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Aos dezoito dias do mês de outubro de 2017, com início às 09h40, no auditório 
do Tribunal de Contas da União, localizado na Rua Dr. Faivre, 105, nesta 
Capital, foi realizada a 19ª reunião ordinária do Colegiado da Rede de Controle 
da Gestão Pública – PR (RCGP-PR). Presentes os representantes das seguintes 
instituições partícipes: Advocacia Geral da União – AGU, Assembleia Legislativa 
do Estado do Paraná – ALEP, Companhia de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Paraná – CELEPAR, Controladoria Geral do Estado - CGE, 
Controladoria Geral da União – CGU,  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 Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP 
e Tribunal de Contas da União – TCU. Justificada a ausência de representantes 
do DPF e do MPT. Registrada a ausência de representantes do MPC, SEJU, TCE e 
TRE.  
 

O Coordenador da Rede, Gerson Filho (CGE) agradeceu a presença de todos e, 

particularmente, ao representante do TCU pelo empréstimo da sala/auditório 

do órgão, para realização da reunião. Em seguida, passou a palavra ao 

Secretário, Eduardo Cambi. 

Eduardo Cambi (MPPR) cumprimentou os presentes e comentou que é sempre 
bom conhecer novos locais de trabalho dos parceiros e que a ideia é fazer um 
rodízio entre os órgãos da RCGP-PR, para a realização das reuniões do 
Colegiado. Comentou sobre o Congresso SESI ODS 2017, no Campus da 
Indústria, em Curitiba, ocorrido em 17/10, com o objetivo estimular a troca de 
ideias, experiências e expandir o conhecimento sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além disso, o Sesi PR pretende 
reconhecer o trabalho desenvolvido por empresas, indústrias, instituições 
públicas e terceiro setor em prol da Agenda 2030. Uma iniciativa da sociedade 
civil e que o governo deixa de fazer. 

Em seguida, abriu os trabalhos com o principal assunto da pauta, a realização 
do III Encontro Estadual da Rede, para tratar das pendências e ajustes 
necessários e passou a palavra ao Carlos Kletemberg, Coordenador da 
Comissão Permanente de Capacitação, organizadora do evento. Carlos fez um 
breve relato sobre os preparativos do evento, compartilhando as 
responsabilidades, confirmando os palestrantes e mediadores e solicitando, 
aos presentes, a inscrição de, no mínimo, dez representantes por órgão 
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partícipe. Todos assumiram a responsabilidade por aumentar a divulgação nas 
suas instituições para o atingimento de um número de inscrições expressivo.  
Feltran ofereceu vagas no estacionamento da ALEP, durante o evento, 
solicitando que enviem dados dos veículos, com antecedência. Pessoal de 
apoio será disponibilizado pelas seguintes instituições: ALEP, PGE, RFB, MPPR, 
MPF, CGU e CGE, totalizando 15 pessoas. Por fim, solicitou a presença de todos 
os representantes do Colegiado, para prestigiar o evento e a presença dos 
ilustres palestrantes. 

Na sequência, foi passada a palavra aos demais coordenadores das Comissões 
Permanentes, para considerações. 

Lucimara Iegas, coordenadora da Comissão de Inteligência comentou que, nos 
últimos meses os trabalhos da Comissão estão em andamento, que tem 
conversado com a Clarisse (SEFA), foram realizadas duas reuniões com pessoal 
da CRE (Coordenação da Receita do Estado) e firmado convênio, vislumbrando 
possibilidade de trabalho conjunto. Entre os membros da Comissão, realizadas 
reuniões com os técnicos.  Ainda relatou que haverá reunião com os 
representantes da CGE, MPT e MPPR para integração do trabalho. 

Pela Comissão de Acesso e Intercâmbio de Informações, Clarisse Fernandes 
comentou que tem encontrado boa vontade com pessoal da CRE e encontrado 
apoio entre representantes da PGE. 

Feltran, coordenador da Comissão de Proposição Legislativa tem mantido 
contato com Bruno Galati sobre o Projeto de Lei 177/2017, que prevê 
obrigatoriedade de consulta de preços no banco Nota PR, em todos os 
processos licitatórios de órgãos públicos estaduais. A SEFA solicitou mais prazo 
para adaptações ao sistema, que permita tal consulta. 

Na ausência de Bruno Galati, coordenador da Comissão de Prevenção e 
Controle Social, discorreu Karlla Pereira, integrante da Comissão, revelando 
realização de reunião na RFB, em 19/09, para elaboração de termo de 
referência para aquisição de software para uso de Inteligência Artificial, 
conforme tratado na reunião anterior do Colegiado. 

Gerson Filho revelou que em 09/12 é comemorado o Dia Mundial Contra a 
Corrupção e que a CGU e CGE estão formatando um evento marcado para 
07/12 sobre o assunto. 
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Eduardo Cambi também comentou que haverá no MPPR um evento, nos dias 
06 e 07/12 sobre o mesmo assunto. 

Cristine da CGU ponderou que há um acordo internacional que define essa data 
de 07/12, que é um evento pré-formatado e que fica difícil trocar a data, de 
forma que os eventos não concorram entre si. 

Enfim, quando a programação estiver concluída, será enviado convite a todos, 
para que participem na medida do possível. 

Eduardo Cambi comentou que conversou com o procurador da república 
Deltan Dalagnol (MPF) e que esse está trabalhando para dar um novo perfil ao 
Projeto 10 Medidas Contra a Corrupção, que as Medidas serão ampliadas, 
envolvendo a sociedade civil como um todo.  Solicitou à Paula Thá que leve ao 
Dr. Deltan que a Rede se coloca à disposição no que for necessário.   

 

Nada mais havendo a tratar, ficou marcada a última reunião ordinária do ano 
para 29/11/2017, nas instalações da SEFA ou do MPF (a depender de 
disponibilidade de sala) e deu-se por encerrada esta reunião às 10h55. 
 
 
Curitiba, 18 de outubro de 2017. 

 

AGU – Clênio Luiz Parizotto ____________________________________ 

 

ALEP – Luiz Fernando Feltran  __________________________________ 

 

CGE – Gerson Luiz Ferreira Filho      ______________________________ 

 

CELEPAR  - Camila Barbosa Yamada _____________________________ 

 

CGU – Cristine K. Ganzenmüller   _______________________________ 
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MPF – Paula Cristina Conti Thá   ________________________________ 

 

MPPR – Eduardo Augusto S. Cambi     ____________________________ 

 

PGE – Karina Locks Passos         _________________________________ 

 

RFB – Carlos Alberto Kletemberg       _____________________________ 

 

SEFA – Clarice Kusma B. Fernandes       ___________________________ 

 

SESP – Euci Maria Pampuche       ________________________________ 

 

TCU – João Manoel da S. Dionísio     _____________________________ 

 


