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w Pauta da Reunião

1. Leitura da Ata do dia 05 de novembro de 2014;
2. Avisos e recados;

I

3. Intensificar a parceria com o Programa de Educação Fiscal para fomentar o
controle social - Plano de Trabalho/20 14
4. Novos relatórios no portal da transparência;
5. Sugestões para aprimoramentos do Diário Oficial;
6. Breve relato do evento TCU em Brasília - Pacto pela boa governança - Um
retrato do Brasil;
7. Fiscal Voluntário;
8. Alteração do Decreto de criação do Conselho e Regimento Interno
9. Cronograma de reuniões

ara 2015

w Desenvolvimento da Reunião
Aos 18 dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas (14) e quarenta e
quatro (44) minutos, teve início em primeira convocação

na Sala de Reunião da Secretaria de

Estado da Fazenda, contando com a presença de 17 (dezessete) dos seus membros, titulares e
suplentes, sob a Presidência do Senhor Adauto Barbosa Júnior, a 23 Reunião Extraordinária do
Conselho de Transparência

Pública e Combate à Corrupção. Na ocasião, o Presidente agradeceu

aos presentes e, em seguida, apresentou a pauta do dia. No encaminhamento

do primeiro item da

pauta, foi feita a leitura da Ata de Reunião Ordinária do dia 05 de novembro de 2014, a qual, após
aprovada por todos os presentes foi encaminhada para publicação no Portal de Transparência

do

Governo de Goiás. Em seguida, na seção de avisos e recados, a Sra. Maria D'Abadia de Oliveira
Borges Brandão, Secretária Executiva do CTPCC, relatou aos membros os encaminhamentos
\
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respeito da divulgação da listagem cronológica de pagamentos de precatórios, informando que já
havia sido disponibilizado

no Portal de Transparência

um banner indicando Iink para a página do

Tribunal de Justiça de Goiás, onde o cidadão poderá acessar tais informações. O Presidente em
prosseguimento
representante

da pauta, informou que o item 3 não aconteceria,

em função da ausência do

do Grupo de Educação Fiscal, que faria a apresentação.

Em seguida, no terceiro

ponto da pauta, a Sra. Elizângela Abreu de Vasconcelos, técnica da Controladoria-Geral

do Estado,

apresentou os painéis incluídos no Portal Goiás Transparente, esclarecendo aos presentes que as
modificações visam atender à política de acesso à informação e tem como parâmetro a avaliação
da Organização

não-governamental,

Brandão, Superintendente

Contas Abertas. A Sra. Maria D'Abadia de Oliveira Borges

da Transparência

da CGE, acrescenta que essas modificações foram

realizadas com o objetivo de tornar os relatórios mais dinâmicos, através de consultas e filtros que
podem ser montados pelo usuário, como por exemplo, o relatório de folha de pagamento, onde é
possível acessar as informações pelo nome do servidor, e que tais modificações foram um ganho
importante

para

automaticamente

a gestão

do

portal,

uma

vez

avanços

todas

as

informações

são

geradas

com base nos bancos de dados on-line dos sistemas corporativos do Estado, e

que, além disso, o portal avançou consideravelmente
não proprietário,

que

na divulgação de dados abertos, em formato

com acesso via FTP e Web Services. O Presidente destaca e reforça esses

e informa que neste momento

está sendo desenvolvido

o sistema de convênios

e

contratos do estado, e que tal já tem o primeiro módulo liberado, e pede que os Conselheiros
visitem o portal e busquem contribuir com a sua melhoria. O Conselheiro,
questiona

se é possível disponibilizar

Sr. Valdir Queiroz,

o link do relatório em outros sites, e é informado pelo

Presidente que sim e que caso haja alguma atualização o link é automaticamente

modificado. O

Presidente informa que o quarto e o quinto ponto da ata ficam adiados, em função da ausência de
seus propositores, os Conselheiros Dr. Hélio Telho e Giovani Ehrhardt, respectivamente. Assim, o
Presidente avança para o sexto ponto da pauta, sobre o projeto "Fiscal Voluntário", o Conselheiro
Valdir Queiroz, propositor do assunto, questiona sobre o cronograma de implantação do projeto, e
que foi relatado em reunião anterior que tal encaminhamento
vez que haviam
encaminhar,

outras

prioridades.

sem data prevista,

O Presidente

seria dado a partir de janeiro, uma

responde

uma vez que continuam

que a Controladoria-Geral

as demais priorida~es

~' ¥
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irá

da área de
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tecnologia da informação, gerenciada pela SEGPLAN, que o órgão é obrigado a esperar o trâmite
de demais demandas junto a tal setor, e que são anteriores a essa, e que não há como precisar
uma data de conclusão desse projeto. O Conselheiro Valdir Queiroz ressalta que a previsão era
para o mês de janeiro e que agora já não há mais nenhuma data, sugerindo que haja uma definição
para este cronograma, e que sejam votadas em reunião as prioridades da área de Tecnologia da
Informação. O Presidente esclarece que o Conselho não tem essa prerrogativa, pois ele não pode
realizar a gestão da Controladoria. O Conselheiro Dr. Walter Rodrigues da Costa reforça a fala do
Presidente, esclarecendo

que o papel de definir prioridades é do Governo, o Conselho não pode

interferir dessa maneira em sua gestão. O Conselheiro Valdir Queiroz questiona a prioridade dada
pela

Controladoria-Geral

Governamental

Estado

no

atendimento

da

avaliação

da

Organização

Não-

Contas Abertas, e sugere que se definam outras prioridades. A Conselheira Maria

D'Abadia esclarece
Transparência,

do

que a Controladoria-Geral

tem trabalhado

visando a melhorar o Portal de

e que a avaliação feita pelo Contas Abertas é uma referência importante, e que

nesse momento a prioridade é concluir o sistema de convênios e contratos, e que do ponto de vista
técnico essa é a prioridade, e que o projeto do "Fiscal Voluntário", em análise pelos técnicos da
área de TI da Segplan, não tem como ser viabilizado neste momento. O Conselheiro Valdir Queiroz
destaca que tal viabilidade já foi verificada em relatório anterior apresentado ao Conselho e que tal
assunto já foi discutido no plenário e tem voltado para discussão sem uma definição precisa. A
Conselheira

Maria D'Abadia diz que em menos de oito meses não será possível atender tal

demanda. O Conselheiro Valdir Queiroz diz que voltará a solicitar pauta sobre o assunto na data
conveniente, em virtude do prazo apresentado. Em prosseguimento, a Conselheira Maria D'Abadia
apresenta o último ponto da pauta, sobre modificação na redação do Decreto 7.499/11 que cria o
Conselho de Transparência
acatada

a sugestão

Conselheiros

Pública e do Regimento Interno do Conselho. A respeito do Decreto foi

do Conselheiro

Dr. Walter

Rodrigues

de quórum

mínimo

de 1/3 dos

para abertura da seção e de maioria absoluta (metade mais um) para deliberações.

As propostas de modificação

do Regimento

debate ficou decidido que a Secretaria

Interno foram todas acatadas pelo plenário. Após

Executiva irá proceder à nova redação para os dois

documentos com base nas sugestões dos membros e irá encaminhar por email, para conhecimento
e aprovação. O último ponto da pauta abordou a definição do cronograma de reuniões do ano de

,
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2015, sendo aprovado

em unanimidade.

Foi acatada sugestão do Conselheiro

Eduardo Aires

Berbert Galvão que diz respeito ao envio aos parlamentares goianos, bem como aos presidentes
do Senado e Câmara Federal e aos relatores do projeto da PEC 45, sugerindo o retorno de tal
Proposta às casas legislativas.
Contro/adoria-Geral

O Presidente acrescenta que tal procedimento

já foi feito pela

via Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), mas que acha pertinente

que o CTPCC também o faça. Finda a pauta, o Presidente Adauto Barbosa Júnior agradece a
presença de todos e encerra a reunião às 16h30min, na presença de 17 (dezessete) conselheiros.
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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Suplente: Maria Christina de Azeredo Costa
Reis
Fórum Goiano de Combate à Corrupção
Titular: Helio Telho Correa Filho
Suplente: Paulo Henrique Nogueira

Associação Goiana de Imprensa
Titular: Aníbal Silva
Suplente: Wagner Nasser
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Fórum Empresarial
Titular: Valdir Leite Queiroz
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Central Unica dos Trabalhadores
Titular: Maria Euzébia Bia de Lima
Suplente: Leocides José de Souza
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Suplente: Jorge de Jesus Bernardo
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Titular: Rodrigo Souza Zanzoni
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