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 Pauta da Reunião 
 
 

 

1. Apresentação dos painéis CoronaTransp e CoronaInfo; 

2. Apresentação das avaliações de transparência realizadas pela Transparência 

Internacional Brasil e Open Knowledge Brasil; 

3. Ações para alcançar 100% no Ranking da Transparência Internacional; e 

4. Ações de Controle ao COVID 19. 

 

 

 Desenvolvimento da Reunião 

No dia 04 de junho de 2020, às 15h (quinze), teve início em primeira convocação, em 
ambiente virtual, através da plataforma Zoom, contando com a presença de 15 (quinze) dos 
seus membros, titulares e suplentes, a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de 
Transparência Pública e Combate à Corrupção – CTPCC de 2020. Na ocasião, o Secretário-
Chefe da Controladoria-Geral do Estado, Sr. Henrique Moraes Ziller, Presidente do 
Conselho, cumprimentou os presente e declarou aberta a reunião, passando a palavra ao 
Secretário-Executivo, Diego Ramalho de Freitas, que ponderou sobre o adiamento última 
reunião ordinária em decorrência da pandemia, e disse ser um bom momento para prestar 
contas sobre o trabalho da Controladoria. Em seguida, explanou brevemente os temas 
constantes na pauta, alertando que alguns itens avaliados prela Transparência Brasil não 
foram cumpridos e que a participação do Conselho é fundamental para que o Estado de 
Goiás atinja 100% na avaliação de 16/06/2020.  Registrou, ainda, que a CGE firmou parceria 
com o TCE para realizar a avaliação dos portais dos órgãos e empresas através do Prêmio 
Goiás Mais Transparente, em conjunto. A seguir passou a palavra ao Superintendente de 
Transparência para realizar a apresentação dos 3 primeiros painéis. O Superintendente de 
Transparência, Bruno Paixão, se apresenta e pontua que será explanado ao Conselho sobre 
as ações que estão desenvolvendo. Apresenta o ConoraTransp e o ConoraInfo. Afirma que 
Goiás está figurando bem nos rankings de transparência no combate ao Covid, e que está 
trabalhando para ser transparente tanto nas contratações quanto nos dados 
epidemiológicos. Pontua que, embora a pandemia seja um momento de flexibilização nos 
instrumentos de contratação e aquisição, o Estado de Goiás está disponibilizando 
informações para a sociedade como um todo, para o controle social, o que possibilita que o 
cidadão possa analisar os esses dados. Fala das ferramentas: CoronaTransp que concentra 
os dados de contratação e de aquisição; CoronaInfo que é a porta de entrada por meio da 
ouvidoria geral; Portal Covid-19 que foi construído com a participação com da Secretaria da 
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Saúde e do Controle Social. Esclarece que pelo Portal da Transparência todos acessam o 
portal CoronaTransp que consolida os dados de aquisição de tudo o que está sendo 
contratado para as ações de combate à pandemia, que utiliza diversas ferramentas de 
visualização de dados e inteligência artificial para fornecer a melhor informação para a 
tomada de decisão do controle social. Explicita que o Painel Covid-19 construído em 
parceria com a Secretaria da Saúde, está vinculado exclusivamente aos dados 
epidemiológicos. Explicita que o CoronaInfo é o canal da ouvidoria geral que trata de forma 
diferenciada as informações que a sociedade solicita. Informa que no início da pandemia 
Goiás figurava na penúltima posição no ranking da Open Knowledge Brasil, que mede os 
dados de epidemiologia, e que hoje nós somos o 1º lugar juntamente com mais 3 estados, e 
que por 2 semanas seguidas mantivemos o status de 100%.  E que no Ranking da 
Transparência Internacional Goiás aparece em 3º lugar, com 84%, e tem como meta 100%. 
Em seguida o superintendente Bruno Paixão abre a tela do navegador para demonstrar as 
ferramentas. Explica que através do banner específico criado especificamente para o 
CoronaTransp, você clica e tem acesso ao portal. Indica na página inicial onde se localizam 
as abas de navegação. Mostra que na primeira aba encontramos diversas informações 
sobre itens adquiridos. Continua navegando e mostra que no segundo painel está disponível 
a super busca, e que estão disponibilizados vários links como o mapa de preço, termo de 
referência e contrato. Demonstra que na 3ª aba estão disponibilizados todos os documentos 
publicados relacionados ao Covid e na 4ª aba foram disponibilizados dados epidemiológicos. 
Registra que Goiás estava na 14ª posição na avaliação realizada no período de 2 a 8 de 
abril, no nível opaco de transparência, e que na última avaliação do dia 28 de maio 
permanecemos na 1ª posição com nível alto no ranking da Open Knowledge Brasil. E no 
ranking da Transparência Internacional, onde Goiás fica atrás do Distrito Federal e do 
Espírito Santo, com o nível ótimo de transparência. Na sequência, Diego pergunta ao Bruno 
Paixão quais foram os itens na Transparência Internacional que Goiás perdeu pontos, ao 
que Bruno responde que foi a não divulgação da legislação, não divulgação nas redes 
sociais e a nossa matriz de risco. Diego afirma que chegamos a praticamente 98% e que 
tem um item que é uma maior participação do conselho na divulgação das ações, e que para 
chegar a 100% terá que haver o engajamento dos conselheiros, pessoalmente ou através de 
suas instituições. Bruno afirma que a participação do Conselho é fundamental para fortalecer 
o controle social e que esse engajamento dos conselheiros é peça muito importante para 
alcançar o nível máximo de transparência no ranking da Transparência Internacional.  
Diego pede para que Ziller comente com os conselheiros sobre a atuação da Controladoria 
de acordo com a demanda vinda do Governador.  Diante do questionamento, o Presidente do 
Conselho esclarece que na área de controle interno existem dois tipos de ação, uma é a de 
auditoria, que na perspectiva mais moderna é uma consultoria, e a outra é a de inspeção, que 
é a área de fiscalização que trabalha de forma preventiva. Fala sobre as aquisições para o 
enfrentamento da pandemia e que fizeram a análise de todas elas, em especial por causa da 
flexibilização. Informa que irão a divulgar e deixar disponíveis, dois dias antes da contratação 
ser fechada, os preços que estão sendo praticados, e que isso é uma novidade para promover 
o controle social das contratações, e que pretendem ampliar isso pra todas as aquisições do 
Estado no futuro. Relata que esse está sendo um turno muito difícil para a área de controle, 
por ser ano eleitoral e pela pandemia, e que apesar disso a equipe da Controladoria tem 
trabalhado com garra e vontade. Diz que a transparência tem grande déficit de informações 
sobre as aquisições realizadas pelas OS’s e que nos próximos dias começarão a publicar 
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essas informações, especificamente sobre as aquisições que dizem respeito à Covid e que 
pretendem aprofundar publicando todas as aquisições realizadas pela OS’s e pede reforço 
para que isso ocorra. Abre oportunidade para críticas e sugestões, pondera que existe um 
déficit do controle social no consumo das informações de transparência que são 
disponibilizadas pelo estado, e que o desafio é torná-la consumível. Agradece a participação 
de todos e abre a palavra para manifestações.  
Diego passa a palavra ao Dr. André Acevedo, representante do FOCCO, para que fizesse 
suas considerações. O Conselheiro parabeniza pelo trabalho e ranqueamento, solicita a 
disponibilização da apresentação para ajudar na divulgação. Relata preocupação com a 
situação das OS’s, e que a que em conversas com vários interlocutores vem manifestado 
preocupação com questão das contratações realizadas por elas, que podem contratar quem 
quiserem e que o ônus é somente de não atingir as metas e receber menos, e que a questão 
da flexibilização gera preocupação. Informa que as informações das OS’s no CoronaTransp 
estão defasadas, sugere o redirecionamento ou suspensão por esse motivo. Questiona sobre 
a possibilidade de baixar os arquivos dos painéis. Diego já encaminha a pergunta da Dra. 
Fabiana sobre a ideia do controle social sobre o novo painel do Ateste Social para o Bruno. 
Bruno esclarece que está na última aba e se disponibiliza caso o Dr. André Acevedo precise 
de mais alguma informação ou campos. Este diz que o disponibilizado atende o que foi 
solicitado. Diego solicita a Bruno que responda à pergunta da Dra. Fabiana. Bruno diz que 
serão disponibilizadas as contratações já tenham cotação de preço e que já foram 
recepcionadas na controladoria, e que permanecerão disponíveis por 48 horas, possibilitando 
manifestações da sociedade através do canal CoronaInfo, e que a manifestação será levada 
ao conhecimento da equipe que estiver trabalhando na contratação. A seguir, Dra. Fabiana 
Lemes Zamalloa do Prado questiona se dois dias seria a estimativa de que fique disponível 
naquela contratação específica. Esclarece que foi conversado com Dr. Henrique sobre a 
possibilidade de manter um banco de registro de preços, de coleta em âmbito nacional,  para 
verificar a adequação dos preços praticados com que está sendo praticado no âmbito 
nacional, com referências várias, não somente aquelas estritas previstas na Lei 13.979, para 
determinada contratação. Pergunta se essa estimativa que vai ser disponibilizada é a da 
contratação ou uma mais ampla. Diego responde que na verdade os dois, que tem uma equipe 
trabalhando na criação do banco de preços, mas o que o Bruno Paixão está falando agora é 
em relação a própria contratação, para que cidadão possa fazer a interação naquele processo. 
Isso possibilita que antes do controle interno fazer o parecer a informação chegue à equipe 
de inspeção. Em seguida, questionado por Diego acerca da clareza da informação, Ziller 
responde que está começando fazer o banco de preços nacional, que a princípio já tem uma 
boa pesquisa realizada em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, e que depois poderá ser 
melhorado, quem sabe com ajuda do TCU, se for possível. Mas ressalta que está mais 
animado com a publicação do contrato que está para ser fechado. Explicita que isso, em 
termos de transparência, é agir de forma pontual e que o órgão de controle espera receber 
essa ajuda, principalmente relacionado a informações a respeito da empresa que está 
vendendo. 
O professor Giovani Ehrhardt recebe a palavra Diego e inicia parabenizando toda equipe da 
CGE, na pessoa do secretário Ziller, pela iniciativa de adiantar demandas em relação a 
transparência e ações relativas ao covid-19. Em relação às oportunidades de melhoria no 
ranking, encaminha uma sugestão, tendo em vista que certamente os conselheiros podem 
fazer chegar as suas instituições informação objetiva. Sugere a criação de um material de 
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divulgação tipo “Kit de Imprensa”, que será uma demanda contínua. Sugere que se entender 
relevante passar de forma padronizada, para que seja repassado às assessorias de 
comunicação de cada instituição, que acredita que ganharemos eficiência no canal, uma vez 
que todas as instituições irão repassar uma mesma informação. Caso acolhido, que seja 
encaminhado este “Kit de Imprensa” com informação padronizada validada na fonte.  
Diego passa palavra para o conselheiro Edir Lopes de Oliveira Júnior que pontua que existe 
na página inicial do CoronaTransp um link de legislação do estado. Apresenta a sugestão de 
que fossem utilizadas as normas consolidadas e decretos que estão na página inicial da Casa 
Civil, que relaciona todos os decretos e normas sobre o combate a pandemia do coronavírus. 
Informa que na página faz menção a decretos federais, mas concentrou-se nos decretos 
estaduais, e que, inclusive, menciona portarias e notas técnicas. Registra que está na página 
inicial da Casa Civil, no link: Conheça os Decretos e Normas sobre a Pandemia do 
Coronavírus. A seguir, Diego pergunta se mais alguém gostaria de fazer mais algum 
comentário e Dra. Fabiana responde que gostaria. Manifesta os comprimentos ao Dr. Henrique 
e Dr.  Diego, que desde o início da pandemia tem contato direto e muita disposição de atender 
as sugestões realizadas. Pontua que ainda temos muito avançar na transparência, e que 
temos algumas situações a enfrentar, que a situação da OS’s é as vezes algo tormentoso, 
considerando o grande volume de recursos, e que é grande a dificuldade de fiscalização. 
Registra, também, a questão da divulgação das notas fiscais não só das OS’s, como no âmbito 
do próprio Estado, e que isso vai ser enfrentado de acordo com o previsto na Lei de Acesso à 
Informação, na Lei da Transparência e da Lei de Responsabilidade Fiscal. E finaliza 
parabenizando pelo trabalho da Controladoria.  
Diego passa palavra para o Dr. André Acevedo realizar mais duas perguntas: quanto tempo 
após uma contratação é possível enxergar o dado no Portal? Analisando os dados que baixou 
em csv, só localizou um contrato de gestão, e que acredita que já tem mais, sendo essa a 
motivação da pergunta. Ziller pede a palavra para responder, e esclarece que estão em análise 
na Controladoria 6 (seis) contratos de gestão, e que foi liberado um relacionado ao HCamp 
de Águas Lindas, que brevemente deve entrar no portal. Ziller acha interessante comentar 
que a Controladoria tem procurado desenvolver um sistema consistente de avaliação do 
controle primário que é realizado pela Secretaria de Saúde sobre a atividade das OS’s. Que 
pode ser trazido ao conselho de forma detalhada de como se dá e como pretende que se 
chegue o controle da auditoria interna sobre o controle primário. Ziller agradece e diz que a 
equipe é muito comprometida e atende prontamente as demandas. A conselheira Isabel 
Sampaio A. Monteiro solicita o material por e-mail para encaminhar para o CDI divulgar. Diego 
se prontificou a atender. Não havendo nada mais a ser tratado, às 15h50 (quinze horas e 
cinquenta minutos), o Secretário-Executivo declarou encerrada a reunião. -------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Suplente: Roberta Rodrigues Costa  
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Titular: André de Oliveira Acevedo  

Suplente: Marcello Santiago Wolff  

Associação Goiana de Imprensa 

Titular: Jales Rodrigues Naves  
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Titular: Eduardo Aires Berbert Galvão  

Suplente: João de Oliveira  
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Titular: Maria de Fátima Veloso Cunha  
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