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Aos seis dias do mês de dezembro de 2016, com início às 09h52, na sala de 
reuniões da Procuradoria Geral do Estado - PGE, na Rua Paula Gomes, 145, 
nesta Capital, foi realizada a 15ª reunião ordinária do Colegiado da Rede de 
Controle da Gestão Pública – PR (RCGP-PR). Presentes os representantes dos 
seguintes órgãos partícipes: Assembleia Legislativa do Paraná – ALEP, 
Controladoria Geral do Estado - CGE, Controladoria Geral da União – CGU, 
Departamento da Polícia Federal – DPF, Ministério Público do Estado do Paraná 
– MPPR, Procuradoria Geral do Estado - PGE, Receita Federal do Brasil – RFB e 
Ministério Público de Contas – MPC. Justificada a ausência do Ministério 
Público Federal – MPF e do Ministério Público do Trabalho – MPT.  Registrada a 
ausência de representantes da AGU, CELEPAR, SEFA, SEJU, SESP, TCE, TCU e 
TRE. 
 

A reunião foi aberta pelo Coordenador da Rede Sr. Gerson Luiz Ferreira Filho 

(CGE) que agradeceu a presença de todos e a disponibilidade do espaço da PGE 

para a realização da reunião. 

Passando a palavra ao Secretário Executivo da Rede, Bruno Galati, que 

cumprimentou os presentes e se desculpou pela premência da reunião, 

motivada pela necessidade de eleição da Coordenação Executiva da RCGP-PR, 

cujo mandato vence em 10 de dezembro do corrente ano.  “Nestes últimos 

quatro anos como Secretário Executivo da Rede posso afirmar que evoluímos 

bastante e já sabemos o que é preciso fazer.  Temos ainda dificuldade de 

integração na área de Inteligência, havendo falta de conhecimento da 

informação entre os órgãos partícipes. A Rede me ensinou a ter muita 

paciência e entender o momento de cada instituição.  Realizamos três reuniões 

em 2016: 19/02 neste mesmo espaço, 13/04 no Palácio das Araucárias e, 

novamente, nesta data, aqui na PGE, além das diversas reuniões das cinco 

Comissões Permanentes”, comentou o Secretário. Também lembrou a 

assinatura de Convênio entre a Universidade Positivo, a CGE e o MPPR  para o 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à 

promoção da transparência pública e do controle social.  

Na sequencia houve a apresentação das principais ações das Comissões 

Permanentes em 2016: 
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Comissão de Acesso e Intercâmbio de Informações, o coordenador, Guilherme 

Arruda renunciou à coordenação, pois está sobrecarregado com o projeto 

Observatório e Despesa Pública, da CGE. Dr. Gerson comentou sobre o 

preenchimento de formulário encaminhado em 12/04 a todos os partícipes, 

que busca inventariar os bancos de dados disponíveis nas instituições. 

Pouquíssimos responderam. Dr. Bruno apresentou o Plano de Ações 2015/2016 

da Comissão e foi debatido a respeito da necessidade de compartilhamento das 

bases de dados entre os órgãos.  O Delegado de Polícia Federal Felipe E. H. 

Hayashi  assumiu a Coordenação da Comissão.       

Comissão de Capacitação: seu coordenador, Carlos Kletemberg justificou sua 
ausência, sendo representado pela Dra. Karina Looks Passos, que comentou as 
principais ações no ano: realização do 3º Encontro de Compartilhamento de 
Boas Práticas realizado na CGU em 29/03 com o título Funcionamento do 
Observatório da Despesa Pública (ODP) como instrumento de Transparência e 
Auxiliar à Gestão, com a participação de 65 pessoas; realização de diversas 
reuniões da Comissão; em 02/09 foi realizado o 2º Workshop O Papel da 
Educação Corporativa no Desenvolvimento Institucional, na PGE, com a 
presença de representantes das partícipes; o 3º Encontro da Rede de Controle, 
devido às eleições, não foi realizado, ficando programado para o primeiro 
semestre de 2017; 85 cursos disponibilizados aos órgãos partícipes, por meio 
do programa Parceiros de Capacitação da Rede. Quanto e esse último item, 
Gabriel Guy Léger, do TCE, indicou o SEBRAE-PR (Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Paraná), como parceiro fundamental para ampliar a 
oferta de cursos.  Karlla H. Pereira (CGE) sugeriu que seja aberta a participação 
de alunos, o que permitiria maior conhecimento a respeito das instituições 
públicas. 

Pela Comissão de Prevenção e Controle Social considerando a ausência de 
Eduardo Cambi, discorreu sobre os trabalhos realizados, Bruno Galati que 
evidenciou o trabalho na consolidação dos portais da Transparência das 
Prefeituras e das Câmaras Municipais; nas parcerias com Universalidades e 
Observatórios Sociais, e ainda na promoção de campanhas e concursos 
culturais.  Não houve consenso na finalização do formulário do Concurso 
Cultural, razão pela qual, não foi divulgado ainda.  A Comissão realizou oito 
reuniões durante o ano. 
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Comissão de Inteligência, Lucimara Iegas, coordenadora da Comissão está em 
férias, mas temos o registro de reuniões realizadas em 2016: realizando a 
primeira reunião em 29/03, no MPPR.  Os grupos de trabalho também se 
reuniram: do RIF em 04/04, de empresas de TI em 07/04, dos Fundos de 
Previdência em 12/04. O quarto grupo, de Terceirizações na Área de Saúde 
ficou sob a condução de Luiz Gustavo Gomes Andrioli do TCU.  Bruno Galati que 
integra a Comissão comentou que Comissão pretende tratar a informação 
estratégica na prevenção. 

A Comissão de Proposição Legislativa ainda não teve atuação efetiva em 2016, 

esperamos que para o próximo ano seus trabalhos sejam iniciados.  

Com relação ao Projeto Transparência nos Municípios, Bruno Galati comentou 

que, após avaliação no “Portal Informação para Todos”, publicado no site do 

TCE (http://www1.tce.pr.gov.br), o qual disponibiliza informações de todas as 

entidades municipais, com base no  Sistema de Informações Municipais – SIM-

AM, percebe-se que temos naquele Portal a base de dados necessária para 

consolidar um portal no modelo originalmente previsto.  Desta forma, não nos 

parece coerente continuarmos insistindo que os municípios alimentem dois 

portais.  

Assim, Bruno Galati fez a seguinte proposta aos participantes: descontinuar o 

nosso portal Transparência nos Municípios, desenvolvido pela CELEPAR 

(www.portaldatransparenciamunicipios.pr.gov.br) e investir numa parceria com o TCE, 

com o apoio da ALEP, na área política.  Ainda, disse que conta com a atuação 

da Comissão de Proposição Legislativa para que apresente uma proposta de  

ato legislativo, a ser disseminado entre todos os municípios, definindo a forma 

e a temporalidade de apresentação das informações no Portal da 

Transparência municipal. Os presentes concordaram com a proposta. 

Gabriel Léger comentou que o terceiro setor, representado por inúmeras 

organizações, ainda não é fiscalizado. 

 

Eleição da Coordenação Executiva: passando ao último item da pauta o 
Coordenador abriu espaço para aqueles que desejassem se candidatar ao 
próximo biênio na coordenação  executiva da Rede.  Como chapa única, e 
cumprindo a representação entre órgãos estaduais e federais, foi eleita a 
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seguinte composição para o próximo mandato, com vigência até 06 de 
dezembro de 2018: 
 
- Coordenador: Gerson Luiz Ferreira Filho (CGE) 
- Coordenadora-adjunta: Paula Cristina Conti Thá (MPF) 
- Secretário: Eduardo Augusto Salomão Cambi (MPPR) 
- Secretário Substituto: Gláucio Araújo de Oliveira (MPT) 
 
Nada mais havendo a ser tratado, foi marcada a próxima reunião do Colegiado 
para 15/02/2017, na CGE e deu-se por encerrada a reunião às 11h45. 
 
Curitiba, 06 de dezembro de 2016. 

 

ALEP – Guilherme Ferraz Lewin     _______________________________ 

 

CGE – Gerson Luiz Ferreira Filho      ______________________________ 

 

CGU – Cristine K. Ganzenmüller       ______________________________ 

 

DPF – Felipe E. H. Hayashi              _______________________________ 

 

MPPR – Bruno Sergio Galati      _________________________________ 

 

MPC – Gabriel Guy Léger _____________________________________ 

 

PGE – Karina Locks Passos         _________________________________ 

 

RFB – Reinaldo Cesar Moscato    ________________________________ 


