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Às 10:00 do dia 11 de fevereiro de 2022, pela plataforma Teams, sob a presidência da 
Dra. Janaína Andrade (MPF/PB), Coordenadora do Focco/PB e da Secretaria Executiva 
das Redes de Controle da Gestão Pública, foi iniciada a reunião. Estiveram presentes: 
 
Alexandre José Caminha Walraven - TCU/MA / Coordenador da rede de controle MA 
Alexandre Senra – MPF / Coodenador do Focco-ES 
Andrea Freire de Carvalho Galvão – TCU-BA 
Arildo da Silva Oliveira– TCU-PA / Coordenador da rede de controle PA 
Carlos Geminiano Rocha –  CAGE/RS / Coordenador da rede de controle RS 
Chrystiane Pessoa – TCE-PB  
Daniel Gontijo Motta – CGU-MT 
Glenda Grando de Meira Menezes – TCU-AM 
Jackson Luiz A. Souza – TCU-SE / Coordenador da rede de controle SE 
Janaína Andrade de Sousa - MPF-PB / Coordenadora Focco-PB 
Jorge Luiz de Moraes Fonseca - TCU-AC / (repres. o Focco-Acre) 
José Arimathea Valente Neto – TCU-RN / Coord. Adjunto Marcco-RN 
José Inaldo de Oliveira e Silva - TCE-PI 
Leonardo Fellipe Ferreira – TCU-ES 
Lincol Lemos Maciel – TCU-PE / Focco-PE 
Luís Emílio Xavier dos Passos – TCU-PI / Coord. Adjunto Rede PI 
Márcio Pacheco – TCU-RJ 
Marcio Sueth – TCU-PB 
Maurício Kalache - Procurador de Justiça no MPPR / Coord. da Rede de Controle PR 
Paula Gigliane de Oliveira – TCU-RO / Coord. da Rede RO 
Paulo Henrique Nogueira – TCU-GO / Focco-GO 
Pedro José SufFreDini – TCU-BA 
Plinio Fabricio – MP-PI / Coord. Adjunto rede PI 
Rafael Estéfano Crispim - TCU-MS 
René Oliveira N. Junior - TCU-MT 
Romulo Miranda Alvim – Rede de controle DF 

 
 
Aberta a reunião, foram dadas as boas-vindas aos novos coordenadores estaduais bem 
como solicitado que cada participante fizesse uma breve apresentação 
pessoal/institucional. Na sequência, Márcio Sueth, TCU-PB, falou sobre a participação 
da Secretaria Executiva na Enccla, em especial, sobre a reunião ocorrida em dezembro de 
2021 onde foi sugerido a continuação do PNPC por parte das redes de controle, sob o 
patrocínio da secretaria executiva, notadamente no que se refere à implementação do 
roteiro de atuação. A secretaria executiva foi convidada a participar do GT da Enccla 
(ação 7/2022) que tratará do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que 
contará num primeiro momento com a colaboração do colega Leonardo Felippe Ferreira  
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do TCU-ES/Focco-ES, ficando à critério de cada rede estadual a manifestação de 
interesse também de colaborar com as atividades do GT. 
 
A seguir foi passada a palavra ao Sr. José Inaldo de Oliveira e Silva (TCE-PI), que fez 
uma detalhada apresentação sobre a metodologia de controle implementada no Piauí a 
respeito de detecção de empresas de fachada e de alto risco que negociaram com o poder 
público especialmente em anos eleitorais. Também foi destacado na apresentação a 
importância de se realizar cruzamentos e análise de dados para a detecção desses tipos de 
ilícitos. A procuradora da República, Janaina Andrade (MPF-PB), perguntou acerca do 
alinhamento dessas ações do TCE-PI com o MP Eleitoral. José Inaldo citou casos de 
parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Janaina Andrade manifestou interesse 
em trazer a metodologia para o Focco-PB a fim de discutir sua aplicação localmente. Luís 
Emilio (TCU-PI) – falou sobre o GT Eleições PI que apoiou o MPE-Eleitoral em ações 
de fiscalização das eleições naquele estado. Mauricio Kalache (MP-PR) levantou a 
questão do ciclo eleitoral, que começa bem antes das eleições e que a matriz de risco 
depende do candidato (reeleição – uso da máquina; novos – contatos com fornecedores 
etc.). O procurador também falou sobre empresas noteiras e de que seria necessário 
envolver toda rede para enfrentar esses desafios. Por fim, José Inaldo propôs aos presentes 
as seguintes ações: conhecer os bancos de dados e as informações disponíveis em cada 
um; desenvolver mecanismos de compartilhamento dessas informações; realizar 
capacitações para qualificar a atuação dos demais órgãos/entidades; discutir os problemas 
existentes no combate à corrupção eleitoral e definir as práticas de corrupção eleitoral 
mais graves/incidentes e fixar prioridades de atuação. 
 
Ato contínuo, Janaína Andrade (MPF-PB) levantou dois grandes problemas na Paraíba, 
a saber, a ausência da volta às aulas na rede pública (caso único no Nordeste) e os 
problemas na vacinação Covid-19 em Lucena (crianças vacinadas erroneamente e 
perda/desperdício de 10% das vacinas). A procuradora informou que gostaria de ouvir a 
situação da volta às aulas em outros estados da federação. José Inaldo levantou o ponto 
da orientação a dados – não se sabe facilmente que empresas abriram depois da pandemia 
e só contrataram com o poder público. Luís Emilio pontuou que devemos transformar 
nossos dados em informações. Chrystiane Pessoa (TCE-PB) pontuou os efeitos danosos 
às crianças pela falta de aulas presenciais e citou o relatório do TCE-PB sobre os 2,83 Bi 
repassados à PB por conta da Covid-19 e que há mais de 1 Bi sem comprovação do gasto. 
 
Em seguida, o coordenador da rede de controle no Maranhão, Alexandre José Caminha 
Walraven (TCU/MA), falou sobre o projeto de Implementação de Controles Internos no 
legislativo e executivo dos municípios daquele estado. Em complemento, Márcio Sueth 
citou o projeto “Bom dia Controle Interno”, que faz parte do GT de controles internos do 
Focco-PB. Jackson Souza (TCU-SE), coordenador da Rede de Controle em Sergipe, falou 
a respeito das próximas ações do PNPC de forma em geral. 

 
Em relação à organização e planejamento da SE para 2022, Marcio Sueth sugeriu 
plenárias a cada dois meses, sendo a próxima na primeira semana de Abril/2022. Sueth 
também aventou a possibilidade de criação de Grupos de Trabalho (GTs) para tratar de 
pautas com mais profundidade como o tema das eleições. Eventuais propostas/sugestões 
poderão ser encaminhadas via grupo de Whatsapp. 
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Marcio Sueth citou também o questionamento do TCU de divulgar, via e-mails dos 
coordenadores das redes, capacitações ofertadas pelo Tribunal, para tanto, solicitou 
autorização para utilizar os respectivos e-mails, o que foi aprovado sem ressalvas pelos 
presentes. Sueth concluiu falando sobre o encontro nacional da secretaria executiva que, 
a princípio, e a depender das circunstâncias, será presencial, em João Pessoa/PB na última 
semana de outubro/início de novembro. 
 
Concluindo, Janaína Andrade (MPF-PB) falou que, como a área de educação foi também 
muita impactada pela pandemia, iria sugerir no âmbito do Focco-PB ações no controle 
dos gastos, trocando experiências e ideias com a rede do PI. 
 
José Inaldo despediu-se do grupo deixando um convite para todos participarem do II 
Evento Institucional para Inteligência do Controle Externo, promovido pelo TCE-PI. 
Também falou sobre o relatório acerca dos gastos na função saúde durante a pandemia 
que está em vias de produção no âmbito da Rede InfoContas. 
 
Encerrada a presente reunião, o presente termo foi lido e achado conforme pelos 
participantes, sendo assinado pela Procuradora Janaína Andrade e Marcio Sueth e 
disponibilizada no grupo do Whatsapp dos coordenadores das redes de controle. 
 
 
 

JANAINA ANDRADE DE SOUSA 
Procuradora da República 

Em exercício na coordenação da SE da Rede de Controle da Gestão Púlbica 
 
 

MARCIO FERNANDO SUETH DA SILVA 
AUFC/TCU 

Fórum Paraibano de Combate à Corrupção 
 
 


