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Pauta da Reunião

1.

Leitura da Ata do dia 16 de novembro de 2021;

2. Avaliação da Semana Internacional de Combate à Corrupção;
2.1 - Premiação do 1° Concurso de Artigos Científicos da CGE e Balanço
dos Resultados do Programa de Compliance Público de Goiás – PCP;
2.2 - Lançamento do Programa de Compliance Público Municipal – PCM;
2.3 – Resultado do Goiás Mais Transparente;
2.4 – Lançamento da Inteligência Artificial e do Índice de Maturidade da
Ouvidoria de Goiás;

3. Cronograma das Reuniões Ordinárias para o ano de 2022.

Desenvolvimento

da Reunião

No dia 15 de dezembro de 2021, às 14h31min (quatorze horas e trinta e um minutos), teve
inícioem primeira convocação, via plataforma ZOOM, contando com a presença de10 (dez)
dos seus membros, titulares e suplentes,a 54ª Reunião Ordinária do Conselho de
Transparência Pública e Combate à Corrupção - CTPCC.Na ocasião, Bruno Carvalho
Cavalcante Rolim, suplente do Secretário-Executivo, declarou aberta a reunião que iniciou
sua fala explicando a ausência da Sra. Bruna Toledo Piza de Carvalho Magacho, suplente
da Presidência do Conselho, considerando que a mesma não pode comparecer em razão de
agenda da CGE. Bruno, seguindo a pauta do dia, submete à aprovação pelos presentes da
ata da 2ª Reunião Extraordinária, sendo aprovada sem ressalvas. Bruno informa aos
presentes sobre o andamento do Decreto do novo Conselho de Transparência e anuncia a
presença do novo representante da PGE, o procurador Cláudio Grande Junior, que relata
que assim que tomou conhecimento da ausência de representante da PGE no conselho se
prontificou. Em seguida, Bruno passaa tratar do item 2.3 da pauta, “Resultado do Goiás Mais
Transparente”pontuando que a avaliação dos portais de acesso à informação do estado
realizada utilizando a metodologia da ATRICON (Associação dos Tribunais de Contas),
executada conjuntamente por CGE e TCE, gera um ranking dividido entre administração
direta, indireta e organizações sociais (OS’s), sendo que as OS’s serão avaliadas no início
do próximo ano. Em relação ao resultado da administração direta, Bruno informa que todos
os órgãos obtiveram índice elevado de transparência, acima de 75%, relata que alguns
problemas de sistema prejudicaram alguns órgãos e pontua que essas falhas já estão sendo
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corrigidas. Relata que na administração indireta também houve grande evolução, embora
haja especificidades em relação às empresas, algumas novas, e que apenas 5 (cinco) das
14 (catorze) empresas obtiveram índice abaixo de 90% (noventa por cento), sendo que
estas serão objeto de atuação no próximo ano.
Bruno passa a tratar do item 2.1, “Premiação do 1° Concurso de Artigos Científicos da CGE
e Balanço dos Resultados do Programa de Compliance Público de Goiás – PCP”, destaca a
importância do PCP no estado de Goiás e observa que o concurso foi um sucesso. Ainda,
informa que solicitará que seja disponibilizado no grupo do conselho todos os artigos
premiados.
Bruno passa a palavra para Calebe Melo Cerqueira, Gerente de Disseminação de Dados
Públicos, que apresentara o item 2.2, “Lançamento do Programa de Compliance Público
Municipal – PCM”. Calebe se apresenta, reforça os resultados positivos do Programa de
Compliance Público estadual relata que o governador desafiou e estimulou esse apoio aos
municípios através de capacitação e certificação, e fala sobre questões da implementação e
as vantagens esperadas. Informa a quantidade de vagas disponíveis por municípios,
divididos por faixas,considerando a quantidade de habitantes. Fala do planejamento do
projeto e da parceria com o TCM nesses estudos preliminares. Explana sobre a capacitação,
certificação e demais fases previstas para a implementação. Mostra o site do programa e
fala sobre o seu conteúdo. Calebe conclui e se disponibiliza para esclarecer eventuais
dúvidas.
Bruno faz algumas ponderações sobre os resultados do Programa de Compliance Público
de Goiás e a seguir passa a palavra para Alessandra Siqueira Lessa, registrando que a
servidora ficou entre os finalistas do 1° Concurso de Artigos Científicos da CGE.
Alessandra, Gerente de Ouvidoria da CGE, fala da importância dos artigos científicos para a
melhoria dos serviços públicos,passando em seguida ao item2.4 da pauta, “Lançamento da
Inteligência Artificial e do Índice de Maturidade da Ouvidoria de Goiás”. Em relação à
Inteligência Artificial, mostra o leiaute do novo portal da ouvidoria e a interação com a
Inteligência Artificial no cadastramento de manifestações, registra que as funcionalidades já
estão abertas ao público e os testes continuam sendo realizados. Passa a explanar sobre o
Índice de Maturidade da Ouvidoria de Goiás, que prevê o aprimoramento da gestão das
unidades de ouvidoria. Informa que o índice foi lançado inicialmente para 10 (dez) ouvidorias
que em conjunto são responsáveis por 90% (noventa por cento) das manifestações
cadastradas no sistema. Esclarece que não é um ranking e expõe sobre como funciona,
levando em conta as peculiaridades de cada ouvidoria para entender o nível de maturidade
cada uma precisa para prestar um serviço de excelência. Relata que foi aplicado um
questionário para identificar o atendimento ou não de alguns quesitos. Alessandra conclui e
se coloca à disposição para eventuais dúvidas.
A conselheira Isabel parabeniza pela informação.
O Prof. Kleber parabeniza a CGE pelo concurso dos artigos e pelo ranking de transparência
e Alessandra por estar no final, solicita que Bruno encaminhe a metodologia ATRICON e a
disponibilização do ranking para toda a sociedade. Questiona se o prazo de resposta da
ouvidoria está dentro da média. Alessandra responde que o prazo médio é de 7 (sete), e que
este dado está disponível dentro do sistema de ouvidoria.
Professor Kléber questiona se a metodologia utilizada é da CGE para montar oíndice de
maturidade. Alessandra responde que levando em conta as peculiaridades e objetivos optouse por desenvolver uma metodologia própria.
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Professor Kleber parabeniza pela iniciativa e sugere a instituição de prazo para resposta ao
questionário de maturidade.
Bruno fala aos conselheiros da importância do feedback de todos sobre os projetos e
informa que disponibilizou links e arquivos no grupo do conselho.Em seguida passa ao item
3 da pauta, cronograma das reuniões ordinárias para o ano de 2022, fala sobre as
peculiaridades do ano sobre a programação das reuniões, sendo: 23/02, 27/04, 29/06,
31/08, 19/10 e 21/12.O cronograma é aprovado por todos os presentes.
Não havendo nada mais a ser tratado, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), osuplente do
Secretário Executivo, declarou encerrada a reunião.Por ser verdade, firmamos o presente
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Associação Goiana de Imprensa
Titular: Jales Rodrigues Naves
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Suplente: Guilherme de Melo Batista
Pereira

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

Fórum das Universidades Privadas
-

Titular: Regina Ster de Moraes
Suplente: Jorge de Jesus Bernardo
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Titular: Prof. Kleber Domingos de Araújo
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Suplente:Profº Pedro Henrique Evangelista

Universidade Estadual de Goiás
Titular: Cristhyan Martins Castro Milazzo

-

Suplente: Enrico Moreira Martignoni
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Titular: Fabiana Lemes Zamalloa do Prado
Suplente: Adriano Godoy Firmino

Tribunal de Contas dos Municípios
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Lara
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de
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Suplente: Ricardo Sartori Cella

Olival

Sindicato dos Gestores Governamentais do Estado de Goiás
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Titular: Juscimar Pinto Ribeiro
Suplente: Anna Carolina Miranda Bastos do
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Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás
Titular: Aguardando Indicação

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

Suplente: Nylo Sergio José Nogueira

Comitê para Democratização da Informática
Titular: Isabel Sampaio Antonácio Monteiro

-

Suplente: QuimicoIamamoto Pacheco

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Goiânia
Titular: Carlos Alberto de Paula Moura Junior
Suplente: Luiz Antônio Ribeiro de Souza

