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m Pauta da Reunião

1. Leitura da Ata do dia 06 de novembro de 2013;
2. Avisos e recados;
3. VLT - Possibilidade de empresa ou consórcio que elaborou o projeto
básico participar de licitação para execução das obras;
4. Apresentação do Projeto Ouvidor Voluntário
Cronograma de reuniões para 2014
m Desenvolvimento da Reunião
Aos 11 dias do mês de dezembro

do ano de 2013, às 14h50mirí, teve início em primeira

convocação na Sala de Reunião do Conselho Estadual de Educação contando com a presença de
11 de seus membros, sob a Presidência de seu Vice-Presidente,
em substituição ao Conselheiro-presidente
Conselho de Transparência

Senhor Adauto Barbosa Júnior,

titular Dr. José Carlos Siqueira, a Reunião Ordinária do

Pública e Combate à Corrupção,

que agradeceu

a Deus e aos

presentes, em seguida leu a pauta do dia e apresentou demanda do Sr. Gustavo Franco Martins
Monteiro em que solicitava

modificação

da ordem de apreciação

da pauta, para que a sua

presentação fosse antecipada' em virtude de compromissos em sua agenda, sendo prontamente
aceita pelo plenário. O Sr. Gustavo apresentou
contextualizando

aos conselheiros o projeto "Ouvidor Voluntário",

que a idéia surgiu a 'partir do momento em que foi diagnosticado pela CGE que

com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, o poder público viu-se obrigado a atender
de forma mais eficaz as demandas

da populaç-

instrumentos para a fiscalização dos serviços
fase embrionária,

tal agente será cadast

acesso ao Sistema de Gestão da
/

vez que o Estado ainda carece de

obras públi as, e que o projeto, embora esteja em

deverá estar em func' namento a pa

Gustavo, o "Ouvidor Voluntário", recru
e o Estado,

,

do na sociedade
do junto à Ouvid

r de . ne ro de 2014. Segundo o Sr.
Ivil, s

á u

ia-Ge ai d

canal direto entre o cidadão
Estado, e evidentemente terá

uvidoria, podendo egistra as em andas que por ventura s

"

.
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a ele apresentadas.

Em seguida, apresenta os requisitos, normas de sujeição e procedimentos a

que tais agentes estarão submetidos, por fim, o Sr. Gustavo conclama os Conselheiros a apoiar e
apresentar sugestões ao projeto. O Sr Eudenísio Batista da Silva pergunta se haverá treinamento
para os voluntários,

obtendo resposta de que haverá treinamento

presencial dos usuários. O

Conselheiro Sr. Eduardo Aires Berbert Galvão questiona sobre como será a capacitação, obtendo a
resposta de que inicialmente seria utilizada a estrutura do Governo Itinerante, mas optou-se por ir
até as localidades e realizar os treinamentos

presencialmente.

O Conselheiro Sr. Fausto Jayme

comenta que, embora não conheça toda a documentação do projeto, mas com base no seu slogan,
firma que a grande função das Ouvidorias é ouvir o cidadão, e que o slogan desse projeto
apresenta "Informação ao Cidadão". Questiona se o papel do Ouvidor Voluntário é ser um "ouvidor
mesmo" ou um comunicador das atividades do governo para o povo, porque se for assim, estamos
caminhando

no sentido errado, porque

comunicação.

existem outros setores do governo encarregados

da

A Ouvidoria é"algo que faz parte da tradição da administração portuguesa iniciada

ainda no século XIV, e que antes disso só os povos escandinavos já haviam criado os ombudsman,
que são mais antigos do que nós. Por essa razão o Conselheiro afirmou estar preocupado com o
slogan, porque cabe ao Estado através do Ouvidor, colocar-se no mesmo patamar da sociedade
para o exercício de auscultar e não apenas informá-Ia em uma relação de cima para baixo. O
Presidente esclarece que o termO" utilizado talvez não tenha sido o mais propício, mas que a
Ouvidoria-Geral

do Estado tem um volume muito grande de solicitações

e que atua tanto no

specto scritu senso da palavra Ouvidor, quanto em uma perspectiva tatu senso em relação a
questão levantada pelo Conselheiro

Fausto Jayme. O Sr. Gustavo acrescenta

que na Lei de

Acesso à Informação Goiana, o SIC, e'xistente na Lei Federal, foi incorporado pela Ouvidoria-Geral
do Estado. O Presidente diz"que apresentação do Sr. Gustavo não representa toda a extensão do
que foi pensado em relação ao projeto, por isso a confusão de terminologia. Na sequência, solicita
ao Sr Gustavo que ajuste a apresentação para que

aba

eventuais dúvidas. O Sr. Gustavo agradece
esclarece aos presentes que a motivação
Ordinária anterior, em que o Sr. Vaiair
sugestão, do fscal de obra

municipais."

ue todo o escopo do projeto, dirimindo
a apresentação.

esta apresent ção

i o

O Presidente então

fato ocorrido na Reunião

eite de :Queiroz pro ôs a implementação,
a oportunidade,

a título de

Pre iden e informou ao Sr. Valdir s

/

ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA
DE COMBATE À CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL
CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO - CTPCC

a existência do projeto e sugeriu que o mesmo fosse apresentado aos Conselheiros para avaliação
de pertinência em relação à proposta do Sr Valdir. O Conselheiro Or. Hélio Telho diz que "Ouvidor
Voluntário" é muito semelhante a proposta apresentada pelo Sr. Valdir, que atende a sugestão e é
interessante.

O Presidente acrescenta que a implantação

do "Ouvidor Voluntário"

é urgente e

ocorrerá no início de 2014. O Conselheiro Or. Hélio Telho pergunta se haverá algum sistema para o
"Ouvidor Voluntário" acompanhar as manifestações. O Sr. Gustavo diz que o sistema operará da
mesma forma que o atual Sistema de Gestão da Ouvidoria, e que quando o "Ouvidor Voluntário"
fizer sua manifestação
companhar

receberá

um número de protocolo em seu endereço

o processo. O Or. Rodrigo Bolelli, representante

do Ministério

de e-mail para

Público Estadual,

pergunta se a CGE também irá municiar esse "Ouvidor Voluntário" de informações. O Presidente
esclarece que esse será um próximo passo e que inclusive está em fase de estudo por sugestão do
Gerente de Transparência,

Educação e Controle Social o uso de uma ferramenta que permita o

cidadão acompanhar a execução de obras em seu município através de informações que cheguem
até ele de forma automática, a partir do cadastro de email do interessado, de maneira que na
medida em que houver alguma modificação na obra o sistema dispara uma informação ao cidadão.
O Conselheiro Sr. Wagner Nasser pergunta se o termo "Ouvidor" não confundiria a população. O
Or. Hélio Telho apressa-se em esclarecer que o termo "Ouvidor" não é muito comum para a
sociedade, mas é um termo -clássico, que está em vias de popularização, e que o termo não é ruim,
porque é isso mesmo que ele representa, ou seja, o canal de representação das reclamações do
idadão. Cita ainda, Proposta de Emenda à Constituição de nO56, em tramitação no Congresso,
que visa a reformulação das polícias e cria a figura do Ouvidor Externo, inclusive com muito mais
poder, pois terá as competências

de' investigar e punir. O Gerente da Ouvidoria e Patrimônio

Socioambiental Sr Oanilo Carvalho, esclarece que o "Ouvidor Voluntário" tem o objetivo de permitir
que o cidadão que não possui acesso aos meios de comunicação com o Estado possa encontrar
no "Ouvidor Voluntário" esse canal. O Conselheiro

vídio Alberto Laraich ressalta a importância
útil

. adão possa fiscalizar

e

re niões anteriores sobre a
. a q e o cidadão acompanhe a
ais atualizado

possível

I

I
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Presidente

esclarece

que todos os órgãos possuem

demandas sobre transparência

páginas dedicadas

ao atendimento

das

advindas da Lei de Acesso à informação, e todos os órgãos são

orientados sobre a inserção destes conteúdos pela CGE, e afirma que a reivindicação sobre a
construção do índice de transparência será trabalhada pela CGE. A Secretária Executiva informa
que foi preparada uma Portaria que cria um Grupo de Trabalho para discutir os conteúdos que
precisam ser sistematizados

pelos órgãos, e que como bem colocou o Sr. Presidente, os órgãos

cumprem, via de regra, o artigo 8° da LAI, só que a CGE quer avançar nos conteúdos que estão
disponibilizados

ali, por isso a proposta de criação deste Grupo de Trabalho, e que esta Portaria

everá ser implementada

a partir do ano que vem, e que a sistematização

das informações

subsidiarão a construção do índice, com a contribuição da Universidade Federal de Goiás, através
de seu representante
esclarece

no Conselho, o Professor

que em 2014 existe

Or. Cleyzer Adrian da Cunha. O Presidente

uma expectativa

que a CGE consiga

utilizar no Portal da

Transparência

e do site da Ouvidoria, uma ferramenta de inteligência artificial, parecido com o

disponibilizado

pela empresa aérea TAM, nesta ferramenta cria-se um avatar e o cidadão pode

perguntar com palavras coloquiais o que quiser. Assim,

a ferramenta faz a varredura de todos os

bancos de dados para obter a informação e responder ao usuário.
Esclarece ainda, que já há exemplo real do uso dessa ferramenta, por parte do Exército Americano
e as expectativas

são grandes,'pois

os estudos já estão sendo feitos no âmbito da CGE. O

Conselheiro Sr. Eduardo Aires diz que o acompanhamento
itos pela Gerência de Transparência,
demonstra
atendimento

dos sites dos órgãos continua sendo

Educação e Controle Social, e que a análise dos dados

que desde o início da implantação

da LAI, existe uma tendência

aos requisitos da Lei pàr parte dos órgãos. O Sr. Gustavo acrescenta

ferramenta de inteligência artificial auxiliaria muito o serviço da Ouvidoria-Geral
porque dos quarenta e cinco mil atendimentos
informações

crescente

básicas,

por exemplo,

telefones

estaduais. Findado o ponto de pauta rese
passou-se à leitura da ata da Reunião

de

que esta

do Estado, isso

realizados, cinqüenta por cento diz respeito a
e

ços de órgãos

ao à apres ntação da
rdinária anteli or, que f

plen' io. Na seqüência, o"e paço reservad
todos sobre os atendimentos

I

aos avis

e entidades

públicas

vidoria-Geral do Estado,
a rovada e assinada pelos

e ecados dos Conselheiros, o

de solicit çõ

\.

anterior e as
I
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providências

tomadas

pela Secretaria

Executiva. O Sr. Eudenísio

informa que distribuiu

aos

Conselheiros uma "Carta Aberta" confeccionada pelos gestores governamentais de Goiás, que faz
parte de um movimento nacional das carreiras de gestores governamentais,

que reúne 13 estados,

a União e o Distrito Federal. Esse movimento é um desdobramento do 1 Congresso Brasileiro de
0

Gestores Governamentais
fazer

chegar

aos

ocorrido em Brasília, em que os participantes comprometeram-se

governantes

uma

carta

reforçando

a importância

em

de profissionalizar

a

administração pública em especial sua área meio. E que essa narrativa também será trabalhada o
ano que vem com os candidatos para as próximas eleições. O Conselheiro Sr. Robson Batista
orges comunica que o Tribunal de Contas dos Municípios publicou uma Cartilha no último dia 09,
Dia de Combate à Corrupção, e que tal material será distribuído em escolas com o objetivo de
orientar os estudantes quanto à importância do Controle Social. O Conselheiro Dr. Hélio Telho
comunica que o Ministério Público Federal divulgou no último dia 09, em evento em Brasília, que a
entidade irá fortalecer as Câmaras de Coordenação

e Revisão, especializadas

no Combate à

Corrupção e também, que a Escola Superior do Ministério Público da União lançou uma cartilha
voltada para professores do Ensino Médio, ensinando o que o cidadão pode fazer para fiscalizar e
combater a corrupção, para que os professores possam replicar esse conteúdo em sala de aula. E
ainda,lançou também uma série de vídeos demonstrando ao cidadão como utilizar as ferramentas
gratuitas que existem para a 'fiscalização
desmatamento

do gasto público, fiscalização e acompanhamento

de

e de atividades mineradores sobre florestas e a aplicação de recursos públicos na

ducação e na saúde. O Conselheiro Dr. Hélio Telho apresenta o próximo item da pauta, sobre a
"possibilidade de empresa ou consórcio que elaborou o projeto básico participar da licitação para a
execução das obras do Veículo Leves sobre Trilhos (VLT)". De acordo com o Conselheiro esse
assunto vem preocupando o Fórum Goiano Estadual de Combate à Corrupção (FOCCO), e que
inclusive no início do mês o Sr. Carlos Maranhão, responsável pelo projeto do VL T, esteve na
Procuradoria da República em Goiás para apresent
membros fizeram algumas considerações, e ai
I

CCO o projeto e a licitação, quando os

ns pontos

é que o Edital exigiu que a empresa p a participar

laros, sendo que um deles
a licitaçã

financiamento bancário no valor de R$;"1 O milhõe~ de r ais, item qu
por não h

evisão disso na legisl . ão. O Sr. Carlo

Maran ao

a resentasse a garantia de
foi alvo de questionamento
isse que tal critério exis

t
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edital com vista a garantir que a empresa execute a obra, e na época ficou acordado que esta
exigência seria transferida para a etapa entre o resultado da licitação e a assinatura do Contrato,
porque a empresa que vencer a licitação utilizaria junto ao banco a Minuta do Contrato, fornecendo
assim a garantia de financiamento,

através da própria receita do Contrato. Ao que parece o Sr.

Carlos Maranhão não considerou as orientações dadas, e abriu o envelope na segunda-feira, dia
04.11.13 Outro motivo de preocupação é que houve um único consórcio, formado pelas empresas
que hoje já exploram o transporte coletivo em Goiânia em associação com

maior empreiteira do

Brasil, e também uma das menos transparentes, que é a Odebretch, que também detém o contrato
o Aeroporto de Goiânia. E ainda, que esse consórcio fez todo o projeto do VL T e participou
sozinho do processo licitatório,

ganhou o que é uma situação extremamente preocupante, porque

a lei de licitação diz que quem participa do projeto não pode participar da licitação. Houveram
algumas tentativas de mudança na lei estadual visando
algumas interpretações

equivocadas

superar essas barreiras, e que tem

que tentam afastar esse tipo de exigência desse tipo de

licitação. O fato é que qualquer outra empresa que tivesse capacidade técnica de ganhar essa
licitação não teria condições de fazê-lo, porque não teve o mesmo nível de acesso às informações.
Por que não fez o projeto não o conhece, ignora as armadilhas que o projeto pode ter, portanto, a
empresa tem que apresentar um preço mais conservador, já que tem que correr um risco maior do
que outra que conhece tudo, e qGe o fato é que tudo foi feito para direcionar de maneira que
ninguém pudesse apresentar outra proposta. Em resumo, é assim que a mais cara obra do Estado
e Goiás está sendo levada a 'cabo, isso é uma coisa que preocupou bastante o FOCCO, razão
pela qual o Conselheiro Dr. Hélio Telho
Conselho de Transparência

solicitou a inclusão deste item na pauta e ainda que o

se manifeste, considerando, que a CGE está acompanhando

isso de

perto, afirma o Conselheiro. O Presidente informa que a CGE se reuniu na semana passada em
duas ocasiões com a PGE para discutir esse assunto, até porque a CGE não interpreta a lei, ela
simplesmente confere aquilo que está em ad
Essas reuniões tiveram a participação d

ação

m as legislações e decisões dos tribunais.

Sr. Carlos M ranhão,

seria ajustado e que se reabriria os pr zos, mas ele op
~.

Assim,

esse processo deve retorn
es.

O Sr. Andr'

u por a\h nç r no procedimento Iicitatório.

"

à" PGE e no lho
da Silva Góes,

ndo ficou acertado que tudo

ento op rtu o a CGE irá intervir e analisar

uperinten e e de Controle Interno da C
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convidado

pelo Conselho para assessorar

na discussão deste ponto da pauta em específico,

esclarece que outro motivo que impedia a participação de outros interessados nesta licitação foi o
nível de detalhamento em que se apresentou o projeto básico, exigência legal para que se propicie
ao interessado saber das minucias que trata o objeto, quais são os seus detalhes. Afirma ainda,
que a CGE compartilha juntamente com o Tribunal de Contas do Estado do entendimento que deve
haver o detalhamento
detalhamento

no projeto básico. Entretanto, o que foi apresentado

tem um nível de

compatível com um ante-projeto, isso causou uma certa dificuldade interna da CGE

que encaminhou consulta à PGE, solicitando posição quanto às Parcerias Público Privadas, no que
ange ao nível de detalhamento dos projetos e também quanto a já apontada exigência de garantia
bancária.

Na oportunidade

Entretanto, foi surpreendido

tinha ficado

acertado

que essas questões

pela abertura dos envelopes na segunda-feira,

público, a despeito das orientações

prévias nessas irregularidades,

iriam ser ajustadas.
persistindo o agente

motivo pelo qual a CGE já

oficiou o Tribunal de Contas do Estado. O Presidente ressalta que é uma questão que está sob o
holofote dos Tribunais de Contas, e que não sabe como o Conselho pode atuar. O Conselheiro Sr.
Wagner Nasser, ressalta que tais fatos demonstram a forma de atuação das grandes empresas
para burlar a lei isso é uma figura esdrúxula, "eu vou fazer o projeto e participar da licitação, se eu
perder eu sou bobo, e o governo disse que não houve direcionamento. é como se diz vulgarmente
uma desculpa

esfarrapada.

isso "fere a sensibilidade

do indivíduo".

afirma o Conselheiro.

O

Conselheiro Dr. Hélio Telho diz que é como se o mesmo indivíduo bate o escanteio, cabeceia para
zer o gol e ainda apita para validá-lo. O Conselheiro Robson Batista sugere encaminhamento de
Oficio ao Governador do Estado. O Conselheiro Dr. Hélio Telho esclarece que existem algumas
notas técnicas da PGE, da CGE e dà Tribunal de Contas do Estado que foram ignoradas pelo
grupo de execução do VL T e que o Conselho poderia sugerir ao governador que determine ao
Grupo Executivo encarregado do processo de licitação que observe o que foi definido nesta notas
técnicas. O Presidente diz que as ações já estão se
e o documento do Conselho seria um acréscimo

tom das dentro da administração estadual,

uem pod ria fazer algo do ponto de vista legal é

Ministério Público Estadual e o Mini?tério PÚ ico Federal, á que te
que é até constrangedor sair do Conscilho
sim se o Conselho fiz

go nesse sen do. vez

v rba federal no projeto, e
ue

Conselho foi criado pelo
tar para a CGE, porque o

.'
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governador despacha para a CGE. O Conselheiro Dr. Hélio Telho sugere apresentar Oficio ao
Secretário ao qual o Sr. Carlos Maranhão está jurisdicionado,
as notas técnicas.

O Presidente

uma solicitação para que ele avalie

sugere que cada instituição

membro do Conselho faça um

documento e encaminhe ao governador. O Conselheiro Rodrigo César Bolleli solicita então que as
notas técnicas da PGE e CGE sejam encaminhadas às instituições. O Conselheiro Eduardo Aires
coloca que se as notas técnicas não são de conhecimento do governador, portanto, o documento
deve ser enviado também a ele. O Presidente afirma que em termos de representatividade
órgão representado

se cada

no Conselho encaminhar um documento, o documento terá outro peso , do

ue se o documento chegar por intermédio de um Conselho que ele mesmo criou. O Conselheiro
Dr. Hélio Telho coloca as dificuldades que podem aparecer se a escolha do Conselho for por um
documento emitido por cada entidade, uma vez que elas terão que submeter a confecção do
documento

aos seus componentes

documento

sugerindo

que

ele

e opina que deve ser encaminhado

determine

ao

Secretário

de

ao governador

Desenvolvimento

da

um

Região

Metropolitana e ao Sr. Carlos Maranhão que, antes de iniciar a execução do contrato, observe as
questões que foram levantadas pela Procuradoria-Geral
Estado e pelo Tribunal de Contas. O Conselheiro

do Estado, pela Controladoria-Geral

do

Sr. Eduardo Aires reforça a sugestão do

Conselheiro Dr. Hélio Telho informando que se feito assim não dará a sociedade a impressão que
o Conselho foi omisso sobre. tal'questão.

O Presidente então sugere que tal documento seja

endereçado ao Procurador-Geral do Estado, em função das outorgas contratuais que lhe cambem,
ao Presidente do Grupo Executivo do VL T Sr. Carlos Maranhão. O Conselheiro Dr. Hélio Telho,
acrescenta

que também

Metropolitana,

deve

ser enviado

ao Secretário

de Desenvolvimento

da Região

ao mesmo tempo em que devemos dar ciência ao governador que tais agentes

foram comunicados. O Conselheiro Sr. Eduardo Aires sugere que o documento seja assinado por
todos os membros do Conselho. Ficou decidido que a Secretaria Executiva irá confeccionar ofício,
coletar assinatura
Metropolitana,

e endereçar

ao Secretário

ao Presidente do Grupo Executivo d

Excelentíssimo
reuniões o

dos membros

. ..

de Desenvolvimento
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definido que a Secretaria Executiva irá enviar o cronograma para os membros por mensagem de
email. O Presidente pede à Secretaria Executiva que inclua na próxima pauta de reunião uma
discussão sobre as entidades que não tem participado do Conselho, a fim de se definir sobre
substituição de membros ou até mesmo da instituição. O Conselheiro Sr. Eduardo Aires sugere,
que aproveitando Ofício que será enviado à Agetop que seja encaminhada sugestão, apresentada
em palestra proferida no dia 09 de dezembro pelo Conselheiro Dr. Reuder Motta, de que as placas
de obras rodoviárias incluam o nome do fiscal responsável pela obra, com seu respectivo

contato

telefônico e endereço de email, para que o cidadão possa comunicá-lo de qualquer irregularidade
. entificada. Aprovada a sugestão, ficou definida a data do dia 26 de fevereiro de 2014 para a
realização

da próxima

reunião.

Eu, Maria D'Abadia de Oliveira

Executiva do Conselho li a ata aos presentes que a aprovaram.

Borges Brandão,

Secretária-

Por ser verdade, firmamos o

prese nte docu mento. ------------------------------------------------------------------------------------.--------------------
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