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ATA DA QUINQUAGESIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE

CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA

Às 9 horas do dia 27 de agosto de 2018, estiveram presentes na quinquagésima sétima 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 representantes do Tribunal de Contas da União (TCU), Pedro José

Suffredini e Andréa Gaivão; do Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA), Luciano Chaves; da

Controladoria-Geral da União (CGU), Antonio Veiga Argollo, Rafael Cabral Figueiredo, Márcio

Sampaio e Ronaldo Machado de Oliveira; da Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE), Luís Augusto

P. Rocha; do Ministério Público Estadual da Bahia (MP/BA), Luciano Taques Ghignone e Valmiro

Santos Macedo; do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA), Ronaldo de Sant'anna, e

do Ministério Público Federal (MPF), Fernando Túlio da Silva. Aberta a sessão, o Sr. Luciano

Ghignone do MPE apresentou a Sra. Séfora Char, Procuradora do Ministério Público do Trabalho,

que veio participar da reunião e comunicar a vontade do MPT de integrara Rede. Logo após, a Sra.

Andréa do TCU informou que o MP do Paraná, após o recebimento do ofício da Rede da Bahia, por

meio do Sr. Bruno Galati, entrou em contato comunicando que estava providenciando um ofício da

Rede de Controle daquele estado, autorizando a transferência para a Bahia do modelo do sítio

utilizado por eles. Em seguida, foram realizadas as apresentações sobre "Transporte Escolar", tema

eleito para trabalho conjunto da Rede e pauta central da presente reunião. As apresentações foram

realizadas pelo Sr. Luís da AGE, Sr. Ronaldo da CGU e Sr. Luciano do MPE/BA. Considerando as

palestras realizadas o ponto inicial para ações da Rede, o Sr. Luciano do MPE/BA propôs decidir qual

seria o produto produzido pela Rede em relação ao Tema. Após breve discussão, decidiu-se que, no

momento, no lugar da Orientação Técnica, seria mais oportuno a elaboração de uma proposta de

normatização a ser encaminhada ao FNDE, mas que seria necessário ainda o amadurecimento de

alguns temas relacionados à proposta como o Credenciamento e a posição dos municípios. Assim,

foi definido o seguinte encaminhamento: marcação da próxima reunião para setembro, com

palestra da PGE sobre credenciamento, cujo contato seria feito pelo Sr. Luís da AGE, e presença da

UPB para ouvir os municípios, bem como atualização das notícias sobre o grupo de trabalho do FNDE

sobre o tema, trazidas pela CGU e pelo TCU e do grupo de trabalho sobre educação do MPF. Após

contato com os possíveis palestrantes e participantes externos, será definida a data da próxima

reunião. Nada mais foi discutido e a reunião foi encerrada. Essa ata vai assinada por mim, Andréa

Gaivão, que a lavrei, e pelos demais presentes na reunião.
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