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 Pauta da Reunião 
1. Leitura da Ata do dia 20 de fevereiro de 2013; 
2. Avisos e recados; 
3. Solicitar ao PGJ que requeira a suspensão das liminares contra a divulgação das 

remunerações ainda não publicadas. 
4. Sugestão de Moção de repúdio à PEC 37 
5. Sugestão de Moção de Apoio à PEC 45 
6. Nota publicada na coluna “Giro” do Jornal O Popular, do dia 31 de março/2013 

questionando a atuação do Conselho 
 

 Desenvolvimento da Reunião 

Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2013, às 14h30min, teve início em primeira convocação na 

Sala de Reunião do Conselho Estadual de Educação sob a coordenação do representante da 

Controladoria Geral do Estado e suplente da presidência, senhor Adauto Barbosa Júnior a reunião 

ordinária do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Na ocasião, o Presidente 

agradeceu a presença dos Conselheiros e convidados, quando, em seguida solicitou que a 

Secretária Executiva, Sra. Maria D’Abadia de Oliveira Brandão procedesse à leitura da Ata da 

Reunião do dia 20 de fevereiro de 2013, a qual, após a aprovação do seu texto, foi assinada pelos 

membros que estiveram presentes naquela sessão. Dando continuidade, passou-se ao segundo 

ponto de pauta: avisos e recados. A Secretária Executiva informa sobre a consulta realizada junto 

a entidades que não têm comparecido às reuniões, as respostas obtidas foram: o Centro de 

Estudos Bíbilicos (CEBI) manifestou interesse em não participar do Conselho, a Universidade 

Federal de Goiás comunicou que irá substituir os seus representantes, o representante do Fórum 

das Entidades Privadas de Ensino Superior manifestou interesse em continuar integrando o 

CTPCC, justificando que em função da participação em um evento fora do Estado não pode 

participar desta sessão, mas que irá indicar novo representante. Ainda quanto aos avisos e 

recados, apresentou-se aos demais membros o Sr. Valdir Leite Queiroz, que foi indicado pela 

ACIEG, em substituição a Sra. Helenir de Queiroz. O Sr. Valdir apresentou-se como representante 

da entidade não governamental AVB, Agentes Voluntários do Brasil, esclarecendo o escopo de 

atuação da entidade na fiscalização dos gastos públicos, através de agentes locais no 

acompanhamento de transferências de recursos, via Convênios, aos municípios brasileiros, 

momento em que o convidado manifestou o interesse da entidade que representa (AVB), em 
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integrar o CTPCC, proposta que foi acatada pelo plenário que se comprometeu a avaliar a 

proposta, bem como, de outras entidades não governamentais, para posterior encaminhamento de 

lista para designação do Governador do Estado. O Conselheiro Robson sugere a participação de 

uma entidade de representante de órgãos da imprensa, bem como, de veículos de comunicação, 

sob o argumento de que tal ação aumentaria a visibilidade do Conselho. Complementando a fala 

do colega, o Conselheiro Dr. Hélio Telho, reforça tal sugestão sugerindo que seja feito convite a 

veículos e a jornalistas que eventualmente vem tratando do tema da transparência pública, a fim, 

também, de dar maior publicidade às atividades do CTPCC. Presente à sessão, a servidora da 

Comunicação Setorial da CGE, esclarece que há comunicação a todos os órgãos de imprensa 

sobre a realização das reuniões do Conselho, com convite e envio da pauta a eles. A Secretária 

Executiva informa que o Projeto de Lei de Transparência Estadual encontra-se na pauta da 

Assembléia, momento em que o Conselheiro Dr. Hélio Telho, informa que o Fórum Estadual de 

Combate à Corrupção emitiu Moção à Assembléia Legislativa, solicitando urgência na aprovação 

do projeto de Lei. O Presidente da sessão, esclarece acerca das solicitações enviadas à Agência 

Goiana de Comunicação para as modificações no Diário Oficial do Estado, que recebeu as 

informações de que as alterações não foram executadas e que nos próximos dias o Controlador-

Chefe Dr. José Carlos Siqueira, se reunirá com o Presidente daquela Agência para sanar 

definitivamente tais pendências. Em seguida, o Presidente informa sobre melhorias que estão 

sendo realizadas no Portal da Transparência, com a inserção de dados do programa Rodovida, da 

Agência Goiana de Transportes, que poderão ser acessados pelo cidadão de forma interativa e 

conterá informações sobre as intervenções daquela Agência nas rodovias do Estado; relata que a 

CGE está em fase de acerto técnico com as Secretarias de Educação e Saúde com vistas à 

divulgação de informações por elas produzidas, também sob a ótica da transparência ativa. O 

terceiro ponto da pauta, teve inicio na manifestação do Conselheiro Dr. Hélio Telho, que explanou 

a respeito de solicitação ao Procurador Geral de Justiça sobre requerimento quanto à suspensão 

das liminares contra a divulgação das remunerações ainda não publicadas no âmbito do Poder 

Executivo, sugeriu que seja enviado  Ofício do CTPCC ao Procurador Geral de Justiça, pedindo a 

suspensão de liminares que impediam a divulgação de salários, citando inclusive as recentes 

decisões do STJ, informando que há mecanismos jurídicos para a suspensão das mesmas, 

havendo concordância do plenário, ficou a Secretaria Executiva encarregada de redigir o 
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documento. O representante da Procuradoria Geral do Estado, Dr. Walter Rodrigues acrescenta 

que diante do grande volume de pedidos de liminares no Tribunal de Justiça seria fundamental que 

o CTPCC solicitasse ao representante do Ministério Público, Dr. Rodrigo César Bolleli Faria que 

intervenha junto ao Procurador Geral de Justiça para que o mesmo possa solicitar urgência na 

apreciação da solicitação. O quarto item da pauta versou sobre a proposta de elaboração de uma 

Moção de Repúdio à PEC 37. Foi apresentada uma Minuta do referido documento pelo 

Conselheiro Dr. Hélio Telho, que após a leitura da mesma, indica a necessidade de envio de tal 

moção para os parlamentares goianos, lideranças de bancada e ao relator do projeto. O 

Conselheiro Dr. Walter Rodrigues, elenca uma série de razões para não razoabilidade da Proposta 

de Emenda Constitucional nº 37. Em seqüência o conselheiro Rainel Mascarenhas, reforça a 

posição e opiniões anteriores, chamando atenção para o papel das polícias, e que na Moção 

proposta fossem incluídos itens que destacasse a necessidade de dar maior autonomia às polícias 

civis, que tais instituições tivessem uma integração maior com o MP. Comentada a última 

sugestão, o Conselheiro Dr. Hélio Telho fala da necessidade de repensar as atividades 

investigativas, que foram despertadas pelas discussões sobre a PEC 37, e que a inclusão nesta 

Moção de opiniões ou posições definitivas deveria ser mais discutidas, dada a complexidade do 

tema e dos diversos interesses que a envolvem, propondo a realização de um estudo por parte do 

CTPCC e que tal seja apresentado nas próximas reuniões, sendo a sugestão acatada pela 

plenária. O representante da SEFAZ fez ressalvas ao texto da Moção, chamando a atenção para a 

redação determinística, sob o perigo de ferir as categorias citadas, tais ressalvas foram acatadas, 

sendo dada nova redação explorando termos mais adequados, diminuindo o efeito anteriormente 

apontado. Aprovada a Moção, os encaminhamentos para sua posterior publicação ficaram a cargo 

da Secretaria Executiva do Conselho. No quinto ponto da pauta, o Presidente da sessão leu a 

minuta de Moção à aprovação da PEC 45, que reza sobre o fortalecimento das Controladorias-

Gerais nos Estados, após a leitura, ficou deliberado que redação do documento será feita em 

consulta aos Conselheiros após distribuição da Minuta, ficando a Secretaria Executiva 

encarregada de dar a devida formatação final e encaminhamentos posteriores, inclusive a 

aprovação. O 6º e último item que compôs a pauta desta reunião, sobre nota emitida na coluna 

“Giro” do jornal O Popular, foi lida em plenário pelo Presidente da sessão, momento em que o 

conselheiro Robson Batista Borges emitiu opinião de que tal nota jornalística trazia uma 
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mensagem de que o Conselho é uma estrutura que teria custos com base em recursos públicos e 

pela sugestão do jornalista estariam sendo desperdiçados. O Presidente Sr. Adauto Barbosa 

Júnior, emitiu opinião contrária a essa interpretação, motivo em que outros conselheiros se 

manifestaram, que na busca de um entendimento pacífico foram unânimes que tais interpretações 

são possíveis em razão da falta de visibilidade do Conselho. Na oportunidade o Conselheiro Dr. 

Hélio Telho, aproveitou para informar que naquele exato momento a Assembléia Legislativa do 

Estado acabara de aprovar a Lei Estadual de Acesso à Informação; os membros saudaram o 

Conselheiro pela informação e a comemoram, exaltando que tal feito tem relação direta com a 

atuação do CTPCC. Por fim, ficou definido o dia 26 de junho de 2013, como data da próxima 

Reunião Ordinária deste Conselho. Eu, Maria D’Abadia de Oliveira Borges Brandão, Secretária-

Executiva do Conselho li a ata aos presentes que a aprovaram. Por ser verdade, firmamos o 

presente documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
 
 

Nome Assinatura 
Controladoria-Geral do Estado 

Titular 1: José Carlos Siqueira   

Suplente: Adauto Barbosa Júnior  

Titular 2: (Secretária Executiva): Maria 

D’Abadia de O. B. Brandão 
 

Suplente: Juliano Martins Rodrigues  

Secretaria de Estado da Casa Civil 

Titular: Leila Maria Cunha Prudente  

Suplente: René de Rossini Rossi  

Secretaria de Estado da Fazenda 

Titular: Ivo Cézar Vilela  

Suplente: Ovídio Alberto Rodrigues Laraich  

Procuradoria-Geral do Estado 

Titular: Walter Rodrigues da Costa  
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Suplente: Marcelo de Souza  

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 

Titular: Gustavo de Pina Dias Adorno  

Suplente: Maria Christina de Azeredo Costa 
Reis 

 

Fórum Goiano de Combate à Corrupção 

Titular: Helio Telho Correa Filho  

Suplente: Paulo Henrique Nogueira  

Associação Goiana de Imprensa 

Titular: Aníbal Silva  

Suplente: Wagner Nasser  

Fórum Empresarial 

Titular: Helenir Queiroz  

Suplente: Bartolomeu Braz Pereira  

Fórum dos Trabalhadores 

Titular: Rherman de Souza Pires  

Suplente: Eurípedes Raphael Maia  

Fórum das Universidades Privadas 

Titular: Paulo Antonio de Azevedo Lima  

Suplente: Jorge de Jesus Bernardo  

Universidade Federal de Goiás 

Titular: Fausto Miziara  

Suplente: Igor Rodrigues Vieira  

Universidade Estadual de Goiás 

Titular: Lacerda Martins Ferreira  

Suplente: Jeomar Barbosa Vaz  

Ministério Público Estadual 

Titular: Rodrigo César Bolleli Faria  

Suplente: Reuder Cavalcante Motta  

Tribunal de Contas dos Municípios 



 
ESTADO DE GOIÁS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 
SUPERINTENDÊNCIA DE COMBATE À CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 
CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO - CTPCC 

Titular: Rodrigo Souza Zanzoni  

Suplente: Robson Batista Borges  

Sindicato dos Gestores Governamentais do Estado de Goiás 

Titular: Eudenisio Batista da Silva  

Suplente: Fausto Jaime  

Ordem dos Advogados do Brasil 

Titular: Reginaldo Martins Costa  

Suplente: Manoel Araujo de Almeida  

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

Titular: Eduardo Aires Berbert Galvão  

Suplente: Raniel Mascarenhas Rufo  

Centro de Estudos Bíblicos 

  

  

Comitê para Democratização da Informática 

Titular: Francisco Fernandes Capel  

Suplente: Quimico Iamamoto Pacheco  
 


