
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

Ata da 46 Reunião Ordinária da Diretoria
Colegiada da Superintendência do
Desenvolvimento do Centro-Oeste — SUDECO,
realizada em 18 de agosto de 2016, em Brasilia
(DF).

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de 2016, com inicio As 10h00, nas dependências da
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), no SBN, Quadra 01, Bloco F,
Edifício Palácio da Agricultura, na sala de reunido do 20° andar, em Brasilia (DF), sob a presidência do
Sr. Cleber Avila Ferreira, superintendente da Sudeco, realizou-se a 46' Reunião Ordinária da
Diretoria Colegiada da Sudeco, secretariada pelas servidoras Simone de Pina Zorzal Sarmento e
Elisa Roesler e Silva. A reunião contou com a presença dos seguintes membros da Diretoria Colegiada:
o Sr. José Augusto Scaléa, Diretor de Administração (DA); a Sra. Guaraciaba Rosa de Oliveira,
Diretora de Planejamento e Avaliação Substituta (DPA); e o Sr. Agricio de Castro Braga Filho, Diretor
de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos Substituto (DIPGF). Participaram da reunido,
também, o Sr. Rodrigo Rommel de Melo Matos, Procurador-Chefe da Procuradoria Federal
Especializada/Sudeco; a Sra. Flávia Maria Almeida, Auditora-Chefe Substituta da Sudeco; o Sr.
Adriano de Sousa Cordeiro, Assessor do Gabinete; o Sr. Eliel de Sousa Mendes, Coordenador-Geral
de Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas; o Sr. André Luiz Teixeira, Ouvidor; os
servidores da DA: Adriano de Souza Bezerra e Michel Alexandre Turco; e os servidores da DPA:
Priscilla Marotta Gardino e Sergio Magno Carvalho de Souza. 0 Sr. Cleber Avila declarou aberta a
reunido e fez a leitura dos itens da Ordem do Dia. Na sequência, pediu que se registrasse contato recente
com a Sra. Gilma Gomes Maciel, Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças, do Ministério da
Integração Nacional, em que foram apresentados os limites orçamentários da Sudeco para 2017: 20
milhões de reais para Area administrativa e finalistica e 20 milhões de reais para o PAC. Disse que, logo
que voltou de férias, a principio, havia a decisão de que o valor destinado ao PAC seria para um projeto
especifico da Secretaria de Desenvolvimento Regional - DR/MI, mas que, como a Secretaria de
Orçamento Federal - SOF não se reconheceria esse recurso como destinado A SDR, esta não autorizaria.
Assim, salientou que a DPA precisaria, agora, identificar um projeto que consiga ser finalizado
utilizando todo esse recurso do PAC. Com relação ao orçamento administrativo, informou que a SOF
alertou que, por orientação da Presidência da República, esse orçamento deve permanecer de acordo
com o que foi aprovado para este ano, cerca de 14 milhões de reais, e que só o orçamento finalistico
poderá ser ampliado. 0 diretor de Administração, Sr. José Scaléa, disse que diante dessa sinalização da
SOF, de não se aumentar o orçamento administrativo, já se projeta déficit no orçamento administrativo
da Sudeco para o próximo ano e que, portanto, novos ajustes e cortes deverão ocorrer. 0 superintendente
pediu que se registrasse que todo esse cenário orçamentário da Sudeco não é por falta de planejamento
ou previsão, mas por questões de não autorização de gastos, e que isso deve ser dado conhecimento aos
órgãos de controle que cobram os resultados, mas não participam de todo o processo administrativo das
instituições, como o orçamentário. Na sequência, consultou aos membros presentes a inclusão do Plano
de Dados Abertos, solicitado pela Ouvidoria/Sudeco, como extra pauta, o que foi acatado por todos. Em
seguida, o superintendente colocou em discussão a dispensa da leitura da ata da 45' Reunido Ordinária
da Diretoria Colegiada, realizada em 8 de agosto de 2016, que foi aprovada por unanimidade. Logo
depois, colocou em votação a sua aprovação. Aprovado por unanimidade. 0 superintendente, ent
iniciou a Ordem do Dia cujos itens seguem a seguir. 1. PROPOSTAS CONJUNTAS: AUDITOR!
E DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO — 1.1 MINUTA DE PORTARIA "FORÇA TAREF
CONVÊNIOS EXPIRADOS — o diretor da DA disse que a finalidade desse novo grupo de trabal
composto por servidores da DPA e DIPGF, seria para uma análise mais detalhada do que foi f
anteriormente com relação à prestação de conta de convênios. 0 Sr. Agricio Braga questionou se não
seria a oportunidade de se ampliar o objeto dessa portaria para que, além das questões relacionad ty
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prestação de contas, fosse feito um diagnóstico completo desses convênios. Assim, sugeriu que mais
servidores deveriam ser indicados pelos setores. Recordou, ainda, aos presentes os convênios herdados
da antiga SCO/MI e disse que seria necessário conhecer melhor sobre a situação destes para, então, fazer
uma nota técnica a ser encaminhada ao MI com o diagnóstico completo desses convênios. 0 Sr. Eliel
Mendes argumentou que o objetivo da minuta de portaria apresentada se direcionava à prestação de
contas de convênios, cujo assunto era urgente. Entretanto, o Sr. José ScaIda disse que, enquanto fosse
feito o trabalho referente As pendências em prestação de contas, paralelamente, esse diagnóstico poderia
estar sendo desenvolvido. 0 Sr. Agricio Braga enfatizou que seria muito importante a Auditoria
participar na elaboração e controle desse diagnóstico. 0 Sr. Elie! Mendes levantou a necessidade de,
durante a realização dos trabalhos, deixar sob a gestão da Area responsável pela coordenação dos
trabalhos os servidores indicados. 0 Sr. José ScaIda, assim como os presentes, concordou e disse que
essa seria uma forma de evitar problemas com subordinação hierárquica, como aconteceu no passado.
Acordou-se que serão designados mais dois servidores, um do Gabinete e outro da DPA. Então, o Sr.
Cleber Avila colocou em discussão a portaria com o acréscimo de mais dois servidores e ampliação do
objeto contemplando diagnóstico completo de convênios. E não havendo quem mais quisesse discuti-la,
colocou-a em votação. Aprovado por unanimidade. 1.2 MINUTA DE RESOLUÇÃO DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS — 0 diretor da DA
lembrou a todos que essa demanda já é uma cobrança reiterada da CGU para se regulamentar a correição
na Sudeco. Assim, disse, que se chegou a uma proposta de resolução que, em seus art. 10 e 2°, aprova o
Regimento Interno do Núcleo para Assuntos Disciplinares e delega ao diretor de Administração
competência para a instaurar e julgar smdicâncias e processos administrativos disciplinares, exceto os
casos em que a autoria for atribuída a um diretor da Sudeco, quando, então, caberia ao superintendente.
Citou o art. 3°, que foi uma recomendação da Procuradoria/Sudeco, que traz alterações nos art. 19 e 24
da Regimento Interno da Sudeco com o intuito de já se evitar possíveis conflitos entre as normas.
Explicou que as competências estão bem discriminadas e que a ideia de um núcleo e não chefia foi da
própria CGU. Ainda, conscientizou que o Núcleo criado conseguirá se ajustar muito bem A hierarquia
da Sudeco. 0 Sr. Cleber Avila questionou se na composição do núcleo haveria servidores de todas as
Areas. 0 que foi respondido positivamente pelo diretor da DA. 0 superintendente aproveitou para
enfatizar que não se pode confundir o Núcleo com as atribuições da Coordenação de Recursos Humanos.
0 Assessor do Gabinete, Sr. Adriano de Sousa Cordeiro, questionou se não seria importante descrever
na presente Resolução a competência do Gabinete prevista no inciso VI, do art. 10, do Decreto n° 8.277,
de 22 de junho de 2014. Entretanto, chegou-se A conclusão que não seria necessário. Então, o Sr. Cleber
Avila colocou a Resolução em discussão. E não havendo quem quisesse discuti-la, colocou-a em
votação. Aprovado por unanimidade. 2. PROPOSTA DO DIRETORIA DE IMPLEMENTÇÃO DE
PROGRAMAS E DE GESTÃO DE FUNDOS: 2.1 PLANILHA COM OS CONVÊNIOS
PENDENTES DE VISTORIA FINAL (EXPIRADOS) E PARCIAL COM VISTAS
LIBERAÇÃO DE PARCELAS (VIGENTES) — o Sr. Cleber Avila, antes de passar a palavra ao diretor
substituto da DIPGF, observou que, na realidade, não se trataria de uma deliberação, mas de uma
informação a ser divulgada. 0 Sr. Agricio Braga lembrou aos presentes que aquelas informações da
planilha subsidiariam documento a ser encaminhado ao Ministério da Integração Nhcional que mostraria
a situação dos convênios pendentes de vistoria pela Sudeco diante da insuficiência orçamentária da

autarquia para diárias e passagens. Na planilha em questão, foram levantados a quantidade de convênios
pendentes de vistoria, uma previsão da quantidade de diárias necessárias e a previsão de valores
respectivos. 0 Sr. José Scaléa pediu a palavra e disse que a DA tem insistido na questão de se evitar
enviar dois engenheiros por vistoria, o que tem virado rotina na Superintendência, contrariando,
inclusive orientação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP. Assim, acordou-se que
essa questão seria revista internamente. EXTRAPAUTA: Plano de Dados Abertos. 0 Ouvidor da
Sudeco, o Sr. André Teixeira, lembrou aos presentes que na reunião anterior do Cs ite Gestor de

Tecnologia da Informação — CGTI, foi apresentado e aprovado o Plano de Da. 41 os da Sudeco.
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Disse, ainda, que, na ocasião, informou que esse documento havia sido encaminhado ao MPOG para
análise, e que, caso houvesse correções significativas, estas deveriam ser apresentadas na presente
reunido. Entretanto, informou que, apesar de o MPOG ter sinalizado algumas necessidades de alterações,
estas foram superficiais, sem grandes alterações na estrutura do documento, e que, inclusive este havia
sido elogiado por aquele órgão. Cientificou que, agora com a aprovação do Plano Diretor de Tecnologia
da Informação da Sudeco, ao qual o PDA precisa fazer referência, ficaria apenas a pendência de
relacionar o PDA ao Planejamento Estratégico da autarquia, ainda sem previsão. 0 Sr. Cleber Avila
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunido. Eu, Simone de Pina Zorzal Sarmento,
lavrei a presente ATA que, depois de aprovada, assinarei com todos os membros da Diretoria Colegiada d.

acima nominados, a Auditora-Chefe Substituta da SUDECO, e o Procurador-Chefe da SUDECO, em
cumprimento às formalidades legais e regulamentares. //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ferreira
tendente

José A o Scaléa
Diretor de As., inistração

Guaraciaba de Rosa Oliveira
Dir tora de Planejamento e Avaliação Substituta

Agricio de CakQBraga Filho
Diretor de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos Substituto

wow) ityym,40,
Flávia Maria Almeida

Auditora-Chefe Substituta da SUDECO
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Rodrigo Rommel de Melo Matos
Procurador-Chefe da SUDECO
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Simone de Pina Zorzal armento

Relatora
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