ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO
PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA
Às 09.30 horas do dia 29 de outubro de 2020, estiveram presentes na reunião da REDE DE
CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA, por meio de ambiente virtual, os
representantes do Tribunal de Contas da União (TCU), Pedro José Suffredini e Marcus Vinícius de
Castro Reis; do Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA), Luciano Chaves de Farias; da
Controladoria-Geral da União (CGU), Antônio Veiga Argollo Neto; do Ministério Público do Estado
da Bahia (MPE), Frank Ferrari; da Advocacia Geral da União (AGU), Waldir Santos; da Procuradoria
Geral do Estado (PGE), Ubenilson Colombiano; do Ministério Público do Trabalho (MPT), Séphora
Char, do Ministério Público Federal (MPF), Ana Paula Carneiro Silva e do Ministério Público de
Contas junto ao TCM/BA, Guilherme Costa Macedo. Aberta a sessão, Pedro Suffredini agradeceu a
presença de todos e passou a palavra a Antônio Argollo, para a apresentação de proposta de ação
da Rede de Controle voltada para fomentar o controle social no encaminhamento e solução de
problemas locais nos municípios do estado da Bahias. O represente da CGU, por sua vez, iniciou
sua apresentação ponderando que seria importante a Rede promover e incentivar ações junto aos
municípios voltadas à instalação/fortalecimento de Ouvidorias e de Controladorias Internas de
forma a viabilizar e dar maior celeridade à resolução dos pequenos problemas locais sem que,
para isso seja necessária a atuação dos órgãos de controle estaduais e federais. Com base no
modelo proposto, as reclamações/sugestões dos cidadãos seriam encaminhadas para as
ouvidorias das prefeituras e posteriormente canalizadas para as suas respectivas controladorias
internas para avaliação e adoção das providências necessárias. Ainda segundo o modelo proposto,
as controladorias quantificariam em expressão monetária os ganhos/economias alcançados após a
solução dos problemas apontados, quando cabível. Após a apresentação, a despeito de elogiarem
a iniciativa da proposta, os integrantes da Rede ponderaram ser necessário realizar um
detalhamento das ações necessárias para viabilizar o projeto. Com o objetivo de melhor definir a
estratégia de atuação, Antônio Argollo se prontificou a realizar uma minuta de plano de ação e
submeter à apreciação dos integrantes da Rede numa próxima reunião do colegiado. Concluída a
discussão sobre esse tema, Pedro Suffredini solicitou a palavra para apresentar o trabalho que o
TCU vem realizando sobre a avaliação da eficiência hospitalar e o gerenciamento de unidades
hospitalares públicas por entidades do terceiro setor. Nesse contexto, como forma de viabilizar a
contribuição e participação dos órgãos parceiros na implementação desse projeto, solicitou aos
presentes que, se possível, indicassem servidores de seus respectivos órgãos que sejam
conhecedores do tema e manifestem interesse em participar do trabalho, compartilhando
conhecimentos e experiências nessa área, e permitindo ainda a criação de uma rede, a nível
nacional, para desenvolver a matéria. Atendendo a solicitação dos presentes, Pedro Suffredini
informou que enviaria o referencial de auditoria de eficiência de unidades hospitalares, que se
encontra em elaboração no TCU, para conhecimento dos parceiros. O referido referencial deverá,
segundo ele, ser continuamente aperfeiçoado através da apresentação de críticas e sugestões de
todos os parceiros que venham a participar do projeto. Por fim, Pedro Suffredini agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião.
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