
ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE INTERCÂMBIO DE
INFORMAÇÕES E INTELIGÊNCIA

REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA – 2021

Aos vinte e um dias do mês de maio de 2021, das 09h30min às 10h45min,
realizou-se por via videoconferência a 3ª Reunião da Comissão Permanente de
Intercâmbio de Informações e Inteligência do ano de 2021 para tratar a) da
planilha consolidada de dados apresentados pelas instituições participantes da
Comissão de Intercâmbio de Informações e inteligência; e b) da definição das
pautas  das  próximas  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);  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);  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); Cineiva Tono (SEJUF); Albert Bauermeister
(SEFA);  André  Rolim  Romagna;  Bruno  Sérgio  Galatti;  Davidson  Mendes;
Guilherme Soares; Jonatas Sallaberry; José Ricardo Zeitoune; Juliana Tibes;
Rafael  Fontana;  Roberto  Lima;  Robson  Xavier;  Silvanei  Almeida  Gomes.  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. Exibiu a planilha consolidada
dos  dados  apresentados  pelas  instituições  envolvidas  e  sugeriu  o
compartilhamento  e  a  atualização  periódica  das  informações  quando
necessário.  Dr.  Brunoi,  sugeriu  que  feita  a  exposição  da  planilha,  cada
instituição analise seus respectivos pontos de interesse.  Conrado solicitou a
todos  que  se  manifestassem  quanto  a  aprovação  das  atas  das  reuniões
anteriores. Todos se manifestaram favoravelmente. Robson sugeriu a criação
de  um  grupo  de  estudo  para  pesquisa  sobre  dados  abertos,  repositórios
disponíveis  e  formas  de  compartilhamento  interno.  Dr. Bruno sugeriu
discussões sobre a LGPD, trazendo posicionamentos das demais instituições
sobre o assunto.  Dr. Guilherme complementou ressaltando a importância do
entendimento  comum  entre  as  instituições  e  sugeriu  a  demonstração  dos
documentos produzidos pelos órgãos e entidades públicos.  Dr. Bruno tratou
ainda sobre a verificação da legalidade dos acessos e compartilhamentos de
dados pessoais diante da LGPD. Penélope alertou para o propósito do grupo e
do uso da rede como interlocução entre as instituições para tratar do banco de
dados nos casos específicos. Dr. Bruno se manifestou no sentido de revisitar
os trabalhos do grupo sobre um aspecto amplo, para que sejam atingidas as



finalidades propostas. Conrado sugeriu a compilação do banco de dados que
podem ser  acessados publicamente,  disponibilizando os links de acesso às
instituições. Marcus ressaltou que a proteção imposta pela LGPD não pode se
opor ao dever de eficiência imposto ao Poder Público.  Dr. Silvanei sugeriu a
criação de um núcleo de inteligência nas instituições para que haja uma troca
de informações mais eficiente.  Penélope propôs verificar a situação atual do
sistema  interno  da  Junta  Comercial  de  acesso  aos  cadastros.  Cineiva
questionou  sobre  qual  procedimento  adotar  em  relação  aos  dados  e
informações  a  respeito  de  crimes  contra  crianças  e  adolescentes  que  são
colhidos por  meio  das reuniões realizadas com outras  entidades.   Por  fim,
foram definidos os tópicos a serem tratados nas próximas reuniões, quais são:
(i)  LGPD;  (ii)  Dados  abertos;  (iii)  Convênios;  e  que  estas  serão  realizadas
bimestralmente. Sendo a seguinte agendada para 23 de julho de 2021.

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

DELIBERAÇÕES
nº Ação Responsável Previsão

1 Criação de um grupo de estudos sobre a LGPD Todos os participantes Até
23/07/2021

2 Implementação da LGPD junto a PGE-PR Guilherme Soares 23/07/2021


