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Às 1 Oh 15 (dez horas e qu inze minutos) do dia 20 de novembro de 2009, na sala 428 do A· 
nexo 11 do Tribunal de Contas da Un ião (TeU). situado no Setor de Adm in istração Federa l Sul. 
Quadra 4, Lote I (Sa la de Reun iões da Segecex), reuniu-se o Conselho de Dirigentes de Controle 
Interno dos Poderes da União (DICON) sob a Presidência do Sr. EDUARDO MURICI, Secretario 
de Controle Interno do TeU, e com a presença de representantes dos órgãos li stados em anexo. O 
Presidente EDUAR DO MU RI CI deu início à reuni ão agradecendo a presença de todos e dando 
ciência de sua partic ipação, em 14 de outubro p. p., no 2° Semi nário do Ciclo de Seminários Nacio
nais " Debate sobre o Projeto de Le i de Qualidade Fisca l - gestão orien tada para resultados, com 
transparência, controle e responsabi lidade", patroc inado pela ESAFIMF. oportun idade em que de· 
fendeu a man utenção da proposta de criação do Conselho de Dirige ntes de Controle Interno -
DICON, e não mais a exclusão desse dispos iti vo. EDUARDO MURICI in fonnou também que, em 
contato com a Assessoria Parlamentar do Seno Renato Casagrande no dia anterior, obteve a in for· 
mação de que as sugestões resu ltantes do referido seminário hav iam sido recente mente recebidas 
naq uele Gabinete e encontravam·se em análise. Acerca da proposta de anteprojeto de le i de estrutu
ração do Conselho, e laborada pelo sr. EDUA RDO MU RI CI em consonânc ia com os PLS 248 e 
229/2009 e previamente enviada via e-lIIoil a todos os Conse lheiros, discutiu-se qual se ri a o rea l 
propósito do DICON. O sr. HUMBERTO LUSTOSA posic ionou-se contrari amente à criação do 
DICON nos moldes preconizados pelos projetos de le i, e infonnou ter e laborado doc umento no qual 
elencava as razões de sua discordância; por sua vez, o sr. VALDIR AGA PITO argumentou que O 

próx imo ano será e le itora l, a lém do que está em andamento projeto de le i que substituirâ o Decreto
le i 200/64, o que deveria atrasar a tramitação dos projetos de lei nOs 248 e 229/2009. O sr. FRAN
CISCO ALMEIDA, entretanto, lembrou que os projetos de lei prevêem a criação do DICON, que 
tal re ivindicação é ant iga e que os atua is conse lheiros não deveriam perder a oportunidade de parti
c ipar desse processo. Ficou dec idido que o Grupo de Trabalho criado para di scutir as medidas ne
cessárias à institucionalização do DICON continuará estudando o assunto, e o sr. MAU RíC IO 
CARVA LHO propôs que as sugestões dos Conselheiros acerca da min uta de anteprojeto de lei ofe
recida pe lo Presidente EDUA RDO MU RICI sejam a este enviadas, para conso lidação, até 20 de 
dezembro de 2009, possibi litando as discussões pelo grupo de traba lho no início de 20 I O. Lembran
do que um dos objeti vos do Dica é harmonizar entendimentos, a sra . BEATRIZ MEZÊNC10 
entende oportuno que a questão da anál ise das declarações de bens e rendas pelos órgãos de contro
le interno seja discutida no âmbito do DICON. Foi dec idido que o tema. por sua complexidade. se
ria tema de futura reunião ord inária. Sobre a proposta de transfonnação do DICON em assoc iação. 
enquanto não aprovada a lei de criação do Conselho, todos aprovaram a iniciati va, que serv iria de 
ensaio para futuras pretensões do DICON. Ficou dec idido que o mesmo grupo de trabalho já men
cionado fica ria encarregado de discutir as medidas necessárias à criação da assoc iação . A assessora 
do Presidente do DICON, MÁ RCIA BITrENCOU RT, lembrou que a criação de uma assoc iação 
talvez exigisse o pagamento de contribu ições pelos assoc iados. O sr. MAUR iCIO CARVA LHO foi 
incumbido de verificar as ex igências lega is para a criação da assoc iação. e apresentá-las na próxima 
reunião do GT, do qual é integrante. Sobre o IV Fórum de Controle Interno e Auditoria da Admi nis
tração Pública, promovido pe la Ed. Fórum, com o apo io do DICO , nos dias 15 e 16 de outubro de 
2009, a op inião general izada foi de que o evento foi um sucesso, com excelentes temas e exposito
res e cerca de 400 inscrições, e de que futuramente, tão-logo venha a deter personalidade j urídica, 
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os Conselheiros de que aquela estava sendo a última reunião ordinária sob seu comando, e que os 
Conselheiros deveriam começar a definir seus candidatos à sucessão presidencial no próximo ano. 
Alertou ainda que, consoante informação do Emb. GUILHERME FAUSTO, o próximo Presidente 
deverá ser oriundo do Poder Judic iário. Por fim, sobre a confraternização de fim de ano do DICON, 
foi definida a data de 03 de dezembro e escolhido o restaurante "Camarões" como local do evento. 
O sr. TORB I ABICHRECH, representante da Presidência da República, adiantou que nessa data o 
sr. JERRl EDDIE estaria em viagem a serviço. O sr. SEBASTIÃO EURÍPEDES lembrou que a 
multiplicidade de assuntos abordados naquela reunião mostrava a importância de se fortalecer o 
DICON. Nada mais havendo a tratar, o Presidente EDUARDO MURICI agradeceu a presença de 
todos e às 12:30h (doze horas c trinta minutos) encerrou a reunião, da qual eu, MÁRCIA COSTA, 
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