5~ REUNIÃO DO DICON 2012
Conselho de Dirigentes de Controle Interno dos Poderes da União
Brasília - DF, 28/09/2012 - 9:30 h - Sede da CGU
Participantes:
CGU - Controladoria-Geral da União - Va ld ir Agapito Teixeira
CÂMARA - Câmara dos Deputados - Ricardo Soares de Almeida
(ISET/ MO - Secretaria de Co ntrole Interno do Ministério da Defesa - Oamásio Alves Unhares Neto
CISET/ MRE - Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores - Marcos Arbizu Campo s
CISET/PR- Secretaria de Controle Interno da Presidência da República - Claudio Hicks
CJF - Conselho de Justiça Fede ral- ausente
CNJ - Conselho Nacional de Justiça - ausente
CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público - Paulo Rogério Lins Ribeiro
MPU· Ministério Públ ico da União - Edson Alves Vie ira

SENADO - Senado Federal- Edua rdo Torres
STF - Superior Tribunal Federal- Nilo lima Gomes
STJ - Superior Tribunal de Justiça - Ânge la Merce Teixeira Neves
STM - Superior Tribunal Mititar - ausente
TCU - Tribunal de Contas da União - Eugê nio P.P. Corrêa
TSE - Tri buna l Superior Eleitoral- ausente
TST - Tribunal Superior do Trabalho - Sheyla Aires Ramos
Secretária-Adjunta da SFC, Diretores da DI, DR, DE, OS e represen t ante s da s respectivas diretori as.

Desenvolvimento:
A reun ião teve início com a ap resen tação da pauta inicialmente propost a pelo presidente do
Conse lho, Sr. Valdir Agapito Teixeira.
1. Aprese ntação Processo de Contas - Represe ntante do TCU - Sr. Geovani Ferreira de Olivei ra
da Secretaria-Adjunta de Planejamento e Procedimentos - ADPLAN/TCU tratando da s
principais questõ es do processo de con ta s: evolução, operacionalização e próximos desa fios
(ap resentação segue anexa);

2. Foi anunciado o início da 3ª Turma de EAD Con trole e Auditoria Intern a e oferecida s SO
vagas para os servidore s dos ó rgãos partici pantes do DICON - A turma t erá inicio na
próxima 2~ feira (01/10/2012), assim será necessá rio o encaminhamento da planilha , em
anexo, preench ida até hoje às 17:00h e encaminhada para o e-ma;1 sfcdcteg@cgu.gov.br,
co m vista s a poss ibilitar a in scri ção no ambiente virtual. Não haverá custos para o órgão
participante do DICQN.

1. Próximas reuniões
a. Solicita -se a apresentação de propostas de t emas para a próxi ma reun ião do DICON .
b. Foi acordado qu e o TCU será convidado novamente, em nova opo rtunidade, para tratar
do tema d e Responsabilização.
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Conteudos do Anexo IV com foco no avaliação;
Demonst ração das estratégias adotadas para a
avaliação da gestão;
Avaliação dos controles internos;
Contas

e~traordinári as;

Responsabi lização.
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