
Valdirene Paes de Medeiros 

De: 
Env iado em: 
Para : 
Assunto: 

Maria de Fatima Rezende 
sexta-feira, 17 de maio de 201314:32 
Ronald da Silva Balbe 
ENC: Reunião DICON-2013 

De: Marcus Vinicius de Azevedo Braga 
Enviada em: terça-feira, 7 de maio de 2013 13:37 
Para : grault@stm.jus.br; ivaniojf@stm.jus.br 
Cc: Maria de Fatima Rezende; Fabiana Cristina de Oliveira Fiorini 
Assunto: Reunião DICON-2013 

Sr. Dirigente de Controle Interno, 
Retransmito o email a seguir, para conhecimento de VExa. 

Respeitosamente, 

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO BRAGA 
SFC/GSGAB - Assessoria 

Tel: (61) 2020-7134 

De: Marcus Vinicius de Azevedo Braga [mailto:marcus.braga@cgu.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 25 de abril de 2013 16:51 
Para: silvia.caldas@cnj .jus.br; angela.neves@cjf .j us.br; audin@mpu.gov.br; ednaip@stf.jus.br; Eduardo Torres; 
elisangelasoares@stm.jus.br; eugeniopp@tcu.gov.br; Francisco.almeida@stj.jus.br; 
Guil herme. bastos@itamaraty.gov.br; H umberto.1 ustosa@tst.jus.br; ira ny .souza@itamaraty.gov.br; 
jerri.coelho@planalto.gov.br; kleb@cjf.jus.br; Marcia.oliveira@stj.jus.br; ciset@defesa.gov.br; 
m lima@planalto.gov.br; mgomide@tse.gov.br; matheus .Iima@cjf .jus.br; mcarval ho@cjf.jus.br; 
Nancy.ribeiro@planalto.gov.br; Priscila.Silva@cnj.j us.br; ricardo.almeida@camara.gov.br; Francisca Helena Rios Galli; 
Controle.interno@stj.jus.br; amorin@mpu.gov.br; secin@stm.gov.br; Secin.mesa@camara.gov.br; secoi@tcu.gov.br; 
secoi@tse.gov.br; secon@tst.jus.br; simonia@tse.gov.br; suely@stj.jus.br; Regis@stm.gov.br; Damasio Alves 
Unhares Neto; secoi@tst .jus.br; sci.gab@stj.jus.br; marcos.arbizu@itamaraty.gov.br; pauloribeiro@cnmp.gov.br; 
nilo@stf,j us.br; ela ud io. h icks@presidencia.gov.br; eavieira@mpu.gov.br 
Cc: Allanice Fernandes de Araujo; Ana Paula Felipini de Barros Valle; Maria de Fatima Rezende; Fabiana Cristina de 
Oliveira Fiorini; Valdir Agapito Teixeira; Marlene Alves de Albuquerque; Rogerio Vieira dos Reis; Giovanni Pacelli 
carvalho lustosa da Costa 
Assunto: Reunião DICON-2013 

Srs Dirigentes de Controle Interno da União, 
De ordem do Sr. Secretário Federal de Controle Interno, encaminho a mensagem 
a segUir. 

Respeitosamente, 



MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO BRAGA 
SFC/GSGAB - Assessoria 

Tel: (61) 2020-7134 

Srs Dirigentes de Controle Interno da União, 

Com vistas a nos prepararmos para o nosso 7° Fórum Brasileiro de Controle Interno e 
Auditoria da Administração Pública, a se realizar em Brasília (Centro de Convenções Brasil 21) 
nos dias 25 e 27/09/2013 de setembro, organizado em parceria com a Editora Fórum, e ainda , 
para o trato de assuntos ordinários, gostaria de agendar com os senhores e senhoras uma 
reunião as 9h15 do dia 21 de maio de 201 3, no auditório da CGU, no térreo do Edifício sede 
(Setor de Autarquias Sul). 

Nesse evento, discutiremos uma proposta de programação para o citado evento, que 
será enviada previamente e na qual aguardamos a colaboração de todos com ideias e sugestões, 
sejam de temas, sejam de palestrantes. 

Desse modo, apresento o servidor Marcus Vinicius/Fátima Rezende, Telefone (51) 2020-
7134 , para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Solicito confirmar a presença 
por meio do telefone (51) 2020-711517115-Allanice. 

Atenciosamente, 

Valdir Agapito 

Secretário Federal de Controle Interno 
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De: Marcus Vinicius de Azevedo Braga [mailto;marcus,braga@cgu,QQv,br] 
Enviada em: quinta,feira, 25 de alxil de 2013 16:51 
Para : Sllvla,caldas@cnj,jus,br; aooela,neves@df,jUS,br; audlo@mouqoy,br; edoalP@stf.lus,br; Eduardo Torres; 
e!isaooelasoares®stm,ju$,br; eugen!OQOtíi.tcu,CIOV,br; f ratJCiSCQ,almeidatíi:Stl,jUS,br; 
Gu'lherme,bastos@itamaratv,goy,br; Humberto.lustosa'á::lSt,jus,br; irany,souzata'ltamaraty ,goy,br; 
Ierri ,coelho@J!lanalto,goy,br; kleb@qf.juS,br; r.1arCia,oljyejra'âlsb,jus,br; dset@cle(esa,QOv,br; mllma;õJplanal to,gov,br; 
mgomjde@tse,goy,br; matheuS,limara::qLjus,br; mcaryalho;,'ãlcjf,jus,br; NaOCV,ribeiro@planaltO,gov,br; 
prjscjla,Sllya@cnj,jus,br; ricardo,almejda@cama@,gov,br; Francisca Helena Rios Gall i; Controle,joteroo@sb,Jus,br; 
amorjn@mpu,gov,br; secin@stm,gov,br; Sedn,mesa@camara,gov,br; secoi@tcu,goy,br; secoj'altse,Qoy,bt; 
5eCQO@tst.jus,br; simoniajWtse,gov,br; suely@stj,JUs,br; Regis@stm,gov,br; Oamasio Alves linhares Neto; 
secol~tst.jys,br; SCi,gab@sU,JUS,br; marCQS.arbizu:C:itama@ty,gov.br; oaulonbelro@cnmp,QQv,bC OIIo@stf.lUs,br; 
daudio,hiçks@presldencia,gQV.br; eayieira;a:mou,goy,br 
Cc: A1lanice Fernandes de AraujO; Ana Paula Felipinl de Barros Valle; r.i aria de Fatima Rezende; Fabiana Cristina de 
Oliveira Fiorini; Valdir Agapito Teixeira; t>1arlene Alves de Albuquerque; Rogerio Vieira dos Reis; Giovanoi Pacelli 

, Carvalho Lustosa da Costa 
Assunto: Reunião DICON,2013 

Srs Dirigentes de Controle Interno da União, 
De ordem do Sr. Secretário Federal de Controle Interno, encaminho 
a mensagem a seguir. 

Respeitósamente, 

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO BRAGA 
SFC/GSGAB - Assessoria 

Tel : (61 ) 2020,7134 

Srs Diligentes de Controle Interno da União, 

Com vistas a nos prepararmos para o nosso 70 Fórum Brasileiro de 
Controle Interno e Auditoria da Administração Pública , a se realizar em Brasília 
(Centro de Convenções Brasil 21) no"s dias 26 e 27/09/2013 de 
setembro, organizado em parceria com a Editora Fórum, e ainda , para o trato 
de assuntos ordinários, gostaria de agendar com os senhores e senhoras uma 
reunião as 9h15 do dia 21 de maio de 2013 , no auditório da CGU, no térreo do 
Edific io sede (Setor de Autarquias Sul). 

Nesse evento, discutiremos uma proposta de programação para o 
citado evento , que será enviada previamente e na qual aguardamos a 
colaboração de todos com ideias e sugestões, sejam de temas , sejam de 
palestrantes, 

Desse modo, apresento o servidor Marcus Vinicius/Fátima Rezende, 
Telefone (61) 2020-7134, para esclarecimentos adicionais que se fizerem 
necessários. Solicito confirmar a presença por meio' do telefone (61) 2020-
7115/7116-Allanice. 

Atenciosamente, 

Va ldir Agapito 

Secretário Federal de Controle Interno 
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Ronald da Silva 8albe 

De: 
Enviado em: 
Para: 

Cc: 

Assunto: 

Anexos: 

Ronald da Silva Balbe 

quarta-feira, 22 de maio de 2013 09:24 

'silvia.caldas@cnjJus.br'; 'angela.neves@cjf.ju$,br'; 'aud in@mpu.gov.br'; 

'ednaip@stfjus.br'; 'elisangelasoares@stm,ju$,br'; 'eugeniopp@tcu.gov.br'; 
, F ranc isca.a I meid a@stjJus.br'; 'G u i I herme. bas tos@i tamaraty.gov.br '; 

, Hum bert o .Iustosa@tst.jus.br'; ' j ra ny. souza@itamaraty,gov.br'; 

'jerri.coe lho@planalto_gov.br'; 'kleb@cjf.jus.br'; 'Marcia.oliveira@stj.jus.br'; 

, ciset@defesa.gov.br'; 'm li ma@planalto.gov.br'; 'mgom id e@tse.gov.br'; 

'matheus.lima@cjf.jus.br'; 'mearvalho@cjf.jus.br'; 

, Nancy .ri bel ro@planalto.gov.br '; 'Prisc i la. S i Iva@cnj.jus.br'; 

'rica rdo .al meid a@camara.gov.br'; , Contra le. i nte rno@stj.jus.br'; 

'amorin@mpu.gov.br'; 'secin@stm.gov.br'; 'Secin.mesa@camara.gov.br'; 

'seco i@tcu.gov.br'; 'secoi@tse.gov.br'; 'secon@tstjus.br '; 's i mo n ia@tse.gov.br'; 
'suely@stj.jus.br'; 'Regis@stm.gov.br'; 'secoi@tst.jus .br'; 'sci.gab@stj.jus.br'; 

'marcos.arbizu@itamaraty.gov.br'; 'pauloribeiro@cnmp.gov.br'; 
'nilo@stf.jus.br'; 'cl audio.hicks@presidencia .gov.br'; 'eavieira@mpu.gov.br' 

Allanice Fernandes de Araujo; Ana Paula Felipini de Barros Valle; Valdir 
Agapito Teixeira; Marcus Vinicius de Azevedo Braga 

Reunião DICON-2013 

Pró-memória da 1 a Reunião do Dicon - 21 05 2013 - versão preliminar.doex; 
Pró-memória da sa Reunião do Dicon - 28 09 2012 - versão final.doex; Pró 

memória da 4a Reunião do Dicon - 17 8 2012 - versão final.docx; Pró-memória 

da 3a Reunião do Dicon - 31 7 2012 - versão final.docx; Pró-memória da 2~ 
Reunião do Dieon 2012 - versão final.doex; REGIMENTO INTERNO DlCON -

CONSELHO DE DIRIGENTES DE CONTROLE INTERNO mod .... doc; ESTATUTO 

DICON - CONSELHO DE DIRIGENTES DE CONTROLE INTERNO 
modifieado.doe; Contatos Controle Interno - DlCON 2011 Atualizado jan 

2012.doe 

Sr(a) Dirigentes de Controle Interno da União, 

De ordem e conforme anunciado na reunião de hoje , segue minuta de memória de reunião. Se 
for necessârio , favor encaminhar eventuais modificações. 

Conforme solicitado, seguem anexas as memórias das reuniões anteriores, o Regimento e o 
Estatuto , bem como cadastro dos dirigentes para alualizacao. 

Atenciosamente, 

Ronald da Silva Balbe 
Diretor de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle da SFC/CGU 

De: Marcus Vinicius de Azevedo Braga [mailto :marcus.braga@cgu.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 25 de abril de 2013 16:51 
Para: silvia.caldas@cnj.jus.br; angela.neves@cjf.jus.br; audin@rnpu.gov.br; ednaip@stf.jus.br; Eduardo Torres; 
elisangelasoares@stm.jus.br; eugenioop@tcu.gov.br; Francisco.almeida@stj.jus.br; 
G ui I herme. bastos@itamaraty.gov.br; H um berto.1 ustosa@tst.jus.br; i rany. souza@itamaraty.gov.br; 
jerri .coelho@planalto.gov.br; kleb@cjf.jus.br; Ma rcia .01 iveira@stj.jus.br; ciset@defesa.gov.br; 
mJima@planalto.gov.br; mgomide@tse.gov.br; matheus. lima@cjf.jus.br; mcarvalho@cjf.jus.br; 
Nancy.ribeiro@planalto,gov.br; Priscila.Silva@çnj.jus.br; ricardo.almeida@çamara.gov.br; Francisca Helena Rios Ga lli; 
Controle.interno@stj.jus.br; amorin@mpu.gov.br; secin@stm.gov.br; Secin .mesa@camara.gov.br; secoi@tcu.gov.br; 



secoi@tse.gov.br; secon@tst.j us.br; simonia@tse.gov.br; sue!y@stj.jus.br; Regis@stm.gov.br; Damasio Alves 
Unhares Neto; secoi@tst. jus.br; sci.gab@stj. jus.br; marcos.arbizu@itamaratv.gov.br; pauloribeiro@cnmp.gov.br; 
nito@stf.jus.br; daudio.hicks@presidencia.gov.br; eavieira@mpu.gov.br 
Cc: AUanice Fernandes de Araujo; Ana Paula Felipini de Barros Va!1e; Maria de Fatima Rezende; Fabiana Cristina de 
Oliveira Fiorini; Valdir Agapito Teixeira; Marlene Alves de Albuquerque; Rogerio Vieira dos Reis; Giovanni Pacetti 
carva lho Lustosa da Costa 
Assunto: Reunião DICON-2013 

Srs Dirigentes de Controle Interno da União, 
De ordem do Sr. Secretário Federal de Controle Interno, encaminho a mensagem 
a seguir. 

Respeitosamente, 

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO BRAGA 
SFC/GSGAB - Assessoria 

Te l (6 1) 2020-7134 

Srs Dirigentes de Controle Interno da União, 

Com vistas a nos prepararmos para o nosso 70 Fórum Brasileiro de Controle Interno e 
Auditoria da Administração Pública, a se realizar em Brasilia (Centro de Convenções Brasil 21) 
nos dias 26 e 27/09/2013 de setembro, organizado em parceria com a Editora Fórum, e ainda , 
para o trato de assuntos ordinários, gostaria de agendar com os senhores e senhoras uma 
reunião as 9h15 do dia 21 de maio de 2013 , no auditório da CGU, no térreo do Edificio sede 
(Setor de Autarquias Sul) . 

Nesse evento , discutiremos uma proposta de programação para o citado evento, que 
será enviada previamente e na qual aguardamos a colaboração de todos com ide ias e sugestões, 
sejam de temas , sejam de palestrantes. 

Desse modo, apresento o servidor Marcus Vinicius/Fátima Rezende , Telefone (61) 2020-
7134 , para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Solicito confirmar a presença 
por meio do telefone (61) 2020-7115/7116-Allanice. 

Atenciosamente , 

Valdir Agapito 

Secretário Federa l de Controle Interno 

2 
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MEMÓRIA DA l' REUNIÃO DE DIRIGENTES DE CONTROLE INTERNO 2013 

Data : 21 de maio de 2013 

Local: Auditório da CGU, Edifício Darcy Ribeiro , Brasília - DF 

Horário: 09:00 às 11.00 

1. Part icipantes: 

Nome Oraanizac;ao 
Valdir Aqapito Teixeira SFC 
Ronald da Silva Balbe SFCIDC 

Marcus Vinicius de Azevedo Braga SFC/GAB 
José Idelbrando Ferreira de Souza SFC/GAB 

Maria Aldeci Bôbô Lopes CIS ET-MD 
Sebastião Goncalves de Amorim AUDIN MPU 
Renato DominQues das Graças CISET-PR 

Roberto Allan Costa Santos SCI-CJF 
Angela Merce Teixeira Neves SC I-STJ 

Ivania Jorge Fialho SECIN-STM 
Eugenio Pacelli Correa SECOI-TCU 

Marcos José de Campos Lima SCINT-SF 
Oscar Henrique Grault Vianna de Uma SECIN-STM 

Guilherme Fausto da Cunha Bastos CISET MRE 

2 - Pauta: 

Ocorreu uma breve apresentação do tema principal da reunião (d iscussão das 
temáticas para o 7° Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração 
Pública - Brasília - 26 e 27/09/2013) , realizado pela Editora Fórum, com a presença 
de profissionais da área de Controle da União, Estados e Municipios, de todos os 
poderes . Destacou-se que esse evento é um espaço de congregação, intercâmbio de 
experiências e de fortalecimento do controle. 

Foram propostos os temas a seguir como temáticas a serem trabalhadas no Fórum de 
setembro, acolhendo sugestões dos presentes: 

1) Controle, transparência e LAI 
2) Auditoria de pessoal 
3) Técnica de negociação 
4) Governança e controle 
5) Controle na perspectiva estadual e municipal 
6) Combate a corrupção 
7) Controle interno e o aprimoramento da gestão 
8) Eixos de atuação do controle interno - O paradigma da CGU 
9) Discussões sobre a implementação de mensuração de beneficios do controle 
10) A função de apoio ao controle externo. 



2 

Em torno dessas propostas, os participantes apresentaram algumas ponderações e 
sugestões. 

o primeiro tema debatido foi , a função de apoio ao controle externo, iniciado a partir 
da finalização da leitura das propostas, no qual o Sr. Secretario Federal de Controle 
Interno apresentou questões sobre o limite desse apoio ao controle externo. O 
representante do TeU sugeriu a realização de uma maior discussão sobre a DN 
124/TCU. 

Em relação à sugestão de auditoria de pessoal , a representante do 8T J sugeriu 
acrescentar no referido tema os aspectos da governança de pessoal , um assunto que 
preocupa o controle interno do 8 T J. 

o representante do TeU , na sua fala , lembrou a existência de uma DN sobre 
governança, avaliação e controle interno e fez duas sugestões, sendo a primeira , a 
temática da avaliação de controle interno com a participação do Dr. Antônio de 
Carvalho e a segunda, a abordagem da auditoria ambiental. 

Em relação à Transparência e LAI , o Sr. SFC relembrou os cuidados redobrados na 
hora de publicar os relatórios para um fiel cumprimento da LAI , disse ainda que a 
transparência ativa e a publicidade dos relatórios de auditorias, naturalmente com o 
acesso da imprensa gerou uma nova demanda em relação aos resultados dos 
relatórios , especialmente por parte da imprensa. 

Sobre as técnicas de negociação, o Sr. SFC discorreu sobre a importância do referido 
tema e fa lou sobre a sistemâtica , a metodologia já adotada nas auditorias de rotina 
realizadas pela CGU e as abordagens realizadas pelos auditores junto aos gestores. 

Os representantes do ST J e Senado Federal concordando com o Sr. SFC falaram da 
necessidade de reforçar a temática das técnicas de negociação nas abordagens do 
controle interno. 

O representante do Senado Federal sugeriu que a Lei de Responsabilidade Fiscal em 
relação à politica de pessoal fosse mais debatido no âmbito do controle interno. 

O representante do STM sugeriu o tema avaliação de obras quanto ao RDC. 

A representante do Ministério da Defesa na sua fala respondendo uma indagação do 
Sr. SFC sobre a discussão dos demais temas, solicitou que a lista de propostas inicial 
fosse compartilhada com todo pessoal do controle interno para maiores sugestões. A 
proposta foi acatada pelo Sr. SFC que se comprometeu em enviar para todos 
participantes juntamente com a memória da presente reunião. 

O representante da CISETlPR sugeriu como tema discutir os índices, indicadores 
sociais atualmente utilizados para uma melhor avaliação dos programas 
governamentais . 

O Sr. SFC, concordando com o tema sugerido pelo colega da CISET/PR , falou da 
existência de dados apontando a relação dos baixos indicadores sociais com os 
desvios de recursos públicos . 
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ASSUNTOS GERAIS 

A representante do Ministério da Defesa reforçou sua proposta para que a CGU envie 
para os participantes da reunião as propostas de temas para o 70 Fórum juntamente 
com a memória da presente reunião . 

o representante do STM solicitou acesso às memórias anteriores do Oicon. 

Outro representante do STM sugeriu a realização de cursos na área patrimonia l. 

o representante do TeU falou sobre o curso de avaliação de controte interno 
ministrado pelo Dr. Antônio Carvalho destinado ao publico de controle interno, sugeriu 
ainda reforçando a proposta apresentada pelo colega do STM a realização de cursos 

de controle inte rno na área patrimonial , reforçou a necessidade de ampliar a discussão 
sobre a DN 124, inclusive buscando na próxima reunião a participação do Sr. 
Geovane, o mesmo se comprometeu em verificar com o Sr. Geovane. 

o Sr. SFC apresentou como sugestão a socialização dos cursos de avaliação de 
controle interno, informando na oportunidade os cursos ora realizados pela CGU. 

o Dr. Valdir Agapito sugeriu ainda outra reunião para tratar especificamente sobre a 
realização do Fórum, depois de recebidas as contribuições das equipes de controle 
interno. 

Ficou acertado que serâ promovida uma atualização do cadastro com os titulares dos 
órgãos de controle interno. 

4 - Decisbes/encaminhamentos: 

Próxima reunião: 07 de junho (sexta-feira) 

Temas sugeridos para próxima reunião 

• Presença do Sr. Geovane 

• Mobilizar as equipes técnicas do Controle Interno, ampliando a reunião para 
participação dos demais integrantes do Controle Interno, para não ficar 
reduzida aos dirigentes do CI, para participar da palestra do Sr. Geovane. 


