Relato da 3ª. reunião do Grupo Externo de Acompanhamento das Apurações
Administrativas
Data: 30 de agosto de 2013
Local: Sede da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo No
último dia 30 de agosto de 2013, na sede da Corregedoria Geral da Administração
Entidades presentes: Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP);
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); Transparência Brasil; Conselho
de Transparência da Administração Pública; Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo; Sindicato dos Engenheiros de São Paulo ; Ordem dos Economistas do
Brasil; Instituto Ethos; Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral de São Paulo,
como entidade convidada.
Pauta:
1. Relato do andamento das apurações e das principais diligências realizadas
entre 16/7 e 30/08
2. Apresentação das próximas providências planejadas
3. Debate sobre o oficio apresentado pelo Instituto Ethos
4. Discussão do calendário
5. Palavra aberta para os integrantes
Depois de abrir os trabalhos, o corregedor Gustavo Ungaro apresentou um resumo
dos trabalhos desenvolvidos pela comissão da Corregedoria responsável pelas
investigações sobre o suposto cartel , entre a 2ª. e a 3ª. reuniões, que incluíram o
mapeamento dos contratos da CPTM e do metrô citados na denúncia do cartel.
Também entregou um resumo das oitivas com as empresas e os agentes públicos
recebidos do metrô e da CPTM, bem como da 3ª. vara de São Bernardo do Campo /
SP, sobre a denúncia feita ao CADE. O governo estadual também informou que já
entrou com um processo contra a Siemens para reparar os danos aos cofres públicos.
Na sequência, houve debate a respeito das propostas trazidas pelas entidades que
compõem o Grupo. O Instituto Ethos entregou uma lista de propostas que foram
discutidas e aceitas pela CGA e pelo Grupo , exceto aquela que recomendava o
afastamento dos funcionários públicos envolvidos com a matéria. Entre as propostas
aceitas estão: a divulgação dos documentos apresentados ao grupo pela CGA; a
publicação das pautas das reuniões do grupo, de forma antecipada; divulgação da lista
de empresas investigadas; a divulgação e a publicação no site da CGA das atas das
reuniões do Grupo de Acompanhamento e dos documentos que não estejam sob sigilo
(leia aqui o ofício na íntegra).
Por fim, a Transparência Brasil se manifestou, fazendo suas solicitações à CGA.
Ainda como informação, a CGA entregou aos membros do Grupo a documentação
recebida da 3ª. Vara de São Bernardo do Campo / SP sobre a denúncia de cartel ao
CADE.

