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m Pauta da Reunião
1. Leitura da Ata de Reunião do CTPCC do dia 12 de dezembro de 2012;
2. Avisos e recados;

3.
4.
5.

•

•

lI) Desenvolvimento da Reunião
Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, às 14h30min, teve início em primeira
convocação, na Sala de Reunião do Conselho Estadual de Educação, sob a Presidência do
Senhor José Carlos Siqueira a reunião ordinária do Conselho de Transparência Pública e
Combate à Corrupção. Na ocasião, o Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e
convidados, solicitando em seguida que a Secretária Executiva, Sra. Maria D'Abadia de
Oliveira Brandão conduzisse a leitura de aprovação da Ata da Reunião do dia 12 de
dezembro de 2012, a qual após retificação em seu texto, foi assinada pelos membros que
estiveram presentes naquela sessão. Aberta a seção, iniciou-se a pauta com informes, avisos
e recados, momento em que o representante do FOCCO/GO,
Dr. Hélio Telho, comentou
sobre a disponibilização das informações sobre as grades de programação da Agência
Goiana de Comunicação - AGECOM, ressaltando, no entanto, que o formato disponibilizado
não permite a aplicação de filtros, dificultando consulta e agregação de informações. O
representante do Fórum dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, Sr. Eduardo Aires
Berbert Galvão, reforçando a posição manifestada pela fala antecedente, afirma ser de
extrema importância uma detalhamento maior das informações disponibilizadas
pela
AGECOM, bem como,
a padronização das unidades de medida utilizadas para o
preenchimento da planilha por parte das Agências de Publicidade. O conselheiro Dr. Hélio
Telho, destaca que a sistematização deste tipo de dado, no formato atual, exige trabalho
braçal, e que as planilhas não são bem elaboradas, sugerindo ainda que a AGECOM crie uma
planilha padrão e solicite as próprias Agências de Publicidade o preenchimento uniforme das
mesmas, de maneira que elas mantenham um padrão mais amigável para pesquisa. Em
resposta, o Presidente do Conselho disse que irá oficiar à AGECOM, para que essa
disponibilize as informações à Controladoria-Geral do Estado - CGE, em formato aberto, para
que os mesmos sejam sistematizados e apresentados no Portal Transparência Goiás; informa
ainda, que a CGE tem feito várias rodadas de discussão com a AGECOM acerca dos temas
apresentados, e ainda, que a solicitação para que o formato digitalizado do Diário Oficial do
Estado deixe de apresentar a marca d'água com o texto "sem efeito legal". Por sugestão do
Presidente, a ordem da pauta de apresentação foi alterada, com isso coube a
Superintendente de Prevenção à Corrupção e Informações Estratégicas - Maria D'Abadia,
apresentar a cartilha "Ética no Serviço Público" que encontra-se em fase de edição, e que
será em breve distribuída aos ór ãos da administra ão ública estadual, e também arversão
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eletrônica da cartilha "Controle Social na Administração
Pública".
Em seguida, foi
apresentada, a pedido do Presidente, a cartilha eletrônica sobre "Controle Social da
Administração Pública" que está em fase final de elaboração. A apresentação dessa Cartilha,
que não estava prevista na pauta, foi autorizada e incentivada pelos Conselheiros presentes.
Os comentários dos presentes sobre as cartilhas foram bastante elogiosos. Na seqüência, foi
apresentado o Manual Eletrônico de utilização do Serviço de Informação ao Cidadão, que
deverá ser disponibilizado nos sítios eletrônicos de todos os Órgãos públicos do Poder
Executivo do Estado de Goiás. Os comentários sobre o Manual também foram elogiosos, com
a ressalva de que ele deveria também ter "pelo menos uma musiquinha" vez que o Manual é
essencialmente visual. Seguindo a pauta, a pedido do Presidente, a Secretária Executiva
apresenta as providências tomadas pela Agência Goiana de Comunicação sobre o pedido de
divulgação dos gastos com publicidade. O conselheiro Bartolomeu B. Pereira solicitou mais
detalhes sobre os gastos com publicidade na TV Globo com o programa "Rodo Vida". Para
identificar o gasto requerido, entrou-se no sítio da AGECOM e buscou-se nos relatórios
encaminhados pelas Agências de Publicidade, qual seria a responsável pela divulgação do
referido programa. A dificuldade em encontrar qual Agência de Publicidade realizou a referida
despesa, reforçou entre os Conselheiros a impressão já manifesta nos comentários realizados
durante os avisos pelos Conselheiros Dr. Hélio Telho e Eduardo Aires B. Galvão. Para
minimizar o problema, o Presidente comprometeu-se novamente em oficiar a AGECOM
sugerindo que aquela Agência passe a divulgar o relatório em formato aberto, o que facilitaria
a consulta. Ainda a respeito da AGECOM, os conselheiros Eduardo Aires Berbert Galvão e
Maria D'Abadia de Oliveira Borges Brandão comunicaram que o Diário Oficial do Estado que por certo período de tempo esteve disponível em formato pesquisável - regressou ao
status anterior, formato digital de imagem, o que inviabiliza as consultas pelos interessados
em seu conteúdo. Diante dessas constatações, o Presidente informou que a correção desses
problemas referentes ao formato pesquisável do arquivo publicado e da marca d"água no
mesmo, já haviam sido acertados com o Presidente da AGECOM e que ele, pessoalmente iria
entrar em contato com o titular da pasta para dirimir tais problemas. Foram definidos
expedientes a serem emitidos pela Presidência do Conselho, versando sobre a publicação de
contratos administrativos, requerimentos a AGECOM sobre gastos com publicidade, e
sugestão à SEMARH para adoção de providências relativas ao mapeamento de riscos de
corrupção. No prosseguimento da seção, o Presidente solicitou que a Secretária Executiva
desse continuidade à pauta, que na seqüência versava sobre a ação promovida pela
Associação dos Procuradores do Estado, em desfavor do Governo do Estado de Goiás, na
qual foi concedida antecipação de tutela proibindo a divulgação da remuneração dos
Procuradores de Estado em qualquer sítio eletrônico. A Secretária Executiva apresentou aos
presentes a seqüência dos fatos, informando que a Procuradoria-Geral do Estado não foi
oficiada sobre o assunto conforme havia sido determinado pelo plenário do Conselho na
Reunião Ordinária do dia 12 de dezembro, vez que a Procuradoria antecipou-se oficiando a
Controladoria-Geral do Estado no dia 13 de Dezembro de 2012, requerendo elementos que
subsidiassem a confecção da peça contestatória. No dia 14 de dezembro de 2012, a
Controladoria res ondeu ao Ofício da Ora. Clarisse e 'á no dia 18 de dezembro de 2012, a
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peça já estava protocolada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e que essa era a
última informação conhecida. Na oportunidade, o conselheiro Dr. Walter Rodrigues pediu para
fazer uso da palavra para atualizar seus pares sobre as novas informações a respeito do
processo. Informou que o Agravo de Instrumento havia sido conhecido pelo Desembargador,
mas que, no entanto, havia sido mantida a decisão da primeira instância até o julgamento do
mérito. Aproveitou a oportunidade e ofereceu ao Conselho, cópia dos documentos que
compõem os autos para que fizessem parte dos arquivos do CTPCC. Reiterou a seus pares
que a PGE contestou a ação tempestivamente e que ele, particularmente, mesmo sendo
membro da carreira de Procuradores de Estado, é contra a ação movida pela APEG.
Acrescentou ainda, que Uéfolclórica" a afirmação que a APEG negue a aplicabilidade da Lei
de Federal 15.257 - Lei Acesso à Informação - LAI no Estado de Goiás. Reafirmando sua
convicção na seriedade do trabalho da PGE, propôs a instituição de Comissão com o objetivo
de averiguar a qualidade da defesa apresentada pela PGE nos casos em que a instituição se
viu obrigada a fazer a defesa do Estado em ações promovidas pela APEG ou por
Procuradores de Estado. O Conselheiro chama a atenção para o fato do cuidado que tal
discussão deve ter por parte do Conselho, citando um artigo publicado em jornal com
circulação diária em que um membro do Conselho levanta questionamentos sobre a atuação
da PGE nessas situações. Também, manifestou que não cabe ao Conselho a discussão
sobre a política de pessoal do Estado, pois em seu artigo o Conselheiro havia falado da
remuneração dos procuradores e comparado o salário desta categoria com o de policiais.
Tomando a palavra, manifestou-se também a conselheira Leila Maria Prudente, dizendo que
tal matéria encontra-se em discussão no Poder Judiciário, informando que o Tribunal de
Justiça do Estado manteve a decisão proferida em primeiro grau, e que qualquer polêmica ou
contestação deve ficar restrita ao mesmo, aguardando sua decisão; em seguida ela reforça os
dizeres de seu antecessor na fala, Dr. Walter Rodrigues, afirmando que a PGE está vigilante
nas causas do Estado e sobre isso não deveria pairar nenhuma dúvida. O Presidente do
Conselho toma então para si a palavra, e observa que não cabe ao Conselho estabelecer
qualquer nível de consideração sobre opiniões individuais e particulares emitidas em um
artigo de opinião, no qual um Conselheiro fala em seu próprio nome, e não em nome do
Conselho. E que se o Conselheiro em tela emitiu opinião sobre o assunto, o fez por sua
própria conta e risco sem o respaldo do Conselho. Opinou ainda, que o Governo Federal
extrapolou suas competências na redação da LAI ao regulamentar
detalhes sobre os
procedimentos administrativos que deveriam ser adotados por todos os entes da federação,
vez que essas minúcias do funcionamento das instituições próprias do direito administrativo,
são reservadas aos próprios entes federados. Neste ponto, o Conselheiro Eduardo Aires B.
Galvão, pede uso da palavra. O Presidente passa a palavra ao Conselheiro, mas o adverte
que a franquia da palavra estava condicionada a não tratativa de manifestações de cunho
particular. O Conselheiro Eduardo Aires B, Galvão insiste em fazer uso da palavra, para
esclarecer que a mutilação do Relatório contendo o pagamento dos salários dos servidores
públicos estaduais disponibilizado no Sítio da Transparência,
é uma questão pertinente de
ser tratada neste fórum de debates e que, por essa razão, ela havia sido trazida a baila por
ele na reunião anterior. E que essa era a única das temáticas do artigo tratadas ali. Encerrada
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a pauta, o Presidente abre a palavra para quem quiser fazer uso dela. Então o Conselheiro
Dr. Hélio Telho, destaca que a entrega de resposta de requerimento no formato em que está
funcionando, ou seja, de forma presencial, dificulta o acesso à informação, e a
disponibilização das respostas em formato digital, otimizaria tal processo. Acerca deste ponto
esclarece o conselheiro Walter Rodrigues, que pouquíssimos órgãos contam com serviço de
digitalização de documentos o que inviabiliza a adoção de tal procedimento. O Presidente,
adicionando informações, explanou sobre quais os procedimentos do Estado de Goiás quanto
à disponibilização de informações solicitadas pelo cidadão, explicitando as particularidades
dos órgãos e entidades acerca da digitalização de documentos, e que a CGE já processa
todos os documentos sob sua responsabilidade de forma digital, mas uma das preocupações
do Governo são a integridade e a segurança da informação, vez que o sistema de Gestão da
Ouvidoria, não foi inicialmente planejado para atender essa demanda, ficando vulnerável a
ataques, fato que compromete a segurança da informação. O Conselheiro Robson Batista
Borges, representante do Tribunal de Contas dos Municípios, questiona a ação do CTPCC em
relação à Assembléia Legislativa sobre a aprovação da LAI estadual, ficando a Secretaria
Executiva responsável pelo encaminhamento de ofício àquela Casa, solicitando informações e
providências. O Conselheiro Eduardo Aires Berbert Galvão, aproveitando dos informes e
avisos, levanta questionamento sobre as entidades que não tem participado das reuniões, e
que tal situação prejudica o quórum das seções, sugerindo mudanças regimentais a fim de
solicitar que tais entidades manifestem-se sobre a continuidade de participação no Conselho;
ficando deliberado que a Secretaria Executiva irá oficiar as entidades com duas faltas
consecutivas a manifestarem sobre a participação, e, em particular o Fórum das
Universidades Privadas, que indicou informalmente interesse em não participar do Conselho e
também do Centro de Estudos Bíblicos, que até a presente data não indicou seus
representantes. Sugeriu-se também, que para a próxima seção, os Conselheiros deverão
apresentar sugestões de instituições para possível agregação ao Conselho para eventual
substituição dessas instituições, caso elas não manifestem interesse em continuar com
assento no Conselho. Por fim, ficou definido o dia 24 de abril de 2013 como a data da próxima
reunião ordinária deste Conselho. Eu, Maria D'Abadia de Oliveira Borges Brandão, SecretáriaExecutiva do Conselho li a ata aos presentes que a aprovaram. Por ser verdade, firmamos o
prese nte docu me nto. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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