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DE COMBATE À CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL
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m Pauta da Reunião

1. Leitura da Ata do dia 11 de dezembro de 2013;
2. Avisos e recados;
3. Envio de oficios das entidades com representatividade no Conselho sobre
a substituição de membros;
4. Resposta do Conselho sobre o: encaminhamento de Ofício ao Presidente
do Grupo Executivo do VLT, ao Procurador-Geral do Estado e ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado;
5. Noticiar o encaminhamento à Casa Civil do Projeto de Lei que
regulamenta no âmbito do Poder Executivo Estadual a Lei Anticorrupção Lei nO__ /20 13. Disponibilizar as minutas aos Conselheiros;
2. 6. Software de inteligência artificial- Criação de GT para elaboração do
edital.
m Desenvolvimento da Reunião
Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 14h50min, teve início em primeira convocação
na Sala de Reunião do Conselho Estadual de Educação contando com a presença de 19 de seus
membros, sob a Presidência do Senhor Adauto Barbosa Júnior, a Reunião Ordinária do Conselho
de Transparência

Pública e Combate à Corrupção, que agradeceu a Deus e aos presentes, em

seguida leu a pauta do dia. Solicitou a palavra o Conselheiro Sr. Valdir Leite Queiroz que explicou
aos presentes que a proposta feita por ele acerca da fiscalização

por parte do cidadão é bem

diferente da apresentada pelo projeto do "Ouvidor Voluntário" da CGE, e esclarece que faz esta
intervenção por não ter comparecido à reunião anterior. O Presidente sugere que o Conselheiro
apresente tal assunto como ponto de pauta para a próxima reunião. O Conselheiro
sugestão, comprometendo-se

acatou a

em fazê-lo. Em atendimento ao primeiro ponto da pauta referente à

leitura da Ata de Reunião do dia 11 de dezembro de 2013, o Presidente abre para manifestações
ou considerações

sobre o documento, sem nenhuma manifestação,

segue o documento p ra a
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coleta de assinaturas. A Conselheira Sra Maria O'Abadia de Oliveira Borges Brandão, SecretáriaExecutiva do Conselho, abre o segundo ponto da pauta comunicando aos pares as providências da
Secretaria Executiva acerca de demandas da reunião anterior. Em relação ao Ouvidor Voluntário, o
Presidente esclarece que o projeto está concluído e disponível para a divulgação, no entanto, a
Controladoria-Geral

em função de dúvidas à respeito de inserção de cidadãos como agentes

públicos para o desenvolvimento

desse serviço,

incorreria em transgressão da legislação eleitoral.

Assim, enviou consulta à Procuradoria-Geral do Estado para manifestação, e aguarda retorno para
implementação do projeto este ano ou não. O Conselheiro Or. Hélio Telho, questiona qual seria a
dúvida em relação à legislação eleitoral. O Presidente esclarece que a dúvida é sobre as condutas
do Ouvidor Voluntário em ano eleitoral, uma vez que o entendimento é de que este se confunde à
figura de agente público e sobre a vedação de suas condutas durante o ano eleitoral, como a
distribuição de material e por isso a consulta a PGE. A Conselheira

Ora. Leila Maria Prudente,

representante da Casa Civil, sugere que poderá junto com o Conselheiro Or. Walter Rodrigues,
acompanhar a tramitação de tal consulta. A Secretária-Executiva
Transparência,

esclarece que sobre o índice de

a CGE trabalha na composição de Grupo de Trabalho com vistas à criação deste

índice. O Presidente aproveitando

o momento, avança ao sexto ponto da pauta e explica aos

Conselheiros que a implantação do software de inteligência artificial já encontra-se avançado e que
a CGE compôs Grupo de Trabalho e Comissão Especial de Licitação para discuti-lo, e já em
funcionamento.

A CGE, tomou ciência de duas empresas que trabalham

ressalta que a ferramenta permitirá um grande avanço para a transparência

com a ferramenta

e

no serviço público. O

Conselheiro Or. Hélio Telho pergunta quanto irá custar esse serviço. O Presidente esclarece que a
mensuração dos custos ainda está sendo discutida, porque as empresas cobram por acessos
respondidos e pelo custo de implantação. O Conselheiro Or. Hélio Telho, sugere que a mensuração
dos custos deve ser não só por respostas dadas, mas também pela assertividade da resposta. O
Presidente explica que isso está sendo previsto e que toda solicitação do cidadão terá a opção
para que ele avalie se sua demanda

pela informação

foi atendida.

A Secretária-Executiva

comunica que foram enviados os ofícios ao Governador do Estado, ao Procurador-Geral da PGE e
ao Presidente

do Grupo Executivo do VL T, após coleta de assinatura

dos membros

deste

Conselho, conforme deliberado em reunião anterior. O Presidente explana que os Ofícios do
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Conselho tiveram resultados interessantes e que foi convocado pelo Senhor Governador do Estado
e o Presidente Executivo do VL T para tratar deste assunto, e informa que antes disso já havia
reunido com o Presidente do Grupo Executivo e com o Procurador-Geral

do Estado, quando o

Presidente do Grupo Executivo afirmou que todas as pendências apontadas pelo Conselho haviam
sido sanadas, ficando o Procurador-Geral

responsável por verificar o processo para averiguá-Ias, e

esclarece, que por decisão do Governador do Estado o processo encontra-se paralisado e será
retomado após nova série de estudos de sua viabilidade. O Conselheiro Dr. Wagner Rodrigues
acrescenta que houveram outros empecilhos, principalmente a falta de garantia de financiamento
que não estavam amarradas, e que a atuação da CGE e da PGE, bem como, os Ofícios do
Conselho contribuíram para a paralisação do projeto, alertando o Governador sobre esses fatos. A
Secretária-Executiva,
Democratização

da

passando
Informática

a

outro

faltou

ponto

três

da

pauta,

reuniões

informa

consecutivas

que

o

Comitê

para

e a representação

das

Universidades Privadas faltou duas reuniões, mas que no momento se fazia presente, colocando a
questão ao Conselho sobre o envio de comunicação a essas entidades para ciência da intenção ou
não, de continuar com a representatividade

no Conselho. A Conselheira Ora. Leila Maria Prudente,

sugere que seja praxe no Conselho que a entidade que faltar a três reuniões consecutivas seja
oficiada de maneira a manifestar sua intenção em relação a sua permanência

no Conselho. O

Conselheiro

comunicando

Dr. Hélio Telho acrescenta

entidade comunicando

que o Conselho

deve se manifestar

a respeito das ausências de seu representante

à

pedindo que ela indique

outro, indicando prazo para resposta. Em não havendo manifestação, o Conselho automaticamente
entenderá como desinteresse

em sua representação

no Conselho, então abre-se possibilidade

para a escolha de outra entidade. A Secretária-Executiva,

informa que o Ofício destinado à Agetop,

com sugestão originada na reunião anterior, recomendando àquela Agência a inserção dos nomes,
telefones e emails nas placas de obras para o cidadão fazer contato com o fiscal de obras foi
enviado no dia 10 de janeiro. A Secretária Executiva esclarece ainda, que a Agetop disponibilizou
no site www.transparência.go.gov.br

a ferramenta "Cenário de Obras", surgida em uma demanda

do Conselho no ano passado. O Presidente acrescenta que a Agetop irá disponibilizar a ferramenta
para outros órgãos para que eles insiram informações sobre suas obras. No quinto ponto da pauta,
o Presidente versa sobre a Minuta de Lei Anticorrupção

Estadual, e esclarece que foi criado um

t
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Grupo de Trabalho que redigiu a Minuta de Lei Anticorrupção

Estadual, em consonância com a

legislação federal, exceto no que diz respeito à estrutura recursal. O Conselheiro Suplente, Subchefe da CGE, Senhor André Góes esclarece que a Minuta de Lei Estadual traz como novidade: o
acordo de leniência e a responsabilização

das empresas com as multas que estão previstas. Oe

acordo com orientação do CONACI, ficou decido que haverá um grau único de recurso e os órgãos
irão trabalhar nessa linha, e que a Minuta de Lei será submetida à Casa Civil para avaliação e
também aos Conselheiros. Acrescentou ainda,
traz é a criação de um Fundo Anticorrupção,

que a novidade efetiva que essa proposta de Lei
no âmbito da CGE, para recepcionar as eventuais

A proposta prevê ainda, que fique à cargo da CGE,

multas que serão aplicadas.

acordos de leniência e que a responsabilização

estabelecer os

das empresas ficariam na responsabilidade

de

cada órgão, com recursos de revisão destinados à própria entidade. O Conselheiro Or. Hélio Telho
comenta que é contra eternização de processos, citando o caso do CAOE em que os recursos
eram irrecorríveis no âmbito administrativo,

e só podiam ser questionados

no âmbito judiciário.

Menciona a aplicação pelo Conselho de uma penalidade à empresas do ramo de siderurgia quando
o Ministro da Justiça,
administrativo

à época,

Nelson Jobim, mesmo contra a Lei, conheceu

com base no duplo grau de jurisdição,

processos administrativo.
algum precedente.

previsto na Constituição

Menciona que não sabe o que se depreendeu

Ressalta a importância

de se estudar esse caso,

o recurso

no âmbito dos

a partir daí, se gerou
para que no caso dos

recursos administrativos previstos na Minuta de Lei, não haja nada inconstitucional ou do gênero.
O Conselheiro diz ainda, que Lei Anticorrupção prevê algumas penas duras e que a Minuta de Lei
Estadual não prevê nenhum recurso, a decisão é em instância única tomada pelo Secretário ou
Presidente em caso de autarquia. A Lei Federal não faz previsão nesse sentido, e que eles devem
usar a Lei do Processo Administrativo. A Conselheira Ora Leila Maria Prudente comenta que está
de acordo com a opinião do Conselheiro Or. Hélio Telho, sugerindo que se oficie à Casa Civil para
que haja um acompanhamento

mais próximo do Conselho,

no que se refere a esse aspecto na

redação da Lei. O Presidente acata a sugestão e comunica aos Conselheiros que a referida Minuta
será encaminhada

a todos por email,

para que eles façam suas considerações

e depois haja o

envio à Casa Civil. O Conselheiro Or. Hélio Telho diz que mesmo que esse aspecto não esteja
muito claro na Constituição,

é uma questão que precisa ser considerada, pois as penas são muito
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rígidas, a exemplo da inabilitação. Relembra que se uma empresa recebe uma pena dessa por um
município, ela não poderá contratar com nenhum dos cinco mil e quinhentos municípios do Brasil,
nem pelos Estados,

nem pela União, e que isso poderá despertar nas mesmas,

uma maior

necessidade de agir de forma corrupta para conseguir uma contratação, uma vez que querem se
ficar livre da penalização. A Secretaria Executiva do Conselho se responsabilizou
todos os Conselheiros

da Minuta de Lei Estadual Anticorrupção

pelo envio à

para que apresentem

suas

sugestões ao texto. Findada a pauta, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de
todos. 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 documento. ---------------------
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