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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, com início às 09h48, na Sala 
de Reuniões do Tribunal de Contas da União – TCU, na Rua Dr. Faivre, 105, 
nesta Capital, foi realizada a 25ª reunião ordinária do Colegiado da Rede de 
Controle da Gestão Pública – PR (RCGP-PR). Compareceram os representantes 
das seguintes instituições: Advocacia Geral da União – AGU, Companhia de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, Controladoria 
Geral do Estado - CGE, Controladoria Geral da União – CGU, Departamento de 
Polícia Federal – DPF, Ministério Público de Contas – MPC, Ministério Público 
do Estado do Paraná – MPPR, Procuradoria Geral do Estado - PGE, Receita 
Federal do Brasil - RFB, Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos – SEJU, Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, Tribunal de 
Contas do Estado – TCE, Tribunal de Contas da União – TCU e Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE. Justificada a ausência de representantes do MPF e MPT. 
Registrada a ausência de representantes da ALEP e da SEFA. 
 
João Manoel (TCU) Coordenador da Rede, cumprimentou os presentes, dando 
as boas-vindas a todos e, principalmente, aos novos representantes dos órgãos 
partícipes, solicitando que todos se apresentem.  Ainda, salientou, depois de 
longa data, a participação de representantes do TCE na presença da Diretora 
Geral, Luciane Franco e do Diretor da Escola de Gestão Pública, Hélio Gilberto 
Amaral. Pediu que todos mandem e-mail e telefones (fixo e celular) para 
inclusão no grupo do WhatsApp.  Esta reunião inicial de 2019 também tem o 
objetivo de conhecer e integrar as pessoas. 

Mestrado Profissional em Direito - Foi apresentado pelo Prof. Anderson Santos 
da Universidade Positivo – UP, que agradeceu a oportunidade nesta reunião, 
para apresentar o Mestrado Profissional em Direito, que está surgindo agora, 
fruto de um trabalho de três anos, com disciplinas diferentes do mestrado 
acadêmico. Neste, o mestrando tem que ser um profissional e interessa que 
aponte um problema no trabalho, que será tratado e ao final vai gerar um 
produto, por exemplo um projeto de lei, um contrato, um aplicativo.  A 
pesquisa do mestrado não será empírica, vai ser concreta usando dados reais, 
com resolução para a instituição. O professor colocou-se à disposição para 
conversar com as instituições interessadas. Foi solicitado que envie a proposta 
por e-mail. 
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O Coordenador da Rede passou a tratar das comissões permanentes, cuja 
funcionalidade será repensada, convidando os presentes a uma reavaliação.  
Após discutir o assunto foi definido o seguinte:  

A Comissão de Acesso e Intercâmbio de Informações está sendo fundida com a 
Comissão de Inteligência, passando a denominar-se Comissão de Intercâmbio 
de Informações e Inteligência; 

Comissão de Capacitação, cujos resultados são excelentes, permanece; 

Comissão de Prevenção e Controle Social, que também apresenta bons 
resultados e trabalha, atualmente, no Projeto Universidade Cidadã, também 
permanece; 

Comissão de Proposição Legislativa foi extinta, sendo que as eventuais 
propostas legislativas serão tratadas pelas outras comissões. 

Foi solicitado, novamente, que os órgãos partícipes encaminhem 
representantes para o Colegiado e as três Comissões Permanentes indicando: 
nome, função, e-mail e telefones fixo e celular, para que possamos atualizar os 
cadastros e o site da Rede. A Coordenação das comissões serão eleitas nas 
próximas reuniões de cada comissão, que devem acontecer ainda em março. 

Felipe Hayashi (SEJU) sugeriu uma nova comissão, de Ações Integradas, João 
Manoel pediu que seja feita uma proposta.   

 

Acordo de Cooperação Técnica – quanto ao novo acordo, o TCU já tem um 
modelo, que será por tempo determinado, por decisão do Jurídico.  Será 
encaminhado para apreciação e sugestões. 
 
Outros assuntos: 

João Manoel (TCU) fez a seguinte proposta: que as instituições partícipes que 
estão na Rede, avaliem a sua permanência e se manifestem. 
 
Sandro Schwinden (AGU) sugeriu trazer a Defensoria Pública do Paraná para 
dentro da Rede; foi pedido para que ele faça o convite. 

 
Hackfest – André Romagna (CGU) comentou que a CGU pretende apoiar 

a realização de um evento no Paraná nos moldes do “Hackfest” realizado 
na Paraíba. Nesse sentido, já foram realizados contatos preliminares e 
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reunião com o Grupo Positivo, que, por meio de seus colaboradores, 

sinalizou a possibilidade de fornecer espaço físico para realização do 
evento e um professor para auxiliar na organização. Também foi obtido o 

projeto-base utilizado no “Hackfest” do ano de 2017, documento que 
poderá servir como ponto de partida para planejamento dos trabalhos de 

organização do evento no Paraná. Foram discutidos potenciais 
patrocinadores, tendo em vista que há uma estimativa, ainda preliminar, 

de despesas no valor de R$ 35.000,00. A expectativa inicial é de que o 

evento seja realizado no segundo semestre de 2019. Será criado um 
Grupo de Trabalho com representantes do TCE, CGU, MPPR, TCU, Celepar 

e Copel, sob a coordenação do André Romagna. 
 

João Manoel comentou sobre um ofício da Rede de Controle da Bahia 
solicitando autorização para replicar o nosso modelo de site, desenvolvido 

pela Celepar.  O assunto será encaminhado ao Dr. André Tesser, Diretor 
Jurídico da Celepar, aqui presente, para avaliar a possibilidade. 

 
Gabriel Leger (MPC) lembrou a todos que ficou em aberto a proposta de 

Grupo de Trabalho do Agente de Transformação, de incentivo de projetos 
de cunho geral. A Identidade Visual está pronta, sob os cuidados da 

Comissão de Prevenção e Controle Social. 
 

A próxima reunião foi marcada para a data de 24 de abril de 2019, na SEJU. 
 
Curitiba, 27 de fevereiro de 2019. 

 

AGU – Sandro S. Schwinden   __________________________________ 

 

CGE – Raul C. C. Siqueira                       ________________________________ 

 

CGU – André Rolim Romagna                     _____________________________ 

 

CELEPAR – André Luiz B. Tesser           ________________________________ 

 

DPF – Christian Robert Wursten            _______________________________ 
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MPC – Gabriel Guy Leger                        _______________________________ 

 

MPPR – Janaína Bruel Marques                 _____________________________ 

 

PGE – Hamilton Bonatto                       ________________________________ 

 

RFB – Carlos Alberto Kletemberg             ______________________________ 

 

SEJU – Felipe Hayashi                 _____________________________________ 

 

SESP – Patrícia Cantuário dos Santos            ___________________________ 

 

Luciane Maria G. Franco              ____________________________________ 

 

TCU – João Manoel da Silva Dionísio               __________________________ 

 

TRE – Hillene de Cássia S. S. Meira          ______________________________ 


