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Às 10:00 do dia 3 de junho de 2022, pela plataforma Teams, sob a presidência do auditor 
Marcio Sueth, do Focco/PB e integrante da Coordenação da Secretaria Executiva das 
Redes de Controle da Gestão Pública, foi iniciada a reunião. Estiveram presentes os 
seguintes coordenadores/representantes das redes de controle: 
 

UF Representante Função Órgão   
AC Jorge Luiz de Moraes Fonseca Coord. TCU 
AM Glenda Grando de Meira Menezes Coord. TCU 
BA Andrea Freire de Carvalho Galvão Coord. TCU 
DF Romulo Miranda Alvim Coord. TCDF 
ES Alexandre Senra Coord. MPF 
GO Paulo Henrique Nogueira Coord. TCU 
MA Alexandre José Caminha Walraven Coord. TCU 
MT Gustavo Dantas Ferraz Coord. MPMT 
MT René Oliveira Neuenschwander Júnior Coord. TCU 
PA Arildo da Silva Oliveira Coord. TCU 
PB Janaína Andrade de Sousa Coord. MPF 
PB Márcio Fernando Sueth da Silva Coord. TCU 
PE Lincol Lemos Maciel Coord. TCU 
PI Luís Emílio Xavier dos Passos Coord. TCU 
RJ Renata Silva Pugas Magalhães Repres. TCU 
RN José Arimathea Valente Neto Coord. TCU 
RR Aurélio Toaldo Neto Coord. TCU 
RS Carlos Geminiano Rocha Repres. Sefaz 
SC Ivan Cláudio Garcia Marx Coord. MPF 
SP Hamilton Caputo Delfino Silva Repres. TCU 
SE Jackson Luiz A. Souza Coord. TCU 
TO Ana Célia Vasconcelos Chaves Ribeiro Repres. TCU 

 
Além dos listados acima, participaram da reunião todos os convidados que constam da 
lista em anexo extraída do MS Teams. 
 
Aprovação da ata anterior 
Aberta a reunião, Márcio Sueth, do TCU-PB, deu as boas-vindas ao grupo e colocou em 
aprovação a ata da reunião anterior mencionando que ela ainda estava disponível para 
alterações e consultas no grupo de WhatsApp. Como não houve manifestação em 
contrário, a mesma foi considerada como aprovada. 
  
Mudança da coordenação do Focco-PB e da SE das redes de controle 
Em seguida, Sueth, referindo-se à mudança na coordenação do Focco-PB, teceu elogios 
ao trabalho da procuradora Janaina Andrade/MPF-PB devido ao seu desempenho e 
compromisso com a melhoria da gestão pública. Ressaltou, ainda, que a Dr. Janaína 
assumiu o Focco/PB num período difícil em decorrência da pandemia e que a mesma 
contribui sobremaneira para o êxito da vacinação e de outras ações relativas à Covid na 
Paraíba, agradecendo, por fim, pela coragem e empenho dela com a coisa pública e pelo 
fortalecimento da interação das redes de controle. 
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Em resposta, Janaina Andrade relatou que foi a primeira mulher a assumir o Focco-PB, o 
que ocorreu no dia 8/3/2021, e que encarou como um grande desafio pelo histórico de 
bons trabalhos de outros coordenadores e que só foi possível desempenhar o trabalho com 
o apoio dos colegas, como Márcio Sueth. Destacou a importância de uma melhor 
articulação entre as instituições de controle, encerrando com votos de sucesso e profícuo 
trabalho à nova coordenação da Secretaria Executiva das Rede de Controle. 
 
Apresentação do robô Turmalina – por André Agra 
Após esse momento, foi passada a palavra para André Agra, auditor do TCE-PB, que 
apresentou o Robô Turmalina, que avalia de forma automática os portais de transparência 
dos municípios paraibanos. Agra explicou que é possível expandir as análises feitas pelo 
Turmalina para qualquer site, desde que seja implantada uma interface que seria uma 
espécie de “porta de entrada” para o robô. Glenda Grando, TCU-AM, perguntou sobre as 
dificuldades de se conseguir adesão dos municípios, ao que André Agra respondeu que a 
equipe do Turmalina já vinha fazendo um trabalho juntos aos gestores e empresas de 
software que atuam junto às prefeituras. Telesmagno Neves Teles, da rede de SC, pediu 
mais detalhes e demonstrou interesse para implementar em seu estado, citando iniciativa 
similar da CGE-SC, mas não tão automatizada. Dr. Teles levantou também o risco da 
competição devido à criação de um ranking de transparência dos municípios. Agra 
colocou que se deve avaliar a competição buscando sempre uma competição sadia. 
 
Apresentação sobre o PL 700 – mudanças na prestação de contas eleitoral  
Passando para a equipe da rede de controle de Santa Catarina foi dada a palavra para 
Denise Schlickmann, Secretária de Controle Interno do TRE/SC, que apresentou os 
principais pontos sobre o Projeto de Lei 700 (PL 700), em vias de aprovação no 
Congresso Nacional. Tal projeto de norma trata de alterações na legislação eleitoral e que, 
segundo a palestrante, representa um retrocesso no controle das prestações de contas dos 
partidos políticos e candidatos. Isso porque restringe seriamente as competências da 
Justiça Eleitoral em realizar o exame técnico dessas contas, em especial, a análise do setor 
de inteligência daquele órgão, relativamente a questões como identificação de doadores 
de campanha e contratação de fornecedores. Esse contexto prejudica sobremaneira a 
atuação do controle institucional e social sobre essas contas e com possível aplicação já 
nesta eleição de 2022. Denise Schlickmann falou ainda do PL 112 que se trata do projeto 
de lei do novo código eleitoral, o qual acrescenta mais aspectos com o condão de dificultar 
o controle do processo eleitoral, a exemplo de transformar em processos administrativos 
todos os processos partidários havendo, inclusive, contratação de empresas de auditoria 
para emissão de parecer sobre as contas partidárias. De sorte que só haverá remessa à 
Justiça Eleitoral em casos insanáveis, além de vários outros pontos negativos e 
preocupantes para a fiscalização e controle das prestações de contas eleitorais. 
 
Intervenções dos participantes 
Katia Regina Gomes Gatti da RFB/SP pediu a palavra, disse que trabalhava com fraudes 
e colocou-se à disposição para compartilhar conhecimento sobre o assunto. Denise 
Schlickmann também se colocou à disposição para falar sobre o trabalho de inteligência 
do TRE/SC. Marcio Sueth falou que vai entrar em contato com a procuradora eleitoral 
para tratar do tema na Paraíba e estimulou as redes de cada estado para debater e influir 
nesse PL. Ivan Marx, MPF/SC, falou que o GT de SC fez uma nota para os deputados de 
SC sobre o PL e a colocou à disposição dos demais. René Oliveira Neuenschwander, 
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TCU/MT propôs no chat que seria interessante enviar um "release" a respeito dos 
problemas trazidos pela Denise para compartilharmos nas Redes dos Estados e que uma 
Nota Nacional seria muito interessante pela repercussão de mídia que poderia 
proporcionar. 
 
PNPC (Programa Nacional de Prevenção à Corrupção) 
Rafael Crispim, do TCU/MS e do GT PNPC, atualizou o andamento do referido 
Programa, destacando sobre a importância de se manter o engajamento dos aderentes. 
Avisou sobre o próximo evento que ocorrerá no próximo dia 15/6, o qual abordará o tema 
da gestão da ética e integridade, além de informar sobre os eventos subsequentes e cursos 
voltados aos gestores, em especial com a finalidade da implementação de boas práticas. 
Crispim afirmou, ainda, que esse ano o foco é melhorar o mecanismo da prevenção e 
concluiu falando sobre as melhorias da plataforma que incluem as funcionalidades para 
as controladorias-gerais administrarem as boas práticas dos órgãos vinculados e colocou 
o GT PNPC à disposição das demais redes de controle. 
 
Sugestões e encerramento 
Márcio Sueth, agradecendo à Crispim, ressaltou as qualidades e possibilidades da 
plataforma do e-Prevenção (PNPC), como o maior e mais completo programa de 
integridade do Brasil. Solicitou o apoio dos demais coordenadores no engajamento e 
implementação do roteiro de atuação disponibilizado às organizações participantes. Sueth 
franqueou a palavra para sugestões de todos para as próximas pautas ou qualquer outra 
sugestão. Luis Emilio, TCU/PI, sugeriu divulgar entre as redes de controle o Plano de 
trabalho do PNPC, apresentando-o ao GT local do PNPC, pois se trata de um roteiro que 
auxilia a promover e disseminar o Programa. Teles (SC) agradeceu e parabenizou pela 
reunião. Falou da SEC-SC e de seu bom trabalho na articulação para angariar 
respondentes. Na sequência, a palavra foi passada à Jackson Souza, TCU/SE, que falou 
sobre o plano “comunica PNPC” do GT para afinar a comunicação com as redes. Por fim, 
Márcio Sueth ressaltou da importância de se iniciar o planejamento e deliberações para a 
realização da Plenária de fim ano, a qual poderá se dar no formato presencial, destacando 
que poderá ocorrer entre os meses de novembro ou dezembro de 2022 e que, para isso, 
será item de pauta da próxima reunião da SE das redes. Despediu-se colocando-se à 
disposição. 
 

 
 
 

MARCIO FERNANDO SUETH DA SILVA 
Auditor Federal de Controle Externo 

Coordenação da SE das Redes de Controle da Gestão Pública 
 
  



 
 

Secretaria Executiva 
Ata da 3ª Reunião Plenária da Secretaria Executiva das Redes de Controle/2022 

 
ANEXO 

 

Extrato de Participantes MS TEAMS 

ID Nome 
1 Alexandre José Caminha Walraven 
2 Alexandre Senra  
3 Ana Célia Vasconcelos Chaves Ribeiro 
4 André Agra (Convidado) 
5 Andrea Freire de Carvalho Galvão 
6 Anna Carolina Ito 
7 Arildo da Silva Oliveira 
8 Aurelio Toaldo Neto 
9 Carlos Geminiano Rocha Rodrigues 

10 Denise Schlickmann (Convidado) 
11 Fabio Marchini 
12 Glenda Grando de Meira Menezes 
13 Gustavo Dantas Ferraz 
14 Hamilton Caputo Delfino Silva 
15 Iara Aparecida Gonçalves 
16 Jackson Luiz Araújo Souza 
17 Janaina 
18 Jocelino Mendes da Silva Júnior 
19 Jorge Luiz de Moraes Fonseca 
20 José Arimathea Valente Neto 
21 Juliana Guerrero Marques 
22 Juliana Saad de Marchi 
23 Karin Andrade Zeppellini 
24 Katia Regina Gomes Gatti 
25 Leandro Alberto Brito Fonseca 
26 Leonardo - REDE/DF 
27 Leonardo Felippe Ferreira 
28 Lincol Lemos Maciel 
29 Luciano Cassio de Souza 
30 Luís Emílio Xavier dos Passos 
31 Luiz Fernando Bolognesi 
32 Luiz Gustavo Gomes Andrioli 
33 Magaly Cardoso Peixoto 
34 Marcelo Zanchetta 
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35 Márcio Fernando Sueth da Silva 
36 Márcio Gomes Sobreira 
37 Paulo Henrique Nogueira 
38 Paulo Roberto Palmeira 
39 Pedro Jose Suffredini 
40 Rafael Estéfano Crispim 
41 Renata Silva Pugas Magalhães 
42 René Oliveira Neuenschwander Junior 
43 Ricardo Cheruti 
44 Romulo Miranda Alvim 
45 Simenia Maciel de Lima 
46 Telesmagno Neves Teles 
47 Thalita Abdala Aris 
48 Thalita Abdala Aris 
49 Waldemir Paulino Paschoiotto 

 


