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Aos nove dias do mês de agosto de 2017, com início às 09h35, na Sala de Crise 
da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, 
localizada na Rua Deputado Mário de Barros, 1.290, 5º andar, nesta Capital, foi 
realizada a 18ª reunião ordinária do Colegiado da Rede de Controle da Gestão 
Pública – PR (RCGP-PR). Presentes os representantes dos seguintes órgãos 
partícipes: Controladoria Geral do Estado - CGE, Controladoria Geral da União – 
CGU,  Departamento da Polícia Federal – DPF, Ministério Público de Contas – 
MPC, Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR, Ministério Público 
Federal – MPF, Procuradoria Geral do Estado - PGE, Receita Federal do Brasil – 
RFB, Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, Secretaria de Estado da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos - SEJU, Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Administração Penitenciária – SESP e Tribunal de Contas da União – 
TCU. Registrada a ausência de representantes da AGU, ALEP, CELEPAR, MPT, 
TCE e TRE.  
 

O Coordenador da Rede, Gerson Filho (CGE) abriu os trabalhos agradecendo o 

empréstimo da excelente sala de reuniões da SESP, e a presença de todos. 

Pede que todos enviem notícias que interesse publicar no site da Rede, via 

email (secretariaexecutiva@rededecontrole.pr.gov.br ou whatsapp).  Aqueles 

que ainda não estão no grupo, por favor, indiquem o número do celular.  Foi 

passada a palavra ao Secretário, Eduardo Cambi. 

Eduardo Cambi (MPPR) comentou que, na pauta, somente temos um assunto, 
a realização do III Encontro Estadual da Rede, a realizar-se dia 27 de outubro.  
João Manoel desculpou-se pela demora na definição do palestrante do TCU, 
pois o presidente (Dr. Raimundo Carreiro) queria muito vir, mas tem uma 
agenda concorrida, ficando indicado o nome do Ministro Substituto Dr. Weder 
de Oliveira, que será confirmado na próxima semana, para participar do painel 
“Gestão Pública e Transparência”, às 14h00. 

No painel das 16h00, “Transparência Pública e Controle Social”, Moacir 
Oliveira da CGU aceitou a participação da instituição e disse que a ideia é trazer 
o Corregedor-Geral da União. Felipe (DPF) comentou que pode contribuir com 
o tema “O poder público no combate à corrupção”, dividindo o horário com 
CGU. Leonora vai refazer a programação, de forma a acomodar todos os 
palestrantes. Gerson sugeriu que tenhamos uma linha de whatsapp dedicada 
aos questionamentos durante o evento, de forma a agilizar a agenda. 
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Eduardo Cambi discorreu sobre o “Projeto Transparência e Controle Social” em 
parceria com a Universidade Positivo, já no seu terceiro ciclo e solicitou aos 
colegas que participem desses encontros para que possam ter a experiência 
dos diversos órgãos que compõem a Rede.  Karlla tem um cronograma com as 
datas disponíveis para os possíveis participantes e vai enviar por email. 

Bruno (MPPR) comentou que o Projeto Transparência nos Municípios é um 
processo permanente, pois o controle dos gastos públicos diz respeito a todos 
e que, “conversando com Flávio Berti (MPC), teremos que fazer uso de 
inteligência artificial”.  “É o começo de uma nova fase do controle e da 
transparência, definindo um Termo de Referência para fazer um concurso 
entre Universidades e Faculdades, para contratação de software para uso de 
Inteligência Artificial, ainda com oferta de bolsas de mestrado e doutorado 
para termos o domínio no uso da ferramenta”, disse o procurador. Comentou 
que, possivelmente, no II Encontro possa ser noticiado o edital. Será 
conversado com TCU e MPF, mas a presença dos órgãos e suas experiências 
podem ajudar na elaboração do Termo de Referência. Clarice disse que a SEFA 
pode participar com os portais da Transparência. 

Eduardo Cambi relatou que no início de 2018 teremos um novo Hackathon, em 
Curitiba, evento que reúne programadores, designers e outros profissionais 
ligados ao desenvolvimento de software para uma maratona de programação, 
cujo tema ainda está sendo pensado, entre redução de criminalidade e 
combate à corrupção. Ainda, fez dois convites, a comemoração, pelo MPPR, do 
Dia do Estagiário, no dia 18 de agosto, no MON. Será realizado um grande 
evento, com programação das 09 às 17h30, com a apresentação da Orquestra 
Sinfônica do Paraná, Banda Lyra, Balé do Teatro Guaíra, visita guiada ao Museu, 
entre outras atrações, para as quais os estagiários de todas as instituições 
estão convidados.  O convite com a programação será enviado para permitir as 
inscrições em link próprio. O segundo convite diz respeito ao projeto João 
Cidadão que trata de direitos e deveres do cidadão jovem.  O espetáculo será 
dia 29/08, às 20h15, no Teatro Guaíra, evento gratuito, de 50 minutos sobre 
direitos e deveres para integrantes da Rede e seus familiares. 

 

Haverá, ainda, dias 28 e 29/08 evento sobre negociações na improbidade 
administrativa “Como melhor interagir com a sociedade”, três sextas-feiras 
pela manhã. 
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Com a palavra, os coordenadores das Comissões Permanentes, Leonora, 
representando a Comissão de Capacitação, ainda falando do III Encontro, 
colocou a necessidade de termos um patrocinador para um pequeno coffee 
break, que será servido no início da programação, uma vez que o evento não 
terá intervalo no meio da tarde.  Café será servido pela ALEP e água oferecida 
pela Sanepar. 

Lucimara Iegas (MPPR), coordenadora da Comissão de Inteligência, comentou 
que foi realizada reunião em 27 de junho, onde trataram da revisão de todos os 
Grupos de Trabalho, alguns até com objeto já defasado, alinhando os objetivos 
ao atual momento. Quanto ao Grupo do RIF (Relatório de Informações 
Financeiras), disse que tem relação com o comentário do Bruno, quanto ao uso 
da inteligência artificial. Nosso maior entrave tem sido o compartilhamento de 
dados. 

Clarice (SEFA), coordenadora da Comissão de Acesso e Intercâmbio de 
Informações disse que esse é o maior desafio, que já foi tentado pelo 
Guilherme Arruda Santos (CGE), sem resultados. Mas que a ideia é essa, 
articular a melhor forma de trabalharmos juntos. Bruno comentou que no 
MPPR alguns dados já estão nos portais e que a instituição está à disposição 
para o que precisarem. Moacir comentou que a CGU tem dados que nos 
permitem fazer cruzamentos de bandos de dados e que nos ajuda muito. Felipe 
informou que a DPF tem firmado Termos de Cooperação Técnica com os órgãos 
interessados em compartilhar dados. Clarice disse que está tentando refazer a 
página da Comissão no site da Rede e colocou-se à disposição de todos. 

 

Nada mais a tratar, ficou marcada a próxima reunião do Colegiado para 
18/10/2017, nas instalações do TCU e deu-se por encerrada esta reunião. 
 
 
Curitiba, 09 de agosto de 2017. 

 

CGE – Gerson Luiz Ferreira Filho      ______________________________ 

 

CGU – Moacir Rodrigues de Oliveira   ____________________________ 
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DPF – Felipe Eduardo H. Hayashi  _______________________________ 

 

MPC – Flávio de Azambuja Berti        _____________________________ 

 

MPF – Paula Cristina Conti Thá   ________________________________ 

 

MPPR – Eduardo Augusto S. Cambi     ___________________________ 

 

PGE – Karina Locks Passos         _________________________________ 

 

RFB – Vergílio Concetta                ________________________________ 

 

SEFA – Clarice Kusma B. Fernandes       ___________________________ 

 

SEJU – José Kizlek         _______________________________________ 

 

SESP – Euci Maria Pampuche       ________________________________ 

 

TCU – João Manoel da S. Dionísio     _____________________________ 

 


