
 
 

ATA DAREUNIÃO DE DIRETORIA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

PARA O ANO DE 2021 

 

Ao décimo terceiro dia do mês maio de 2021às 19h, por meio de plataforma de reunião no 

link: meet.google.com/tdq-sygr-ecv, previamente informado aos interessados com advento da 

COVID-19 que impossibilita reuniões presenciais para garantia da segurança e integridade 

física, tivemos a necessidade da utilização da plataforma de reunião em modelo a 

distancia,reuniram-se a Diretoria Executiva, Diretorias Nomeadas pela Presidência e 

convidados para a seguinte pauta do dia: a) I fórum de Diretoria da União das Controladorias 

Internas do Estado da Bahia (UCIB).A reunião foi presidida pelo Diretor Presidente Sr. Vitor 

Hugo Morais de Almeida e secretariada pelo Sr. Tiago dos Santos Brandão,para redigir a 

respectiva Ata.O Sr. Vitor Hugo Morais de Almeida, na qualidade de Presidente, deu inicio 

aos trabalhos às 19:10 minutos, inicialmente agradecendo a presença de todos e registrando 

também a dificuldade de alguns em se fazerem presente em razão das obrigações laborais.Se 

fizeram presente os seguintes diretores: André Tabaco, Paulo Ricardo Nascimento, Lauro 

Elísio, Ueslei Maique dos Santos Oliveira, Menara Damião, Elisangela Santos Fernandes, 

Alexandre Curriel, Marcos Vitorio, Tiago dos Santos Brandão, Valdivino B. Filho, Jocinea 

Pereira e Hermógenes Oliveira.  Foi sugerido que as discussões seguissem a ordem 

cronológica dos Eixos propostos o que foi acatado por todos. Antes contudo, foi franqueada a 

palavra para que manifestações que se fizessem necessárias, antes do debate dos temas: 

Tema 01 - Avaliação e apresentação do novo site institucional da UCIB 

https://ucib.org.br/?v=1e7e8b26a7f5 ; foi apresentado o site atualizado e o Diretor André 

Tabaco se propôs a encaminhar novos materiais para o acervo técnico. A Diretora Elisangela 

Fernandes se propôs a disponibilizar um calendário de obrigações anuais para subsidiar os 

controladores em seus acompanhamentos. Tema 02 –Pesquisa acerca da estrutura do 

controle interno pelos municípios;foi decidido que a pesquisa será apresentada aos 

controladores em evento promovido pela UCIB, pois, o resultado aponta caminhos para o 

aperfeiçoamento das controladorias municipais. A pesquisa também será apresentada à Rede 

de Controle da Gestão Pública, ao Ministério Público do Estado da Bahia e ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Também buscaremos parceria com a UPB para 

apresentação da pesquisa junto aos Prefeitos municipais para conscientizar os gestores sobre 

a necessidade de um setor estruturado com profissionais atualizado e bem remunerados. 

Tema 03 - Campanha de filiação.O site da UCIB está sendo preparado para inserir um link 

do “pagseguro” para que os filiados possam efetuar o pagamento de suas anuidades. Também 

será realizado um recadastramento dos controladores e campanha para adesão de novas 

filiações. Também, foi criado o Sele “empresas amigas do controle interno” que poderão 

contribuir financeiramente com a UCIB e em contrapartida poderão divulgar seus serviços 

em meios de mídia da UCIB. Tema04 – Jornal da UCIB: O próximo jornal da Entidade 

https://ucib.org.br/?v=1e7e8b26a7f5


 
contemplará um resumo das principais ações da Entidade ao longo dos anos como forma de 

demonstrar aos interessados os relevantes trabalhos realizados pela UCIB em benefício aos 

controladores. Tema 05 – Realização de eventos: Ficou definido que serão realizados 02 

(dois) eventos: VI Congresso Baiano de Controle Interno e o V Seminário de controle, 

prevenção e combate à Corrupção. Durante os eventos serão abordados temas propostos 

pelos Diretores durante a reunião. Tema 06 – Nova eleição: Será consultado junto ao 

cartório a possibilidade de realização de eleição virtual para fins de registro e após a consulta 

será analisada a possibilidade entre os diretores. Também foi proposta a realização de 

assembleia para alteração no Estatuto e realização da eleição após essa alteração. 

 

Nada mais havendo para deliberar, o Sr. Presidente da Assembleia encerrou os trabalhos às 

20h sendo a presente Ata aprovada pelos presentes e lavrada por mim, na forma do Estatuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitor Hugo Morais de Almeida 

Diretor – Presidente da UCIB 

 

 

 

Tiago dos Santos Brandão 

Secretário da Assembleia 

 

 


