Relato da 7ª reunião do Grupo Externo de Acompanhamento das Apurações Administrativas
Data: 21 de outubro de 2013
Local: Sede da Corregedoria-Geral da Administração
Presentes: Transparência Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil-SP, Ordem dos Economistas
do Brasil; Escola Politécnica da Universidade da São Paulo; Instituto Ethos, Sindicato dos
Engenheiros de São Paulo.
Pauta:
1. Análise, retificação e assinatura da ata da reunião de 30 de setembro;
2. Relato do andamento das apurações e das principais diligências realizadas entre 7 e 21
de outubro;
3. Apresentação das próximas providências planejadas;
4. Procedimentos para preços de referência na CPTM e Metrô;
5. Outras questões apresentadas.
Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Corregedoria-Geral da Administração
(CGA), Gustavo Ungaro. Após a aprovação da ata da 6ª reunião, Ungaro relatou as ações
desenvolvidas nos 15 dias anteriores.
As entidades presentes decidiram encaminhar por vias oficiais as questões levantadas na
Manifestação do Grupo Externo de Acompanhamento das Apurações Administrativas,
divulgada no dia 30 de setembro. Serão elaborados ofícios com as perguntas dirigidas
especificamente ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao Banco Mundial;
Governo Federal, ao Ministério Público Federal; ao Ministério Público Estadual e ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Instituto Ethos defendeu que essas perguntas
fossem enviadas pelas entidades que compõe o Grupo Externo, porém, no debate foi decidido
que esses comunicados serão encaminhados pela CGA em nome do Grupo Externo.
O Instituto Ethos fez ainda dois pedidos. O primeiro foi para que a CGA divulgue o cronograma
de suas atividades, como já tem anunciado que a primeira fase de apurações e oitivas
baseadas na denúncia feita pela Siemens ao CADE deve terminar em novembro. A CGA
afirmou que irá preparar esse cronograma contendo próximas ações e as datas de divulgações
dos relatórios para as próximas reuniões.
O segundo pedido do Ethos foi para que a CGA elabore e divulgue uma lista com todos os
contratos do Governo do Estado de São Paulo com as empresas envolvidas na denúncia do
suposto cartel, entre os anos de 1998 e 2013. A CGA também afirmou que irá consolidar e
publicar a lista dos contratos.
Por último, as entidades do Grupo Externo decidiram que irão elaborar um documento para
contribuir com a melhoria das políticas e procedimentos da administração pública no âmbito
das compras públicas e na prevenção de cartéis.

