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AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO E PROCURADOR
DE CONTAS PARTICIPARAM DO XVII CLAD NA COLÔMBIA

CARTAGENA DE ÍNDIAS. Na semana
de 30 de outubro a 2 de novembro de
2012 ocorreu o XVII CLAD na cidade
histórica de Cartagena de Índias
(Colômbia). A presidente da ANTC,
Lucieni Pereira, participou do evento por
sugestão do Sindilegis, que patrocinou
as suas despesas. A auditora do TCU,
Ana Maria Ferreira, também participou
do congresso com patrocínio da Auditar,
que atendeu prontamente ao pedido da
ANTC. A cerimônia de abertura e os
paineis ocorreram no Centro de
Convenções Cartagena de Índias,
localizado próximo ao centro histórico
conhecido como “cidade amuralhada”.
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AUDITORES E PROCURADORES PARTICIPARAM EM CONJUNTO DOS PAINEIS QUE APRESENTARAM CRÍTICAS À ATUAÇÃO
E À ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E DEBATERAM OS TEMAS COM PAINELISTAS DURANTE O XVII CLAD
Ana Maria Ferreira e Lucieni Pereira,
auditoras do TCU, com o procurador do
Ministério Público junto ao TCU, Júlio
Marcelo de Oliveira, na cerimônia de
abertura do XVII CLAD.
ANTC e
AMPCON
querem
incentivar
a
participação de auditores e procuradores
nos próximos Congressos. A auditoria
sobre acessibilidade é um dos temas que
as duas entidades querem incentivar a
apresentação de artigos em paineis
conjuntos com o Ceperj no CLAD2013
Presidente da ANTC, Lucieni Pereira,
e a diretora-geral da Escola de Contas
e Gestão do TCE-RJ, Paula Nazareth,
cumprimentam o secretário-geral do
CLAD,
Gregório
Montero,
na
cerimônia de encerramento do CLAD.
Lucieni e Gregório conversaram sobre
o impacto das auditorias realizadas
pelos Tribunais de Contas na melhoria
das políticas públicas e disse que a
ANTC incentivará a elaboração de um
número maior de artigos pelos
auditores para o CLAD2013

Auditores Sandro Bergue (TCE-RS) e Paula Nazareth (TCE-RJ)
apresentaram paineis sobre a atuação das escolas de contas

Lucieni, o procurador Júlio Marcelo de
Oliveira (MP/TCU) e o assessor da
Secretaria Federal de Controle da CGU,
Marcus
Vinícius
Braga,
querem
aumentar o número de paineis sobre
controle interno e externo brasileiro no
XVIII CLAD (2013), que ocorrerá no
Uruguai. Os especialistas que assistiram
ao painel “Gestão Pública no Brasil:
tensão entre autonomia e controle”
entendem ser necessário divulgar melhor
nos próximos eventos o resultado da
atuação dos órgãos controle interno,
externo e do Ministério Público para a
melhoria das políticas públicas no Brasil.

Auditoras do TCU, Lucieni Pereira e Ana Maria Ferreira,
durante o XVII CLAD 2012

Ao lado, Ana Maria, Júlio Marcelo e Lucieni na festa de
encerramento do XVII CLAD2012. Acima, Lucieni e Ana
Maria no jardim do Convento de Santa Clara, cenário
histórico da Cidade de Cartagena de Índias que inspirou a
novela “Del amor y otros demônios”, do escritor colombiano
Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura de
1982. A obra também deu origem ao filme com o mesmo
título, gravado na cidade histórica e lançado, em 2010, no
Festival Internacional de Cinema de Cartagena de Índias.

