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 Pauta da Reunião 
 
 

 

1. Leitura da Ata do dia 24 de fevereiro de 2021; 

2. Apresentação dos resultados do Projeto Agentes da Cidadania 2021; 

3. Balanço das atividades de Ouvidoria Geral do Estado de Goiás; 

4. Transparência das Organizações Sociais; 

5. Transparência dos recursos encaminhados ao Estado de Goiás para o combate ao Covid-19; 

6. Novo Código de Ética do Poder Executivo do Estado de Goiás; 

7. Publicação da Lei Orgânica da CGE (Lei Eudenísio Batista); 

8. Curso de Governo Aberto e Participação Cidadão - Compliance Público; e 

9. Lançamento do Projeto Embaixadores da Cidadania - edição 2021. 

 

 

 Desenvolvimento da Reunião 

No dia 28 de abril de 2021, às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos), teve início em primeira 
convocação, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, contando com a presença de 
11 (onze) dos seus membros, titulares e suplentes, a 50ª Reunião Ordinária do Conselho de 
Transparência Pública e Combate à Corrupção. Na ocasião, o Secretário-Executivo do 
Conselho, Diego Ramalho de Freitas, inicia os trabalhos informando que o Secretário Ziller 
não poderá participar e que fará a condução da reunião, passando então à leitura dos 9 (nove) 
itens da pauta. Na sequência Diego faz a apresentação de Hugo Leonardo, novo presidente 
do Sindgestor, que na presente reunião está como convidado aguardando a formalização de 
quem será o titular e o suplente. Concedida a palavra, Hugo, representando o Sindicato dos 
Gestores Governamentais, agradece o convite e reforça que na próxima reunião o Sindgestor 
já estará com a representação formada.  
Sobre a pauta, Diego questiona se todos receberam e abre espaço para eventuais sugestões, 
não havendo nenhuma manifestação. Em seguida, Diego trata do item 1 da pauta, destacando 
que todos receberam a ata da 49ª reunião do conselho, em 05/03/2021, e considerando 
aprovada tendo em vista que ninguém se manifestou contrariamente. 
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Dando seguimento, passando ao item 2 da pauta, a servidora Gabriella Pio apresenta os 
resultados do Projeto Agentes da Cidadania 2021, integrante do ecossistema de participação 
cidadã, encerrado há duas semanas. Explana sobre o perfil dos participantes do projeto por 
escolaridade, faixa etária, gênero e renda, e sobre o alcance do projeto tendo participantes 
formados em 111 municípios goianos. Discorreu sobre o material do curso e sobre as aulas, 
e, ainda, sobre as avaliações/feedback sobre a aulas. Na sequência, Marjorie Lynn fala sobre 
um teste que foi realizado dentro do projeto agentes da cidadania onde uma atividade foi 
utilizar o portal da ouvidoria e depois foi realizada uma pesquisa, esclarece que para esta 
atividade foram 814 respostas, de 138 municípios goianos, e foi apresentado o perfil dos 
usuários, perfil digital, experiência de uso no portal da ouvidoria (análise qualitativa). Diego 
abre para comentários. 
A conselheira Isabel destaca que gostou muito da apresentação e solicita a metodologia, se 
for possível. Diego solicita que Marjorie comente sobre a diferença do embaixadores da 
cidadania e agentes da cidadania. Marjorie explica que o embaixadores é uma capacitação 
com nível de dificuldade maior e mais longa e o agentes é de linguagem mais simples e 
conteúdo enxuto para capacitar mais pessoas. 
A seguir, Diego inicia o item 3 da pauta, passando a palavra para Danilo, Ouvidor da CGE, 
que repassa a palavra para Andrei, Coordenador de Inovação, que fará a apresentação sobre 
as atividades de Ouvidoria Geral do Estado de Goiás. Andrei pontua que em 2020 houve um 
aumento de 64% no número de atendimentos realizados pelas ouvidorias do estado, 
explicitando o impacto da pandemia nas demandas da ouvidoria, especialmente no 2º 
trimestre de 2020, apresenta mais índices referentes aos atendimentos da ouvidoria. Em 
continuidade, apresenta dados sobre as manifestações relacionadas ao assunto Covid-19, e 
ressalta que foi criado um item “servidor na pandemia”, para que o servidor possa se 
manifestar sobre as condições de trabalho diante das normas de enfrentamento à pandemia.  
Diego faz um registro de que a demanda que gerou o “servidor na pandemia” originou-se de 
uma audiência do Ministério Público do Trabalho conjuntamente com a SEAD. Andrei passa 
então a uma exposição de dados sobre os pedidos de acesso à informação via L.A.I, 
estatísticas relativas aos órgãos mais demandados em 2020 e 2021 e aos tipos de 
manifestação, detalhando ainda os assuntos mais citados. Diego agradece a apresentação e 
parabeniza Andrei pela apresentação, e também ao Ouvidor Danillo que se tornou 
Coordenador da Rede de Ouvidores do Estado. Abre a palavra aos conselheiros, que 
comentam a apresentação via chat. 
Na sequência, Diego passa ao item 4, Transparência das Organizações Sociais, que foi 
sugestão da Conselheira Drª Fabiana, passando-lhe a palavra. Drª Fabiana cumprimenta os 
presentes e ressalta que o tema gera preocupação no âmbito do MP, e que deve ser tratado 
no conselho, pontua sobre as conversas com o Controlador sobre o tema e sobre ações como 
a parametrização e o ranking, mas ressalva que mesmo com essas ações executadas pela 
CGE o trabalho ainda possui falhas, especialmente em relação à execução ao contrato de 
gestão. Registra uma reunião com o Secretário Henrique Ziller sobre a matriz de riscos 
levantada pela Secretaria de Saúde em conjunto com a CGE e ressalta que fez uma proposta 
de divulgação de dados a partir desta matriz de riscos, mas não houve avanço devido à 
priorização da SES no combate à pandemia. Enfatiza que é de extrema relevância a 
divulgação dos dados concomitante ao enfretamento da pandemia. Diego ressalta que tem 
sido realizados trabalhos junto a SES no sentido de avançar na divulgação de dados. A seguir, 
Diego passa a palavra ao Gerente de Acesso à Informação, Weyk, que cumprimenta a  todos 
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os presentes e inicia a sua apresentação informando que foi realizado um levantamento do 
todos os contratos de gestão vigentes no estado, que a Metodologia de Avaliação Ativa e 
Passiva das Organizações Sociais foi atualizada, que foi realizado um estudo técnico de itens 
exigidos na Prestação de Contas da Organização Social (contrato de gestão), que são 
divulgados nas páginas de acesso à informação dos contratos de gestão e do órgão supervisor 
e, ainda, um mapeamento de critérios exigidos na legislação de transparência para os 
contratos de gestão. Weyk ressalta a parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás 
que em 2020 avaliou administração direta e indireta, e que em 2021 está sendo formatada 
para a avaliar os portais dos contratos de gestão em conjunto. Enfatiza a importância do 
levantamento dos contratos efetuado pela gerência no acompanhamento dos contratos de 
gestão, apresenta o resumo de todos os contratos e trata rapidamente sobre os critérios 
exigidos na metodologia, e da importância da identificação dos responsáveis pela 
disponibilização dos links com as informações que devem ser divulgadas. Diego reforça que 
são duas vertentes: a dos indicadores, em conjunto com o TCE, e a dos gastos com a covid 
que estão sendo tratados pela equipe da GEAI.  
A Promotora, Conselheira Drª Fabiana, complementa que os requisitos mínimos exigidos pela 
Lei de Acesso à Informação não são suficientes para viabilizar o controle, que deve haver 
avanços na divulgação inclusive por parte do estado. Ressalta que as exigências da resolução 
do Tribunal de Contas são o mínimo no quesito transparência, que o nicho de corrupção no 
âmbito das OS’s é execução contratual. Que o acompanhamento qualitativo tem sido 
incipiente em face do grande montante de recursos públicos.  
Dando prosseguimento, Diego passa ao item 5 da pauta que foi uma sugestão do conselheiro 
Luiz Antônio que não está presente, mas que o Gerente Ivo fará a apresentação do tema:  
Transparência dos recursos encaminhados ao Estado de Goiás para o combate ao Covid-19. 
Ivo cumprimenta os presentes e informa que está respondendo pela Gerência de Inspeção 
Preventiva e Fiscalização, e reporta que em 2020 foi solicitado à CGE que fizesse o 
acompanhamento das contratações para enfrentamento à Covid e que esse 
acompanhamento foi regulamentado pela Portaria nº 058/2020-CGE. Explana sobre o 
quantitativo de processo analisados em 2020 e o tempo médio de análise; sobre o quantitativo 
total, valores totais e potencial economia; resultados das análises (com recomendação/sem 
recomendação). Registra que esses processos estão distribuídos pelos diversos órgãos, trata 
dos tipos de recomendação. Em relação aos processos de 202, pontua que os processos 
evoluíram qualitativamente gerando menos recomendações, e que, especialmente em relação 
a SES, houve uma mudança de metodologia devido ao trabalho concomitante que a CGE tem 
feito junto à Saúde. Diego agradece e abre para comentários.  
Em seguida Diego passa a palavra ao Superintendente Bruno Mendes, para tratar do item 6 
da pauta, o novo Código de Ética do Poder Executivo do Estado de Goiás. Bruno cumprimenta 
os presentes e fala sobre o ineditismo do Código de Ética da forma em que ele foi concebido, 
considerando uma participação do professor e palestrante Clóvis de Barros Filho que tratou 
do tema ética, e diante de uma provocação sobre como construir um código de ética que 
atendesse aos anseios da população, respondeu que a população deveria ser consultada. 
Assim, foi feita uma consulta pública à população, e que o Anexo Único do código é resultado 
da parametrização das respostas a esta consulta. Destaca os princípios e valores constantes 
no documento que visam resgatar a confiança da sociedade na administração pública. Reforça 
que o tema Ética e o Novo Código de Ética tem sido difundido para alcançar melhores 
resultados para a sociedade. Convida a todos para ler o Decreto nº 9.837/2021, que trata o 
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tema de forma mais completa. Ressalta que a mudança de cultura é fundamental. Diego 
informa que compartilhou o vídeo do lançamento do Código de Ética. Roberta, 
Superintendente da Escola de Governo, parabeniza Bruno e informa que já foram mais de 
1500 servidores capacitados no curso de Ética, e que é um dos cursos mais bem avaliados 
da Escola de Governo e da certificação em Compliance. Ainda, apresenta Fabiana Falcomer, 
Superintendente Central de Políticas Estratégicas de Pessoal, que é a titular da Sead no 
CTPCC e que hoje participa de sua primeira reunião. 
Dando prosseguimento, Diego passa a palavra ao Servidor Fábio para tratar do item 7, 
publicação da Lei Orgânica da CGE (Lei Eudenísio Batista). Fabio ressalta que controle 
interno tem previsão constitucional havia a demanda de uma lei que pudesse organizar e 
estruturar o órgão de controle interno no estado, registra ainda, que essa demanda é também 
do Conselho Nacional de Controle Interno, do Banco Mundial, da Transparência Internacional 
e dos órgãos de Controle Externo. Ressalta que o trabalho pela aprovação da lei foi intenso 
no ano passado, e que a lei é nominada “Lei Eudenísio Batista”, em homenagem ao Chefe de 
Gabinete da CGE que trabalhou pela aprovação da lei, e que infelizmente, no mês de março, 
mesmo mês de publicação da lei, foi vítima da Covid. Enfatiza que a lei trata dos Sistemas de 
Controle Interno, Ouvidoria e Correição e dispõe sobre a natureza permanente do órgão de 
controle interno. 
Na continuidade, Diego passa a palavra para a servidora Alessandra para tratar do item 8, 
novo curso de Governo Aberto e Participação Cidadão - Compliance Público. Alessandra 
salienta que a capacitação irá trabalhar o eixo 2 do Programa de Compliance Público, que as 
inscrições provavelmente se iniciam na próxima semana, e que serão abordados tópicos sobre 
democracia, transparência pública, controle social e ouvidoria pública. Registra que o público-
alvo, dentre os servidores, é bem abrangente e que as aulas e o material foram consolidados 
para fornecer conhecimento sobre o tema. Diego registra que das reuniões do início do ano 
com a escola de governo optou-se por unir os cursos de transparência e o de controle social 
e ouvidoria, que darão lugar a este novo curso. 
Diego passa ao último item da pauta, lançamento do Projeto Embaixadores da Cidadania - 
edição 2021. Marjorie destaca que o Embaixadores da Cidadania é um projeto de educação 
cidadã, que nesta segunda edição (2021) serão ofertadas novamente 600 vagas, sendo: 500 
vagas para cidadãos goianos, 50 para outras unidades da federação e 50 vagas para países 
de língua portuguesa. A temática dos desafios de impacto social serão: cidadania, participação 
social, educação fiscal, valores éticos fundamentais à vida em sociedade e enfretamento à 
corrupção. As inscrições se iniciam na semana que vem e estarão disponíveis para cidadãos 
maiores de 16 anos. 
Diego abre para as considerações fiscais. Hugo Leonardo sugere uma parceria com o IMB 
para a mensuração dos impactos, que seria muito positiva para a divulgação dos resultados 
do projeto. Diego afirma que irá verificar a viabilidade. Drª Fabiana parabeniza a Controladoria 
pelo projeto, pelo envolvimento da sociedade com controle e transparência e se coloca à 
disposição para contribuir. A conselheira Isabel relata que está encantada com a reunião e 
que o pessoal é muito bom. Não havendo nada mais a ser tratado, às 16:16 (dezesseis horas 
e dezesseis minutos) o Secretário-Executivo declarou encerrada a reunião. Por ser verdade, 
firmamos o presente documento---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
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Nome Assinatura 

Controladoria-Geral do Estado 

Titular 1: (Presidente) Henrique Moraes Ziller  

Suplente: Stella Maris Husni Franco  

Titular 2: (Secretário Executivo): Diego 
Ramalho Freitas 

- 

Suplente: Bruno Carvalho Cavalcante Rolim - 

Secretaria de Estado da Casa Civil 

Titular: Edir Lopes de Oliveira Júnior  

Suplente: Helianny Siqueira Alves Gomes de 
Andrade 

 

Secretaria de Estado da Economia 

Titular: Arthur Lourenço Jardim de Souza 
Brasil  

 

Suplente: Dorival de Souza Pereira    

Procuradoria-Geral do Estado 

Titular: Antônio Flávio de Oliveira  

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: André de Oliveira Acevedo  

Suplente: Marcello Santiago Wolff  

Associação Goiana de Imprensa 

Titular: Jales Rodrigues Naves  

Suplente: Valterli Leite Guedes  

Fórum Empresarial 

Titular: Rubens Fileti  

Suplente: Júlio Cesar da Serra Campos  

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: Giovani Ehrhardt  

Suplente: Cleyzer Adrian da Cunha  

Universidade Estadual de Goiás 

Titular: Cristhyan Martins Castro Milazzo  

Suplente: Heber Pimenta Fernandes - 

Ministério Público Estadual 

Titular: Fabiana Lemes Zamalloa do Prado - 

Suplente: Adriano Godoy Firmino  

Tribunal de Contas dos Municípios 

Titular: Lara Cristina de Olival Kovtunin 
Pedroza 

- 

Suplente: Natália Naciff Bezerra  

Sindicato dos Gestores Governamentais do Estado de Goiás 

Titular: Aguardando Indicação  

Suplente: Aguardando Indicação  

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: Maria de Fátima Veloso Cunha  

Suplente: Nylo Sergio José Nogueira - 

Comitê para Democratização da Informática 

Titular: Isabel Sampaio Antonacio Monteiro - 

Suplente: Quimico Iamamoto Pacheco  

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Goiânia 

Titular: Felipe Pinho da Costa  

Suplente: Isabel Cristina Araújo Alves Siqueira  

 


