
MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE
INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E INTELIGÊNCIA

REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA - 2021

Aos dezesseis dias  do mês de abril  de 2021,  das 09h30min às 10h30min,
realizou-se por via videoconferência a 2ª Reunião da Comissão Permanente de
Intercâmbio de Informações e Inteligência do ano de 2021 para tratar a) da
elaboração de Plano de Ação para 2021, definindo periodicidade e diligências
necessárias;  e  b)  da  definição do calendário  mensal  de  reuniões.  Estavam
presentes: Conrado Fernando Schramme (Coordenadoria de Corregedoria –
CCOR/CGE-PR);  Luciano  Cassio  de  Souza  (Auditor  Federal/TCU);  Marcus
Vinicius Machado (TCE/PR); Mauro do Nascimento Neto (Coordenadoria de
Controle  Interno  –  CCI/CGE/PR);  Alex  Yoshio  Sugayama  (Procurador  do
Estado  –  CGTI/PGE/PR);  Clarice  Kusma  Baisan  Fernandes  (Agente  de
Ouvidoria e Transparência – Núcleo de Integridade e Compliance Setorial  –
NICS/SEFA);  Penélope  Automar  Leme  Gama  (Delegada  de  Polícia
Federal/DPF); Rafael  Brum Miron (Procurador da República/MPF/PR);  Mauri
Soczek (Chefe  da  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  Descentralizada  do
MPF/PR); Fernando Barbalho (Coordenador Observatório da Despesa Pública
– ODP/CGE/PR); Mineia Luckfett de Oliveira (Assessoria Técnica – CGE/PR);
Victor Lima dos Passos (MPC/PR); Jamile Ton Kuntz (TRE/PR); Rafael Silveira
(SEJUF);  Janaína Bruel  Marques (MP/PR);  Cineiva Tono (SEJUF);  e  Albert
Bauermeister (SEFA).  A sessão foi iniciada pelo Coordenador Executivo da
Comissão Permanente de Intercâmbio de Informações e Inteligência da Rede
de Controle do Estado do Paraná, Conrado Fernando Schramme, continuada
pela manifestação de outros participantes do grupo. 

Conrado, como Coordenador, abriu a reunião e, inicialmente, cumprimentou a
todos os presentes. Apresentou a pauta e trouxe como proposta ao grupo a
elaboração de um Plano de Ação, iniciando pelo mapeamento dos bancos
de  dados  das  instituições  participantes,  para  futuro  e  possível
compartilhamento de destas informações, mediante formalização através
de convênio. Sugeriu que o mapeamento seja apresentado até 15 dias antes
da data de realização da próxima reunião do grupo, para fins de consolidação e
posterior  apresentação  das  informações.  Informou  ainda  que  tais  dados
deverão ser apresentados através de planilhas pré-estabelecidas. Solicitou a
manifestação dos participantes quanto a possível candidatura ou indicação de
um responsável para realizar a consolidação dos dados requeridos. 

Albert, se candidatou para realização de tal tarefa, pleitendo que as planilhas
sejam encaminhadas ao seu e-mail institucional: albert@sefa.gov.br.

Marcus sugeriu com formato, a utilização dos recursos fornecidos pelo Google
Forms. 

Conrado aconselhou a utilização de planilha em excel compartilhável através
do Google, mas concedeu autônomia ao Albert definir o melhor formato.



Penélope fez uma contribuição através do chat, expondo que, em regra, no
âmbito  da  PF,  quando  há  a  parceria,  os  dados  são  compartilhados  em
situações  específicas,  não  indiscriminadamente.  Imaginando  que  esta
possibilidade estaria mais ligada ao grupo de Inteligência em sentido estrito. 

Conrado, passou a tratar das datas das próximas reuniões, ficando definido
que serão realizadas a cada 30 dias e que o futuro encontro do grupo ocorrerá
no dia 21 de maio de 2021, às 09 horas e 30 minutos. Voltou a abordar a
questão  dos  bancos  de  dados  das  instituições  e  da  importância  da  da
consolidação  destas  informações  para  o  Estado.  Esclareceu  ainda  que  as
informações a serem prestadas se referem aos bancos de dados em si e não
ao fornecimento do conteúdo propriamente dito. 

Albert questionou ao Conrado quais as atribuições do grupo.

Conrado explicou quais são as competências de acordo com o Regimento
Interno da Rede, seria a elaboração do Plano de Ação para o ano, definindo as
atividades a serem desenvolvidas, especificando, os objetivos da atividade; os
prazos; diligências necessárias e resultados pretendidos. Ainda, executar os
planos  aprovados  pelo  Colegiado;  propor,  ao  Colegiado,  alterações  e/ou
modificações do plano de ação e propor a instituição de Grupos de Trabalho
específicos. 

Penélope entende que o grupo realiza suas atividades conforme as demandas
apresentadas pela Rede. 

Cineiva apresentou uma dúvida referente aos dados colhidos pela Secretaria
de  Justiça,  Família  e  Trabalho  em  relação  a  crianças  e  adolescentes,  no
sentido do que deveria ser apresentado para análise e informação. Sobre a
qual foi  esclarecido que não serão informados os dados, mas quais são os
bancos aos quais pertencem.

Conrado perguntou se havia algum participante pertencente a alguma Agência
Reguladora  e  em  caso  negativo,  se  poderia  efetuar  o  convite  para  que
passassem a integrar o grupo.

Alex informou  sobre  o  funcionamento  dos  bancos  de  dados  da  PGE,  e
questionou se deveriam constar na planilha informações de bancos de dados
utilizados pela PGE, mas pertencentes a terceiros.

Conrado esclareceu  que  esta  informação  seria  importante,  pois  caso  uma
instituição precise de um determinado banco de dados, saberá a quem oficiar
solicitando. Por fim, confirmou a próxima reunião para 21 de maio de 2021, às
09  horas  e  30  minutos  e  reforçou  a  comunicação  dos  participantes  via
WhatsApp para obtenções de orientações, esclarecimentos de dúvidas, etc.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.



DELIBERAÇÕES
nº Ação Responsável Previsão

1
Preenchimento  e  entrega  de  planilha  com
informações sobre os bancos de dados utilizados
pela instituição

Todos os participantes
Até

06/05/2021

1 Apresentação das planilhas consolidadas Albert Bauermeister 21/05/2021


