" o gargalo da agilidade. As pessoas

que fazem essa crítica, e que a tornam mais contundente, atribuem ao "controle" a culpa pelo

referido gargalo. E em vez de buscar a raiz do problema e de investigar realmente quais são as

usas de uma eventual defasagem na demora, querem extinguir os "controles", o que considerou

uma visão totalmente equivocada. Sendo assim, a Procuradoria se insurgiu contra tal corrente,

razão pela qual realizará um Seminário na Escola de Advocacia da OAB, para tratar desse

assunto. O Conselheiro Dr. Hélio Telho manifestou-se em dúvida quanto ao fato da outorga de

contrato pela PGE ser um ato de controle ou simples ato administrativo. O Conselheiro Gustavo

Pina esclareceu ao Conselheiro Dr. Hélio Telho, que pelo rito adotado a outorga torna-se ato de

Controle, pois o contrato é submetido ao setor de negócios públicos da Procuradoria-Geral antes

de ser assinado pelo tomador de despesas. Ao final da discussão, o plenário manifestou-se a favor
r'I

de envio de Ofício ao Sr. Governador do Esta90' suge' do que tal matéria seja retirad.a da pauta

do Legislativo e submetida a maior~prediaçõe a tes de ser definitivament 1d~tada. Em

s ida, deu-se prosseguimento d~auta c.5'~ a le ura a Ata da Reunião do ia' 4e agosto de
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2013, pela Secretária Executiva Maria D'Abadia de Oliveira Borges Brandão, sendo a mesma

aprovada sem nenhum acréscimo ou correção por parte dos Conselheiros. O próximo item da

pauta reservado aos avisos e recados, a Secretária Executiva esclarece sobre as demandas

originadas na reunião anterior e que todas as medidas foram tomadas para atendê-Ias. Fica

definido ainda o envio de comunicação aos representantes do Fórum dos Trabalhadores para que

se manifestem em razão da desistência da Força Sindical, antes ocupante desta cadeira. Ainda,

dentro da parte de avisos e recados o Conselheiro Dr, Hélio Telho, informa o plenário que o Fórum

Goiano de Combate à Corrupção organizará um Seminário no dia 09 de dezembro, Dia de

ombate à Corrupção, no Auditório dos Correios, e convida os membros do Conselho para

estarem presentes, O Conselheiro Valdir Leite Queiroz apresenta a sugestão de criação da figura

do Fiscal Voluntário de obras nos municípios, dizendo que o seu entendimento sobre transparência

é que a mesma não é só disponibilização de dados, e que apesar do estado disponibilizar todas as

informações sobre seus atos ele não oferece ferramentas para que a sociedade fiscalize. Entende

ainda, que todos os sítios de transparência, em todo o País são sites passivos, que só fornecem

informações e não interagem, sendo assim diz que a idéia é que os sítios da transparência sirvam

para que o cidadão possa fiscalizar as obras, e que ao acessar as informações sobre as mesmas,

o cidadão possa se cadastrar como fiscal voluntário para acompanharas obras específicas de

determinado município. Sugere ainda, que ao acessar as informações municipais as encontrem

listadas e disponibilizadas ao cidadão. Quanto as obras daquele município, que haja na placa com

formações sobre a mesma, o nome do fiscal voluntário daquela comunidade, O Conselheiro

finaliza sua fala, dizendo que tem certeza absoluta que esta ferramenta traria enormes resultados,

porque o cidadão vai se sentir responsável uma vez que está oficialmente definido como fiscal

daquela obra, O Conselheiro Dr, Hélio Telho elogia a iniciativa, e diz que é essencial que tal

ferramenta deve se limitar às obras do Estado, e que não deve restringir a fiscalização a um

número fixo de voluntários, uma vez que isso poderia permitir que algumas pessoas se

cadastrassem sem de fato exercer o papel, apenas com o intuito de impedir que outras o fizessem.

O Presidente esclarece que já existe um Decreto que está em fase de publicação, que 'nstitui no

âmbito da Controladoria-Geral a figU~a d uvidor V luntário, e que suas funções serr~o muito

semelhantes às apresentadas pelo C. selhe'ro VaJ . ir eite Queiroz, inclusive com u~ ~bel mais

I d . - f' / t 't / 'b . bl' A' f' \\ . \m o, e maneira que nao Ique res ri a .9pen a o ras pu Icas. SSlm, I ou a I o o

Valdir Queiroz
Realce

Valdir Queiroz
Realce
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Conselho irá convidar o Ouvidor Geral do Estado para esclarecer sobre esse Projeto na próxima

Reunião Ordinária. O ponto final da pauta trouxe dados de acesso ao Portal da Transparência, na

ocasião do primeiro ano de implementação. Vencida a pauta do dia, o Presidente agradeceu a

presença de todos, ficando definida a data do dia 11 de dezembro de 2013 para a realização da

próxima reunião. Eu, Maria D'Abadia de Oliveira Borges Brandão, Secretária-Executiva do

Conselho li a ata aos presentes que a aprovaram. Por ser verdade, firmamos o presente

docu mento . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•Nome Assinatura
Controladoria-Geral do Estado

Titular 1: José Carlos Siqueira

Suplente: Adauto Barbosa Júnior

Titular 2: (Secretária Executiva): Maria

D'Abadia de O. B. Brandão

Suplente: Juliano Martins Rodrigues

Secretaria de Estado da Casa Civil

Titular: Leila Maria Cunha Prudente

Suplente: René de Rossini Rossi

ecretaria de Estado da Fazenda

Titular: Ivo Cézar Vilela

Suplente: Ovídio Alberto Rodrigues Laraich

Procuradoria-Geral do Estado

Titular: Walter Rodrigues da Costa

Suplente: Marcelo de Souza

Secretaria de Estado de Gestão e Planeja

Titular: Gustavo de Pina Dias Adorno

Suplente: Maria Christina de Azeredo Costa
Reis
Fórum Goiano de Combate à Corrupção
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Titular: Helio Telho Correa Filho ~ ~
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Titular: Aníbal Silva

Suplente: Wagner Nasser

Fórum Empresarial

Titular: Valdir Leite Queiroz

Suplente: Bartolomeu Braz Pereira

-=órum dos Trabalhadores

Titular: Rherman de Souza Pires

Suplente: Eurípedes Raphael Maia

Fórum das Universidades Privadas

Titular: Paulo Antonio de Azevedo Lima

Suplente: Jorge de Jesus Bernardo

Universidade Federal de Goiás

Titular: Cleyzer Adrian da Cunha

Suplente: Emerson Santana de Souza

Universidade Estadual de Goiás

Titular: Lacerda Martins Ferreira

Titular: Rodrigo Souza Zanzoni

Titular: Rodrigo César Bolleli Faria

uplente: Jeomar Barbosa Vaz

Ministério Público Estadual
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Suplente: Reuder Cavalcante Motta '-./ ~

Tribunal de Contas dos Municípios '
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Suplente: Robson Batista Borges -J K~~~CC(

Sindicato dos Gestores Governamentais dó Estado/de Gpiás"f
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Titular: Eudenisio Batista da Silva / ~ ~

Suplente: Fausto Jaime



--".Titular: Alex Araujo Neder

Suplente: Alexandre Magno de A. Guerra

Fórum em Defesa dos Servidores e Serviço~
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Ordem dos Advogados do Brasil /' -,
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Titular: Eduardo Aires Berbert Galvão

Suplente: Raniel Mascarenhas Rufo

Centro de Estudos Bíblicos

Comitê para Democratização da Informática

Titular: Francisco Fernandes Capei

Suplente: Quimico lamamoto Pacheco
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