
ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE INTERCÂMBIO DE
INFORMAÇÕES E INTELIGÊNCIA

REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA – 2021

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2021, às 10h, realizou-se por
via videoconferência a 5ª Reunião da Comissão Permanente de Intercâmbio de
Informações e Inteligência do ano de 2021,  para tratar da apresentação da
Doutora Mônica Chaves a respeito das dificuldades da LGPD no TCU. Além de
outros presentes, estavam: Conrado Fernando Schramme (Coordenadoria de
Corregedoria – CCOR/CGE-PR); Mauro do Nascimento Neto (Coordenadoria
de  Controle  Interno  –  CCI/CGE-PR);  Luciano  Cassio  de  Souza  (Auditor
Federal/TCU);  Mônica  Chaves  (TCU);  Penélope  Automar  Leme  Gama
(Delegada de Polícia Federal/DPF); Guilherme Soares (PGE-PR); Rafael Brum
Miron (MPF); Bruno Galati (MPPR); e Albert Bauermeister. 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, que, inicialmente, cumprimentou a todos os presentes.
Em seguida, informou a pauta da reunião e, cedendo alguns minutos, passou a
palavra ao Dr. Rafael Brum Miron (MPF), que convidou os membros do grupo a
participarem do evento decorrente da Ação 4/21 da ENCCLA, no qual  atua
como coordenador; o tema do evento será “LGPD Penal: proteção de dados e
seus impactos na investigação criminal e persecução penal”, a ser realizado
nas manhãs de vinte e nove e trinta de setembro do ano de 2021. Realizado o
convite,  o Dr.  Conrado Fernando Schrame passou a palavra à Dra. Mônica
Chaves,  para  que  apresentasse  o  conteúdo  proposto  em  relação  às
dificuldades quanto à implementação e uso da LGPD, no âmbito do TCU. Feita
a  exposição,  o  Dr.  Conrado  abriu  para  que  os  demais  participantes
formalizassem  as  dúvidas  e  comentários  a  respeito  do  tema.  Por  fim,  foi
marcada a data da próxima reunião para o dia 26 de novembro de 2021, às 10
horas.

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

DELIBERAÇÕES
nº Ação Responsável Previsão

1
A aplicação da LGPD no órgão, abordando 
dificuldades, curiosidades, peculiaridades etc.

A definir 26/11/2021
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