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ATA DA VIGÉSIMA

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA

.:::

DA REDE DE CONTROLE

DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA
Às 9 horas e 30 minutos do dia 23 de setembro de 2014, estiveram presentes na vigésima quinta
reunião da REDEDECONTROLEDA GESTÃOPÚBLICANO ESTADODA BAHIA, na sala de reuniões do
Ministério Público Federal no Estado da Bahia - MPF-BA, os representantes do Tribunal de Contas
da União (TeU), Marcus Vinicius de Castro Reise Andréa Galvão; do Tribunal de Contas do Estado
(TCE/BA), Maria Salete Silva Oliveira e Simone Barbosa Costa; do Departamento da Policia Federal
(DPF/BA), Grimaldo Machado; da Controladoria-Geral da União, Antonio Veiga Argollo e Rodrigo
Giudice; do Ministério Público Federal (MPF/BA), Melina Flores; da Advocacia Geral do Estado
(AGE/BA), Mirian Tereza M. G. de Freitas; da Procuradoria Geral do Estado (PGE/BA), Fabiana
Barretto; da Receita Federal (SRFB),Cassius Bahia Machado; do Ministério Público de Contas do
TeE/BA (MP TCE/BA), Maurício Caleffi; do Denasus,Abenisia Moreira Vale e da Advocacia Geral da
União (AGU-PGF),Wanderson Alvarenga. Aberta a sessão, foi aprovada a ata anterior e repassada
a pauta para a presente

reunião. Foram, então, debatidos

os seguintes assuntos: i) o

representante da CGU, Sr. Antonio Veiga Argollo, começou fazendo uma avaliação do evento
realizado em São Francisco do Conde. Todos foram unânimes quanto ao sucesso do evento, sendo
destacado por Argollo a importância do engajamento da Prefeitura do municipio para a realização
do evento e a necessidade de organização da Rede para que nos próximos eventos os trabalhos
possam ser desenvolvidos de forma independente das prefeituras, por meio de parcerias com ONGs
locais e/ou pessoas articuladas localmente, a exemplo de promotores atuantes nos municípios
selecionados. O Sr. Argollo salientou a importância, principalmente, do engajamento de todos os
parceiros na organização e execução de tais eventos. O Sr. Grimaldo da PF, sugeriu também o
envolvimento da União dos Municipios da Bahia (UPB) de forma a auxiliar a organização dos
eventos. Ainda em relação ao evento, a Sra. Melina, do MPF, levantou a necessidade de retorno ao
municipio para se fazer uma avaliação do evento. O Sr. Grimaldo sugeriu que tal avaliação fosse
realizada por meio de questionários respondidos pelos conselheiros, ficando, juntamente com a Sra.
Melina e o Sr. Argollo, responsável por preparar o questionário, que seria submetido ao resto dos
parceiros por e-mai!o A Sra. Melina ressaltou, ainda, sua preocupação em materializar os
procedimentos e resultados do evento, ficando decidido, então, a confecção de um dossiê, em meio
eletrônico e em papel, onde ficasse registrado todos os passos da organização e execução do
evento. O Sr. Argollo lembrou, ainda, dos certificados a serem emitidos em nome dos conselheiros
que participaram do evento, ficando responsável por solicitar à Sra. Karine (Promotora) que
verificasse com o municipio a lista de presença dos conselheiros. Deliberou-se, então, que nas
próximas reuniões já seriam discutidos novos municipios para a realização do evento no próximo
ano. ii) Passou-se, e'ntão, a tratar da participação da Rede de Controle na programação do Dia
Internacional de Combate à Corrupção, organizada pelo MPE,iniciando com uma explanação da Sra.
Salete sobre a organização do evento, que será realizado no Campo Grande no dia 9/12/2014, e o
engajamento da Rede. Ficou registrado que o MPE disponibilizará um espaço (tenda) para que os
órgãos da Rede estejam presentes no local e que o TCE,por meio do projeto do Bird, providenciará
a confecção de camisas para os parceiros, panfletos de divulgação da rede e bonés e canetas para
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serem distribuídos

durante

o evento, além da disponibilização

de contratados

para panfletagem

e

divulgação da marca da Rede. Foi discutida a necessidade de cada órgão definir o que precisaria em
termos de logística, assim como sugestões de atrações que se apresentariam

no evento, o que seria

levado ao MPE em nome da Rede. Para tanto sugeriu-se uma reunião com MPE, que a princípio
estaria marcada para o dia 13/11/2014,
ao Procurador

Walmiro.

ficando a Sra. Melina responsável por confirmar

De qualquer

forma, houve consenso de que, nesse evento, a divulgação

seria da Rede, sendo que cada órgão levaria seu material
material

complementar.

iii) Por fim, tratou-se

específico, cartilhas e panfletos,

das Orientações

primeira, sobre a necessidade de utilização do pregão eletrônico,
parceiros, estando

pendente

a definição

sugerido

um encontro

entidade

para a divulgação da orientação

estabelecido

a reunião com a entidade,

segunda

orientação

pela Rede. A

a possibilidade

Para resolver essa questão, foi
de utilização

de mala direta da

Em razão do contato que já havia

da UPB, foi sugerido o nome do Sr. Louzada, do TCU, para viabilizar
coma presença dos representantes

A Sra. Fabiana apresentou,

técnica,

licitações, após incorporação

como

já estaria pronta e aprovada pelos

técnica aos municípios.

que contaria também

PF, Srs. Argollo e Grimaldo.

Técnicas produzidas

de como seria divulgada.

com a UPB para verificar

com a presidente

a data junto

sobre

a verificação

então, a reformulação

da existência

da CGU e da

feita na minuta da

das empresas

vencedoras

de

das sugestões feitas na reunião passada. A minuta foi aceita por todos,

após algumas sugestões de ajustes feitas pelo Sr. Grimaldo, sendo ressaltado pelo Sr. Argollo que o
assunto da primeira orientação
conhecimento

dos parceiros

técnica teria um caráter mais urgente., Iv) A Sra. Fabiana trouxe ao
o procedimento

de Credenciamento

Estado da Bahia em aquisições onde há a inviabilidade
geral, sendo sugerido

pelo Sr. Grimaldo

que vem sendo utilizado

de competição.

que, mais para frente,

pelo

O assunto foi de interesse

em uma próxima

reunião fosse

marcada uma palestra, para os parceiros da Rede, com a equipe da PGE para uma explicação mais
detalhada sobre o procedimento.

Essa ata vai assinada por mim, Andréa F. de C. Galvão, que a lavrei,

e pelos demais presentes na reunião.

Marcus Vinicius de Castro Reis
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