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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE

CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA

Às 9 horas dodia 6 DE JUNHO DE 2017, estiveram presentes na quadragésima sexta reunião da REDE
DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA, na sala de reuniões do Tribunal de
Contas do Estado - TCE-BA, os(as) representantes do Tribunal de Contas da União (TCU), Andréa

Gaivão e Carmem Silva; do Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA), Luciano Chaves, Evellyn Alves de

Figueiredo, Marcos Navarro, Henrique Pereira e Karina D'Alva Câmera; da Controladoria-Geral da

União, Antonio Veiga Argollo; da Advocacia Geral da União (AGU), Waldir Santos; do Tribunal de

Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM), Ronaldo N. de SanfAnna; do Ministério Público

Federal (MPF), Mirella de Carvalho Aguiar; do Ministério Público Estadual (MPE-BA), Adriano Assis;

do Ministério Público de Contas (MPTCM/BA), Danilo Diamantino. Aberta a sessão, a representante

do TCU, Sra. Andréa Gaivão, informou que o Sr. Nicola, não compareceria à reunião, por motivos

pessoais, e, seguindo a pauta deu início ao primeiro assunto "planejamento do primeiro evento de

capacitação em Santo Antônio de Jesus (IV Ciclo de Capacitação da Rede de Controle -

Fortalecimento da Gestão Pública e do Controle Social", repassando aos presentes o que já foi
discutido e definido pela comissão de organização do evento. Em visita ao município e conversa com

os Promotores locais, observou-se que há a necessidade de abordagem de assuntos básicos como

"Qual o papel do Conselho". Assim, as entidades locais TCM, MP e o Observatório Social, ficaram

incumbidos de levantar temas que seriam abordados nas palestras junto aos Conselheiros. Foi

realizado, também, contato com o IFBA local que tem um auditório excelente, com restaurante. A

Comissão optou, ainda, por modificar o modelo do evento que seria realizado em dois dias, sendo

que o 15 dia, para Gestores e 25 dia, para Conselheiros. Os dias 16 e 17/8 ficaram definidos como as

datas do referido evento. Outras sugestões foram discutidas: definir palestrantes; diminuir temas,

pois o último evento foi muito denso; preocupação com o formato do evento; traçar objetivos antes

e constatar o que foi assimilado; criar indicadores; sugestão para que depois do evento os

participantes respondam 3 ou 4 questões e também para que sejam avaliados 2 ou 3 meses após o

evento, para saber dos benefícios para a comunidade local. Foram selecionados os Srs. Waldir,

Argollo e Adriano para acompanharem a divulgação local, do referido evento. A Sra. Andréa e o Sr.

Argollo ficaram responsáveis por definir a programação do evento. A Sra. Andréa informa que já

está com a senha do site da Rede criado pelo TCU e o acessa para todos terem conhecimento e

sugerirem melhorias, sendo um dos assuntos da pauta de hoje. A Sra. Andréa iniciou o debate sobre

a definição para o segundo evento de capacitação em 2017. Ficou definido que será no município

de Jequié, a princípio, nos dias 4 e 5/10/2017. O Sr. Argollo sugere que o transporte escolar, seja

assunto para uma orientação técnica da rede e solicita um espaço na próxima reunião para

apresentação da CGU referente às fiscalizações realizadas sobre o tema. O responsável pela

Assessoria de Comunicação do TCE distribuiu material de apoio sobre divulgação da Rede de

Controle, para análise e sugestões, pois os mesmos estão em fase final de elaboração, e serão

distribuídos nos eventos da rede. O Sr. Waldir questiona sobre a validade das indicações dos órgãos

para os seus representantes na Rede e sobre os órgãos que não estão participando. A Sra. Andréa

encerra a reunião, devido ao horário avançado e marca a próxima reunião para o dia 12 de julho de
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2017. Essa ata vai assinada por min^i, Carmem Lúcia R. da Silva, que a lavrei, e pelos demais presentes

na reunião.
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