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 Pauta da Reunião 
 
 

1. Leitura da Ata do dia 27 de abril de 2022; 

 

2. Comissão OS – Dra. Anna Bastos; 

 

3. Comissão Especial/SEI – Dr. Juscimar Ribeiro. 

  

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento da Reunião 

No dia 31 de agosto de 2022, às 14h35min (quatorze horas e trinta e cinco minutos), teve início em 
primeira convocação, via plataforma ZOOM, contando com a presença de 13 (treze) dos seus 
membros, titulares e suplentes, a 57ª Reunião Ordinária do Conselho de Transparência Pública e 
Combate à Corrupção - CTPCC. Na ocasião, a Sra. Bruna Toledo Piza de Carvalho Magacho, 
Suplente da Presidência do Conselho, declarou aberta a reunião. Bruna apresenta a pauta do dia. 
Submete à aprovação pelos presentes da ata da 56ª Reunião Ordinária, sendo aprovada sem 
ressalvas. Bruno Carvalho Cavalcante Rolim, Suplente do Secretário-Executivo, toma a palavra, 
chamando a Dr. Anna Carolina Miranda Bastos do Vale, Suplente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, que deu início ao segundo item da pauta, a Comissão OS. Explanou sobre as ações tomadas 
por esta comissão até o presente momento, que foi a realização de uma reunião juntamente com a 
equipe técnica da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), responsável pela avaliação 
de transparência das Organizações Sociais (OS) atuantes no estado goiano. Ela relatou que foram 
apresentados a metodologia e avaliação construídas em parceria pela CGE-GO e Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás (TCE-GO), assim como o regulamento da avaliação e os produtos finais, a saber: 
o ranking de notas das OS e o dashboard do diagnóstico da avaliação de transparência. A 
conselheira relatora elogiou a atuação da controladoria numa temática tão sensível e pioneira no 
estado. O Prof. Kleber Domingos de Araújo, titular da Universidade Federal do Estado de Goiás, 
ressaltou a importância da temática e se dispôs a atuar no acompanhamento das demais ações da 
comissão. O Dr. Juscimar Pinto Ribeiro, titular da Ordem dos Advogados do Brasil, citou que algumas 
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das Organizações Sociais com as quais ele trabalha, elogiou o projeto que norteou a produção de 
documentos e a melhoria da gestão das próprias organizações e reiterou a evolução da temática 
desde 2019 até o presente momento. Bruno retoma a palavra externando a satisfação pelo 
reconhecimento dos trabalhos da CGE, por parte as Organizações Sociais, visto que as consultorias 
melhoraram o entendimento da metodologia, demonstrando que o problema está mais na não 
adequação documental por falta de compreensão, do que pela existência de corrupção em si, 
trazendo maior transparência para a sociedade com a disponibilização dos documentos adequados 
nos sites as OSs. Como encaminhamento, a Dra. Anna solicitou que fossem disponibilizados os 
documentos, ferramentas e a gravação da reunião para o grupo de trabalho. A Sra. Fabiane Falcomer 
dos Santos, titular da Secretaria de Estado da Administração, parabeniza a CGE pelo trabalho, e traz 
a sugestão de se aprofundar nos gastos com pessoal, observando que no portal da transparência, 
atualmente, só estão as contratações diretas, ressaltando a necessidade de avançar para a 
publicação das contratações indiretas. Bruno elogia o trabalho da SEAD com sua OS, ressaltando a 
melhoria no índice de transparência e anotando o encaminhamento feito pela conselheira. Bruno 
responde ao questionamento do Prof. Cleber, sobre a participação do TCE no processo de avaliação 
das OS, esclarecendo que todo o trabalho de produção de metodologia, regulamentos e avaliações 
foram feitas em conjunto, mas o trabalho de orientação e consultoria foi feita pela equipe da 
Controladoria, pela competência de cada órgão, não sendo a tarefa do Tribunal orientar. Bruno 
apresenta o terceiro item da pauta, Comissão Especial/SEI, passando a palavra para o Dr. Juscimar, 
que narra a participação do grupo de trabalho representado pelo Dr. Claudio da Procuradoria, Bruno 
da Controladoria e ele mesmo, da OAB, com o senhor Juarez Pereira de Freitas Junior, da Gerência 
de Logística documental-SEI, no dia 02 de junho de 2022, online. Onde foi esclarecido que a questão 
do cadastramento de usuários externos do SEI, desde abril de 2021, está sendo feito digitalmente, 
melhorando o tempo de espera. Pontua que a problemática dos documentos restritos cadastrados, 
indevidamente no SEI passa muito mais por um problema cultural do que de sistema, pois, os 
usuários fazem de uma regra a exceção, colocam documentos restritos que não são contemplados 
na Legislação, dificultando o acesso aos documentos pelos usuários internos e externos. Informou 
que a Instrução Normativa nº 08 de 2017 está em processo final de atualização. Essa normativa 
estabelecerá as normas gerais e os procedimentos relativos à gestão, funcionamento e utilização 
pela administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo. Esclareceu que o sistema 
está em via de ser atualizado para versão 4.0. Chegando à conclusão que um trabalho de mudança 
de cultura com a atualização da normativa, em conjunto com a atualização da plataforma do SEI 
melhorará a visualização dos documentos e processos no SEI. O Dr. Juscimar finaliza sua fala 
sugerindo a convocação do grupo de trabalho, para verificar como estão os andamentos das 
atualizações do sistema e da Instrução Normativa nº 08, concluindo que a OAB achou a criação do 
grupo de trabalho muito produtivo. O SR. Geovanni Maciel Gonçalves, suplente do Sindicato dos 
Gestores Governamentais do Estado de Goiás, relata que o papel de todos nós como conselho, 
servidores e sociedade civil “é trabalharmos para a mudança de cultura ao autuar processos, visando 
a melhor transparência para todos”, e elogia toda a equipe de Transparência da CGE, pelo ótimo 
trabalho nesta gestão. Bruno agradece, ressaltando o bom trabalho de todos. Não havendo nada 
mais a ser tratado, às 15:41 (quinze horas e quarenta e um minutos), o suplente do Secretário 
Executivo declarou encerrada a reunião. Obs. alguns conselheiros não puderam participar da reunião 
por problemas técnicos com a plataforma zoom.--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 



 
ESTADO DE GOIÁS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO - CTPCC 

 

Nome Assinatura 

Controladoria-Geral do Estado 

Titular 1: (Presidente) Henrique Moraes 
Ziller 

 

Suplente: Bruna Toledo Piza de Carvalho 
Magacho 

- 

Titular 2: (Secretário Executivo): Diego 
Ramalho Freitas 

 

Suplente: Bruno Carvalho Cavalcante Rolim - 

Secretaria de Estado da Casa Civil 

Titular: Renatto Neves Vieira - 

Suplente: Helianny Siqueira Alves Gomes de 
Andrade 

 

Secretaria de Estado da Economia 

Titular: Marco Túlio Pereira de Campos  

Suplente: Dorival de Souza Pereira    

Procuradoria-Geral do Estado 

Titular: Cláudio Grande Junior  

Suplente: Cláudia Pimenta Figueiredo 
Falcão 

 

Secretaria de Estado de Estado da Administração 

Titular: Fabiane Falcomer dos Santos - 

Suplente: Roberta Rodrigues Costa  

Fórum Goiano de Combate à Corrupção 

Titular: Aguardando Indicação  

Suplente: Aguardando Indicação  

Associação Goiana de Imprensa 

Titular: Jales Rodrigues Naves  

Suplente: Guilherme de Melo Batista 
Pereira 

 

Fórum Empresarial 

Titular: Rubens Fileti  

Suplente: Regina Guimarães de Moraes e 
Silva Falbo 

 

Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás 

Titular: Carlos Alberto Barros de Castro - 

Suplente: Mário Martins de Oliveira Neto  
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Fórum das Universidades Privadas 

Titular: Regina Ster de Moraes - 

Suplente: Jorge de Jesus Bernardo  

Universidade Federal de Goiás 

Titular: Prof. Kleber Domingos de Araújo - 

Suplente:Profº Pedro Henrique Evangelista  

Universidade Estadual de Goiás 

Titular: Cristhyan Martins Castro Milazzo - 

Suplente: Talles Mendes de Castro  

Ministério Público Estadual 

Titular: Fabiana Lemes Zamalloa do Prado  

Suplente: Adriano Godoy Firmino  

Tribunal de Contas dos Municípios 

Titular: Lara Cristina de Olival Kovtunin  - 

Suplente: Ricardo Sartori Cella  

Sindicato dos Gestores Governamentais do Estado de Goiás 

Titular: Hugo Leonardo de Araújo Godinho  

Suplente: Geovanni Maciel Gonçalves - 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Titular: Juscimar Pinto Ribeiro - 

Suplente: Anna Carolina Miranda Bastos do 
Vale 

- 

Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás 

Titular: Aguardando Indicação  

Suplente: Nylo Sergio José Nogueira  

Comitê para Democratização da Informática 

Titular: Isabel Sampaio Antonácio Monteiro  

Suplente: Quimico Iamamoto Pacheco  

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Goiânia 

Titular: Carlos Alberto de Paula Moura Junior  

Suplente: Luiz Antônio Ribeiro de Souza - 

 


