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 Pauta da Reunião 
 
 

1. Leitura da Ata do dia 15 de dezembro de 2021; 

 

2. Apresentação da nova política de dados abertos; 

 

3. Criação de um grupo de trabalho para proposta de planejamento 
estratégico do CTPCC/2022. 

  

 

Desenvolvimento da Reunião 

No dia 23 de fevereiro de 2022, às 14h05min (quatorze horas e cinco minutos), teve início 
em primeira convocação, via plataforma ZOOM, contando com a presença de15 (quinze) 
dos seus membros, titulares e suplentes, a 55ª 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, seguindo a pauta do dia, submete à aprovação pelos presentes da ata da 
54ª Reunião Ordinária, sendo aprovada sem ressalvas. Logo após passa a palavra para o 
Bruno Carvalho Cavalcante Rolim, Suplente do Secretário-Executivo, que trata do segundo 
item da pauta,  Apresentação da nova política de dados abertos. Bruno apresenta o servidor, 
Calebe Melo Cerqueira, Gerente de Disseminação de Dados Públicos, que fará a 
apresentação da política de dados abertos. Discorre sobre a importância do estado de Goiás 
atender esta demanda que ainda não estávamos realizando no  âmbito da transparência, 
destacando a dedicação da equipe para desenvolver este trabalho, ressaltando a 
necessidade das sugestões e validação do Conselho nesta tarefa. Bruno passa a palavra 
para Calebe, que faz uma breve apresentação de como está no momento essa política no 
estado. Define dados abertos como ,todos os dados que as pessoas possam livremente 
acessar utilizar, modificar e compartilhar com qualquer finalidade inclusive econômica, e são 
dados legíveis por maquinas, dados brutos. Fala da elaboração do decreto e da portaria que 
normatiza a política de dados abertos. Descreve os objetivos que passam pela publicação 
destes dados abertos pelas entidades da administração direta do poder executivo, por meio 
de um plano de dados que deve ser apresentado pelos mesmos até 180 (cento e oitenta) 
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dias após a publicação da portaria. Dentre os objetivos destacam-se: aprimorar a cultura de 
transparência, fomentar o controle social, proporcionar a criação de novas tecnologias e 
serviços aos cidadãos, e a troca de informações entre os órgãos. Fala das principais 
diretrizes e princípios, como: acesso irrestrito das bases de dados, descrição dos dados para 
melhor compreensão dos mesmos e organização e separação dos dados que devem ser 
publicados, levando em consideração o interesse da sociedade, o sigilo e o grau de 
relevância. O plano de dados abertos será monitorado pela Controladoria Geral do Estado e 
pela autoridade de monitoramento da informação, em cada unidade da administração, onde 
a última terá que apresentar um relatório anual destes planos a CGE. Calebe abre para 
questionamentos e sugestões, quando a conselheira    titular do Ministério Público Fabiana 
Lemes Zamalloa do Prado, questiona sobre a inclusão das notas fiscais, das compras feitas 
pelo estado, se serão disponibilizadas neste novo portal. Salientando que é a melhor forma 
de demonstração dos gastos públicos. Da o exemplo do governo federal que já disponibiliza 
as notas fiscais em seu portal de dados abertos. Calebe faz uma diferenciação entre os 
portais da transparecia e os de dados abertos, enfatizando que esta demanda é prioridade 
do Secretário Ziller, e que todos os esforços estão sendo feitos para que a inclusão das 
notas fiscais, no portal de transparência, seja realidade. Logo após o professor Cleber da 
Universidade Federal de Goiás, pergunta se os órgãos serão obrigados a disponibilizar seus 
dados, ou somente por provocação da sociedade civil. Calebe responde que será das duas 
formas, inclusive com a colaboração das universidades, jornalistas e ativistas que são 
infomediários, que utilizam com maior frequência esses dados e repassam para a 
população. Lembra que o portal de dados abertos já está funcionando, passando por uma 
estruturação para melhor atender os objetivos da transparência. Calebe exemplifica, falando 
de um projeto de concurso de matérias jornalísticas, tendo como base os dados abertos, 
com duração de 1 (um) mês. Contando com banca avaliadora e premiação para os melhores 
colocados, com o propósito de disseminar a cultura de utilização dos dados abertos. Calebe 
passa a palavra para Tiago Barros assessor da gerencia de disseminação de dados 
públicos), que apresenta o caso estudado pela professora Edilene Maria silva da 
Universidade Federal de Pernambuco, sobre o programa Pacto pela vida, desenvolvido pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. Tiago demonstra com este 
caso, os benefícios colhidos pela secretaria de segurança, com a disseminação dos dados 
abertos, enfatizando como a troca de informações entre os órgãos, unidades internas e 
sociedade melhoram os resultados das políticas públicas. A Professora Edilene, em seu 
estudo, demonstra que o grande desafio continua sendo a maior participação da sociedade 
civil, confirmando a necessidade de desenvolvermos formas de despertarmos o interesse  
da população em fazer o controle social. Tiago, retorna a palavra para Calebe, que  comenta  
sobre os dados do agronegócio, demonstrando os exemplos das agrotec, que fornecem 
dados que melhoram os resultados do agronegócio. Ressaltando que a política de dados 
abertos vai além do que a legislação determina,  quer oferecer dados dos resultados dos 
programas governamentais. Calebe, encerra sua fala abrindo para a participação dos 
demais conselheiros na melhoria desta política de dados abertos. Dando continuidade Bruno 
retoma a palavra comentando que os estudos dos casos apresentados são muito 
importantes para que tenhamos a visão de que os dados disponibilizados de forma aberta 
pode ter ótimos resultados só dependendo de ser melhor aproveitados. Bruno entra no 
terceiro item  da pauta, Criação de um grupo de trabalho para proposta de planejamento 
estratégico do CTPCC/2022, propondo a votação pela criação do grupo de trabalho, que foi 
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aprovada por todos os conselheiros. Não havendo nada mais a ser tratado, às 15:00 (quinze 
horas e zero  minutos), o suplente do Secretário Executivo, declarou encerrada a reunião.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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: Júlio Cesar da Serra Campos  
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Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás 

Titular: Carlos Alberto Barros de Castro - 

Suplente: Mário Martins de Oliveira Neto  

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: Enrico Moreira Martignoni  

Ministério Público Estadual 

Titular: Fabiana Lemes Zamalloa do Prado  

Suplente: Adriano Godoy Firmino  

Tribunal de Contas dos Municípios 

Titular: Lara Cristina de Olival 
KovtuninPedroza 

 

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 
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Titular: Carlos Alberto de Paula Moura Junior  

Suplente: Luiz Antônio Ribeiro de Souza  

 


