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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA REDE DE CONTROLE NO ESTADO DA BAHIA

Às nove horas e trinta minutos do dia 13 de dezembro de 2012, estiveram presentes na
décima terceira reunião da REDE DE CONTROLE NO ESTADO DA BAHIA, na sala de reuniões
da Procuradoria Geral do Estado, no Centro Administrativo - CAB, os representantes
do
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), Christian Conceição Guerreiro Santos e
Eliane de Sousa Silva, da Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA), Miriam Tereza M. G.
de Freitas, do Ministério Público Federal - Procuradoria da República na Bahia (MPFPRBA), José Alfredo de Paula Silva e Melina Castro M. Flores, do Denasus, Maria da Glória
Gonçalves da Silva Dourado, do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio França da
Costa, da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE), Rui Moraes Cruz e Lízea Magnavita
Maia. O Procurador-Geral do Estado, Rui Moraes Cruz, abriu a reunião dando boas vindas a
todos às novas instalações da PGE-BA, registrando a satisfação em albergar a reunião da
Rede e passou a palavra ao represente do TCU, Antonio França da Costa, que fez uma
exposição sobre os avanços da REDE desde o seu lançamento em 2009 até 2012. Em
seguida, passou-se aos seguintes temas e deliberações: TEMA 1: Reestruturação
da Rede.
Necessidade de se reestruturar a Rede de Controle, em especial, a indicação de um servidor
para cuidar da parte operacional da Rede; dotação de uma estrutura mínima; estruturação
da comunicação interna; estruturação da forma das deliberações da Rede. Proponentes:
órgãos
presentes
Deliberação:
reativação
dos
fóruns
de
discussão
(www.rededecontrole.gov.br);
procurar conhecer como os outros órgãos que trabalham em
conjunto se organizam na condução dos trabalhos, a exemplo dos órgãos de segurança
pública; disponibilização das pautas de discussão no sítio da Rede; disponibilização dos
trabalhos dos órgãos no sítio da Rede; indicação de um servidor para cuidar da parte
operacional da Rede. TEMA 2: gestão do patrimônio
da União na Bahia. Proponente:
MPF-PRBA. Deliberação:
possibilidade de realização de trabalho conjunto, o tema será
retomado em 2013. TEMA 3: diagnóstico
municipal.
Documento consolidando
os
resultados
da atuação dos órgãos e sua remessa aos diversos atores municipais.
Fortalecimento do controle social. Proponente:
TCU. Deliberação:
verificar junto com o
TCE-BA a possibilidade de desenvolvimento de uma solução tecnológica. TEMA 4: Troca de
informações.
Criação de subgrupo para troca de informações a respeito dos sistemas de
informação
disponíveis,
modus operandi, acessos. Proponente:
órgãos presentes.
Deliberação:
para a próxima reunião, os órgãos interessados deverão ter presente um
representante para compor o subgrupo. A reunião desse subgrupo se dará, no mínimo, nos
mesmos dias de reunião ordinária da Rede. Para a primeira reunião, os órgãos interessados
em compor o subgrupo já devem trazer as informações disponíveis a respeito dos sistemas
de informação que têm conhecimento, para uma breve exposição de abertura dos trabalhos.
Organização
de seminários
para apresentação
dos resultados
dos trabalhos
do
subgrupo.TEMA 5: Fortalecimento
da identidade
enquanto grupo. Com o objetivo de
fortalecimento da Rede enquanto grupo, eleger um tema de trabalho anual, que aglutine o
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máximo de parceiros da Rede. Proponente:
PGE-BA. TEMA 6: CALENDÁRIO ANUAL DE
REUNIÃO. Necessidade de definição de um calendário anual de reuniões da Rede.
Proponente:
PGE-BA. Deliberação:
realização de reuniões ordinárias bimestralmente,
sempre às 9:30h, em locais a ser definido, fixando, para o exerCÍcio de 2013, as seguintes
datas: 27 de fevereiro, 24 de abril, 26 de junho, 28 de agosto, 30 de outubro e 11 de
dezembro. Esta ata foi assinada por mim, Antonio França da Costa, que a lavrei e pelos
demais presentes na reunião.

José Alfredo de Paula Silva
MPF - PRBA

Melina Castro M. Flores
MPF - PRBA

Christian Conceição Guerreiro Santos
TCE - BA

Eliane de Souza Silva
TCE - BA

Rui Moraes Cruz
PGE - BA

Lizia Magnavita Maia
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