
 
 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA PARA TOMADA DE DECISÕES 
 

Aos quinze dias do mês fevereiro de 2022 às 19:00hs, por meio de plataforma de reunião em 
modelo a distância nos links: https://meet.google.com/xji-ctba-nbz e seguido pelo 
https://meet.google.com/koh-peqt-ssy, reuniram-se a Diretoria Executiva, Diretorias 
Nomeadas pela Presidência e convidados para a seguinte pauta do dia: a) Organização 
administrativa e financeira, b) Congresso Baiano de Controle Interno, c) Seminário de 
controle, prevenção e combate, d) Eventos Regionais, e) Ações junto aos órgãos de controle 
externo, f) O que ocorrer. A reunião foi presidida pelo Diretor Presidente Sr. Uesllei Maique 
dos Santos Oliveira e secretariada pela Sra. Paula Beatriz Lopes e Lopes, para redigir a 
respectiva Ata. O Sr. Uesllei Maique dos Santos Oliveira, na qualidade de Presidente, deu 
inicio aos trabalhos às 19:15hrs, inicialmente agradecendo a presença de todos e registrando 
a importância do fortalecimento da UCIB. Fizeram-se presente, Juscilene Oliveira Ferreira- 
Membro Suplente do Conselho Fiscal, Jocineia Pereira e Vitor Hugo Morais de Almeida – 
Membros do Conselho Fiscal, e os seguintes diretores: Reinaldo Ribeiro - Diretor Regional 
Sudoeste Baiano, Menara Damião - Diretoria Litoral Norte e Agreste Baiano, Zaira Zambelli 
Costa Oliveira- Diretora Regional da Bacia do Jacuípe, Alexandre Curriel- Vice, Rondinelle 
Pereira Santos Ribeiro - Diretor Regional Médio Rio de Contas, Tiarlene Silva Lopes dos 
Santos - Diretora Regional do território da Chapada Diamantina, Adijan Oliveira - 
Controlador Interno do Município de Itacaré - Diretor do Território do Litoral Sul, Rosilane 
Lima Oliveira dos Santos- Diretora Piemonte do Paraguassú, Viviana Brito- Diretora 
Conselheira, Lauro Elísio- Diretor Regional e Diretor Conselheiro, Tamyres Souza, Sérvulo 
Araujo, Paulo Henrique Junqueira. Foi sugerido que as discussões seguissem a ordem 
cronológica dos Eixos propostos o que foi acatado por todos. Tema 01 - Organização 
administrativa e financeira, Foi enfatizado pelo Presidente a importância dos Diretores 
Regionais atualizar dados dos Controladores, criar grupos de Whatsapp, entrar em contato 
com os Controladorias para apresentar a UCIB, tendo em vista, uma futura campanha de 
filiação. Logo em seguida, foi discutida a importância da realização de Lives e Mentorias, 
onde ficou determinado que as Lives aconteçam uma vez ao mês, sendo a primeira com o 
tema “A  NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS” e as Mentorias a cada três meses, 
onde os temas serão escolhidos através de votação pelas redes sociais, contando com a 
colaboração dos Profissionais que já compõe a rede da UCIB. Dando seguimento, o 
Presidente colocou a em discussão o  período que acontecerá às reuniões da Diretoria, ficou 
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determinado que acontecerá a cada dois meses. Tema 02 – Congresso Baiano de Controle 
Interno; O Congresso será realizado em Salvador-Bahia no mês de julho de 2022, com os 
seguintes temas: Auditoria Interna, Nova Lei de Licitações e Contratos, Relatório Controle 
Interno, Governança Púbica e Transparência na Administração Pública com  participação de 
palestrante. Tema 03- Seminário de controle, prevenção e combate – Será realizado no 
segundo semestre (sugestão mês de setembro), onde o Controlador Alexandre Curriel se 
pronunciou a respeito do Programa “Correição” da CGU, tema que poderá ser debatido. 
Tema 04 - Eventos Regionais- Foi colocado em discussão a localidade para realização do 
primeiro evento regional, entrou em votação os Municípios de:  Itatim, Andaraí, Vitória da 
Conquista e Iaçu das Neves, com maior números de votos a cidade de Andaraí foi a 
vencedora, onde será realizado nos dias 05 e 06 de maio de 2022. Tema 05 - Ações junto 
aos órgãos de controle externo- Será planejado uma comitiva da UCIB para visita cordial 
com pauta estabelecida junto ao TCM-BA. Logo após, foi franqueada a palavra para que 
manifestações que se fizessem necessárias. Nada mais havendo para deliberar, o Sr. 
Presidente da Assembleia encerrou os trabalhos às 20:41hs sendo a presente Ata aprovada 
pelos presentes e lavrada por mim, na forma do Estatuto. 
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