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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE F'UNDAÇÃO, APROVAÇÃO DO
ESTATUTO, ELEIÇÃO s POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO
FISCAL NA UNTÃO DAS CONTROLADORIAS INTERNAS DO ESTADO DA
BAHIA - UCIB, REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2OII.

Aos 07 (sete) dias do mês novembro de 2011, as 8:30hs, no Auditória da União dos
Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador (BA),
reuniram-se, no I Fórum de Controladores Internos os Controladores Internos, Ex-
controladores Internos e Técnicos de Controle Interno abaixo assinados, devidamente
convocados pela Comissão Organizadora Provisória através do Extrato de Convocação de
Assembléia Extraordinária publicada no Jornal A Tarde do dia 08/1012011 (Sábado),
página 47, com o objetivo de deliberar pela instituição da União das Controladorias
Internas do Estado da Bahia - UCIB, promover a discussão e aprovação do estatut6 social,
definir o valor de contribuição dos associados, promover a eleição e posse ddsïnembros
dos órgãos de administração para o período de 07llll20ll a 3111212013 e plano de ação da
próxima gestão que será realizado conforme a disponibilidade financeira.

O evento foi aberto com a fala do Mestre da Cerimônia. o Controlador Interno da
Prefeitura de Gandu (BA), Sr. Wendel Reis Santos, que após esclarecer os objetivos e a
ptogramação do evento. Em seguida apresentou ao plenário os membros da Comissão
Organizadora Provisória convidando para formar a mesa de abertura da solenidade,
representando a citada comissão, os seguintes Controladores Internos: Kívio Dias,
Controlador Interno da Prefeitura de Lauro de Freitas, Antônio Fernandes, Controlador
Interno da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, Flávio Reis. Controlador Interno da
Prefeitura de Porto Seguro, Erondino Junior, Controlador Interno da Prefeitura de
Crisópolis, Cléber Silva, Controlador Interno da Prefeitura de Eunápolis, Francisco
Barbosa, Controlador Interno da Prefeitura de Brotas de Macaúbas, Clériston Félix,
Controlador Interno da Câmara de Itaberaba. Convidou também para fazer parte da mesa
de abertura as seguintes autoridades: Antônio Carlos da Silva, Auditor Substituto de
Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), representando o Presidente
TCM, Ronaldo Nascimento de Santana, Auditor Substituto de Conselheiro
Leticílio Junior, Prefeito de Brotas de Macaúbas, Antônio Dourado
Coordenador da CAM - TCM, Romualdo Anselmo dos Santos. Anali
Finanças da Controladoria Geral da União (CGU), Regional Bahia,
condição de palestrantes.

Fazendo uso da palavra o representante da Comissão Organi
Controlador Interno da Prefeitura de Lauro de Freitas. Sr. Kívio Dias
discorreu sobre objetivo e finalidades da União das Controladorias In
UCIB. Em seguida foi passada a palavra aos senhores Antônio Carlos da Silv
Nascimento de Santana, Auditores Substitutos de Conselheiros do TCM que
importância da criação de uma entidade com tais objetivos, declarando o apoio do TC
iniciativa. O Prefeito de Brotas de Macaúbas, Leticílio Junior, destacou a importância do
controle interno para melhoria do funcionamento das gestões municipais. Passada apalavra
aos palestrantes, Antônio Dourado Vasconcelos, Coordenador da CAM - TCM, tratou
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sobre o'A importância das Controladorias Internas para os Municípios", fazendo uma



retrospectiva de todas as ações realizadas pelo TCM para estimular a implantação dascontroladorias internas nos municípios baianos
o mestre de cerimônia ctnvidou u todo, para o coffee break. Reiniciados ostrabalhos' formou. nova mesa, composta por òutros representantes da comissãoorganizadora Pro-visória, convidando Rómuatoô anrri,nà dos santos, Analista de controree Fiunanças da controladoria Gerai 

91 u.ni3á1cêõ;'ìì.qional Bahia , pãraproferir suapalestra sobre a "lu conferência Municipal de rìã"õíc"cia e controle Social,,. Tambémse Íìzeram presente, neste segundo momento da solenidade, Moema Gramacho, prefeita deLauro de Freitas, presideãte da Associação Nacionat dos Municípios produtores(ANAMUP) e vice presidente da Frente Nacional d" pr"r"iro, e da Associação Bras'eirade Municípios' Esta em .sua saudação, destacou u n"".rridude de dotar as controradoriasinternas de estrutura 
{sic-a, a. p.troul . .quipur"nio. pu.u funcionar adlquadamente,ressaltando que um órgão de controle que funciona bem Juma proteção maior para gegão epara o gestor' Encerrou as atividadei da manhã, riiz- caetino, p..r.ito ãe carnaçari e

li','ffii: ihi:'â:,Íff,#:T3jï*"";th ru;"; que parabe nizou a iniciativa,
Desfeita u 

ry:u de abórtura, o mestre de cerimôn ia feza leitura da RESOLUÇÃo no01/rl - AGE que "Dispõe sobre a inscriç,ão a. ,rrupu.ì Jeiçoes dos membros da DiretoriaExecutiva' conselho Fiscal 
" 

nirrtoÃ, à.úice-oirei;;;R.;""ais, para o período 07^r/z0rla 3lll2/2013 na forma que indica e dá outras providências.,, A ASSEMBLEIA GERALEXTRAoRDTNÁnra oÁ uNrÃo bÃs coNTRolÀtónras TNTERNAS Do ESTAD.DA BAHIA, rìo uso de suas ur.iuuiç0., . ?b:.T-qg; ;;;"ì" disposto no, u.t. i6, r 8, II e 38,$1" do Estatuto social aprovado, .;;;ú, A..t]" - Ficam uf.ouuau, as regras para inscrição dechapas e eleições dos membrot au oirrtoria Executi"", õã"..rho Fiscal e diretores e vice-Diretores Regionais, para o período 07/lr/z0lt a ztnúioiJ nu ro*u que indica e dá outrasprovidências' Art' 2o - To'dos os associaoo, fu,ti.ipìnt., d,a lu Assembréia GerarExtraordinária' ocorrirta nesta daà, ãJtao ,onuo*dos para'a votação obrigatória nas eìeiçõesque deÍìnirá a escolha dos membros oa õireto.iu E;;;;í;]õonrrtt o Fiscar e Diretores e vice-Diretores Regiônais' AÉ' 3" - roiot o, associados participantes da ru Assembréia GerarExtraordinária acima citada .ttao upio, a.inscreverem;,ü;; disputar as vagas para os cargosdiretivos dispostos no ltiso t"guinï". a"t. l" - A chapa .áJ 
"o-p*ta dos seguintes cargos: I)Diretoria Executiva: u) 0l r"ril oi.","r-presidente; ïj ìirrrcrj Diretores-üi"""pr"ridentes,sendo lo' 2o e3o Diretor-vice presioente, respectivamente; c) 0l (um) DiretorExecutìvo e 0l(um) vice-Diretor 

!xgcu1iv3, al oi-ïr,,,i biretor ao-inlát.utivo e 0l (um) vice-DirerorAdministrativo; e) 0l (um) Diretãr FiàLeiro_e 0r (umj vìce-Diretor.Financeiro; f) 0l (um)secretário de Assembléia'Geral . 
"*ïi."- 

secretàrãde Àssembléia Geral; II) conserhoFiscal' composto de 01 (um) Diretor áe Auditoria r 92 aã";t vice-Direrores de Audiroria. Art.5o - será admitido o registrô apenas áu-it upucompleta e o associado ao votar nera, escorherátodos os seus membros' Art' 6; - A Assemúléia càrur poa"ãìndicar nomes para preencher oscargos de Diretoret 
:- Yi:t-?iretores Regionais. cui"r'aa ôir"to.iu Executiva, nos termos do$1" do Att' 22 do Estatuto Social, no,n.ï os Diretores e vice-Diretores Regionais indicados

i"ïï.,ffïïHïf'J3*H'ï:to:::*rmente*serecionados. Art.7o - o requerimento deãHï:, jï,1ï,1* j:o:::',':,^o:g':i*"'f 1""ï-tlü*.:ïï.iï;,í.*;J"ffiiffi,':Í;comissão Eleitorar no horário d", it,Od;ï irilïlïï:,ro...u 
enrregue ao--?iès.i{ente da
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realizada por meio de aclamação da Assembléia Geral. Art. 9" - Esta Resolução entra em vigor
nesta data, após lida e aprovada pela Assembléia Geral. A resolução foi submetida à discussão
e deliberação da Assembléia, que foi aprovada pelo plenário por unanimidade.

Em seguida convidou 02 (dois) voluntários para comporem a Comissão Eleitoral,
formada por Jairo Cesar Alves dos Santos, Controlador Interno da Prefeitura de Itagibá e
Jorge Pinto de Carvalho Júnior, Ex-Controlador Interno na Prefeitura de Itaparica, este
último na condição de Presidente. Por fim, encerrou-se os trabalhos da manhã, ouvindo o
plenário que aprovou a criação da UCIB, concluindo com os informes do almoco e
programação da tarde.

Ao reiniciar os trabalhos no turno da tarde, o mestre de cerimônia compôs a mesa
convidando membros da Comissão Organizadora Provisórias e outros técnicos e
controladores intemos presentes. Passada a palavra ao presidente da mesa, Flávio Reis,
Controlador Intemo da Prefeitura de Porto Seguro, informou aos presentes que neste ato foi
criado e aprovado por unanimidade dos presentes a UNIÃO DAS CONTpOI4OORIAS
INTERNAS DO ESTADO DA BAHIA - UCIB, com sede provisória na Aí.'Antonio
Carlos Magalhães n' 2501 ZW SL-822 Ed - Profissional Center - Brotas - Salvador -
BA - CEP. 40.280-901, Salvador-Bahia, o mesmo, promoveu a leitura e possibilitou a
discussão do Estatuto da União das Controladorias internas do Estado da gàhia - UCIB.
Após a incorporação das sugestões da Assembléia Geral o Estatuto foi aprovado, por
unanimidade, e coÍresponde ao Anexo I da presente ata.

Em seguida, foi apresentada a proposta de política de manutenção fïnanceira da
entidade. A proposta aprovada compreende a contribuição individual no valor de R$ 20,00
reais mensais dos Controladores Internos e Ex-Controladores Internos associados,
totalizando R$ 240,00 no ano, com a possibilidade de desconto de 20% se paga a
contribuição anual a vista. A contribuição individual de R$ 15,00 reais mensuìr puru
Técnicos de Controle Intemo associados, totalizando o valor de R$ 170.00. a
possibilidade de desconto de 20Yo se paga a contribuição anual a vista. A possili
se estudar uma forma jurídica de contribuição anual das prefeituras associaAprgff;
600,00 e das Câmaras de Vereadores no valor de R$ 400.00 ou
cursos dirigidos aos controladores e técnicos de controle i
de inscrição. Os valores poderão ser revistos anualm
Executiva.

Em seguida, foi convidado a tomar assento à
Eleitoral que leu o único requerimento de inscrição de
membros: Diretoria Executiva da UCIB: - Diretor pres ente
Lopes - Controlador Interno da Prefeitura de Lauro de Freitd
Erondino Silva Júnior - Controlador Interno da Prefeitura de Crisópõïìõ; - 2' Vice
presidente - Flávio dos Santos Silva Reis - Controlador Interno da Prefeitura de porto
Seguro; - 3o Vice presidente - Ladjane Barbosa dos Santos - Controladora Interno da
Prefeitura de Santa Bérbara; - Diretor Executivo * Cléber Silva Santos - Controlador
Interno da PM de Eunápolis; - Vice Diretor Executivo - Alexsandro Buri Caldas - Ex-
Controlador Interno da Prefeitura de Alagoinhas; - Diretor Administrativo - Clériston
Félix dos Santos - Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Itaberaba; - Vice
Diretor Administrativo - Ségio Manoel Evangelista - Controlador Interno da Câmara de
Vereadores de São Domingos; - Diretor Financeiro - Antônio Fernandes de Almeida
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Agapito - Controlador Interno da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus; - Vice Diretor
Financeiro - Débora Oliveira Carneiro - Agente de Controle Interno da prefeitura de
Serinha e ex- Controladora Interna da Prefeitura de Amélia Rodrigues; - Secretário de
Assembléia Geral - Luiz Neves dos Reis - Controlador Interno da Prefeitura de São
Francisco do Conde; - Vice - Secretário de Assembléia Geral - Vitor Hugo M. de
Almeida - Controlador Interno da Prefeitura de Araças; Conselho Fiscal: -Diretor de
Auditoria - Francisco Barbosa Araújo - Controlador Interno da Prefeitura de Brotas de
Macaúbas; - 1o Vice Diretor de Auditoria - Joelma Ferreira de Araújo - Controladora
Interno da Prefeitura de Nilo Peçanha; - 2o Vice Diretor de Auditoria - João Luiz Vieira
Meira - Controlador Interno da Prefeitura de Jequié; A chapa foi eleita pela assembléia
geral, por unanimidade. Segue anexa a relação da Diretoria eleita com a respectiva
qualifÏcação dos membros (Anexo II). Em seguida foi indicado pelo plenário algumas
pessoas para ocuparem as Diretorias e Vice-Diretorias regionais, cujos nomes s-erão
divulgados em ato da Diretoria Executiva, nos termos do Parágrafo único do art. 13, IV, c/c
oart,22 do Estatuto. Segue em anexo também a relação dos associados instituüôres da
UCIB (Anexo III).

Por força do inciso III do art, 23 do Estatuto, compete privativamente ao
Diretor - Presidente 6'Representar a UNIÃO DAS CONTROLADORIAS INTERNAS
DO ESTADO DA BAHIA judicial e extrajudicialmentel"

O plenário sugeriu algumas ações a serem implementadas pela Diretoria Executiva
a saber: instituição das carreiras de técnicos de controle interno ou assistentes como cargo
efetivo; ações no sentido de uniformizar o modelo dos relatórios de controle interno; lutar
para garantir o recebimento tempestivo das notificações mensais emitidas pelo TCM;
criação de carteira do associado; contratação de assessoria jurídica; elaboração de
documento sugerindo uma estrutura mínima de funcionamento das controladorias internas;
socializar com todos os associados o manual elaborado pelo TCM e distribuído no
Encontro de Orientação dos Controladores Intemos.

A assembléia autorizou a Diretoria Executiva eleita a promover a abertura e conta
(s) bancária (s) em nome da entidade, realizar aplicações financeiras, celebrar convênios
com pessoas jurídicas de direito público ou privado, contratar pessoas fisicas ou jurídicas
para prestar serviços para entidade, emitir boleto bancário aos associados, a fim de garantir
a cobrança da contribuição mensal ou outra estabelecida pela assembléia geral.

Por fimo foi posto em votação a escolha da logomarca, sendo vencedora a proposta
numero dois constante do deste documento. O evento foi encerrado as 18:15h não havendo
mais nada a constar, eu Jilson Lopes Guirra, lavrei a presente ata, que segue assinada pelo
Diretor - Presidente eleito, Presidente da Comissão Eleitoral e pelos demais presentes,

Iistas @ presença (Anexo IV). Salvador,07l11l20ll.
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