CONSELHO MUNICIPAL DE
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SOCIAL DE LONDRINA
Ata 001 / 2019
Eixo 3 Prevenção e Combate à Corrupção
1ª Reunião da Comissão do Eixo 3 Prevenção e Combate à Corrupção da gestão do
CMTCSL 2019-2023 presentes os membros Nilton Silva e Auber Silva Pereira no dia
22 de agosto de 2019.
A) Escolhido para ser Coordenador: Auber Silva Pereira;
B) Após relidas e estudadas as propostas aprovadas na 4ª Conferência procedeu-se
as discussões de providências em relação ás 5 propostas;
C) Após longo debate e discussão relato os encaminhamentos seguindo a numeração
original referendada em plenária na 4ª Conferência.
Proposta 1 e 3 - Afim de buscar informações a comissão encaminhará ofício com,
Apresentação do CMTCSL e desta comissão, bem como todas as propostas deste eixo
com Pedido de Informações em relação às propostas, segundo a LAI, este
encaminhamento visa a elucidação dos fatos bem como apurar o andamento de
processos que estão pendentes, arquivados ou demais destinações dadas aos casos de
corrupção ao longo da história do município.
Estes ofícios serão encaminhados aos seguintes órgãos à princípio: MPE – Ministério
Público Estadual, CGE - Controladoria Geral do Estado, TCE – Tribunal de Contas
Estadual, COGEM - Corregedoria Geral do Município e Cartórios Distribuidores dos
Fóruns de Justiça Criminal, Cível e Federal ; no que se refere a Proposta 1 para que os
membros da comissão possam atingir o objetivo da proposta; mapear as áreas de
risco e criar um modelo de agência reguladora de serviços públicos embasado em um
plano de prevenção e combate à corrupção.
Proposta 2 - Solicitar agenda junto às Diretorias/Coordenadores dos Fóruns Cível,
Criminal e Federal, PGU - Procuradoria Geral União, ACIL – Associação Comercial e
Industrial de Londrina, SRP – Sociedade Rural do Paraná, OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil
e IBPT - Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária, nos
moldes das reuniões já feitas em outros órgãos;
Proposta 4- Solicitar Agenda com o IBPT-LDA – Instituto Brasileiro de Pesquisa
Tributária - Londrina;
Proposta 5 - Envio de ofício ao Gabinete do Prefeito, Secretaria do Governo e
Ouvidoria solicitando minuta do Projeto de Lei para atender a proposta.
Em relação à todos novos órgãos e entidades à serem remetidos ofícios solicitamos
que em anexo siga a nossa carta de apresentação padrão bem como as 15 propostas
dos 3 eixos afim de que possamos dar publicidade às propostas referendadas na 4ª
Conferência objeto dos atos praticados pelas comissões que serão levados à plenária
em Reuniões ordinárias conforme calendário anual de reuniões em anexo.
Sendo o que foi deliberado, atenciosamente pedimos providências, agradecendo
antecipadamente.
Coordenador e Relator do Eixo 3 : Auber Silva Pereira
Comissão Permanente
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