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TRANSPARÊNCIA

Superintendente da CGU-Ceará proferirá
palestra para servidores da Arce
25 DE ABRIL DE 2018 #Arce #Ceará #Controladoria Geral Da União #Palestras #Servidores

Angélica Martins - Ascom / Arce

No próximo dia dois de maio, quarta-feira, às 14h, no auditório da Agência Reguladora do

Estado do Ceará (Arce), o Superintendente da Controladoria Geral da União no Ceará (CGU),

Roberto Medeiros, proferirá palestra dirigida aos gestores, analistas e demais servidores da

Agência. Os principais pontos a serem abordados são: macro funções da CGU; interação entre

as áreas; metodologia de trabalho na controladoria e discussão sobre ações desempenhadas

pela Arce e CGU. Uma das principais atribuições da Controladoria é cobrar dos gestores a

transparência de dados públicos. Para se ter uma ideia, no ano de 2017 o Sistema Eletrônico do

Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), contabilizou 121.536 pedidos de acesso à

informação pública no País, com uma média mensal de 10.128 solicitações. Somente a CGU

chegou a monitorar 1.394 pedidos de acesso no mesmo ano, sendo todos respondidos. A

média mensal chega a quase 117 solicitações, segundo a CGU.

De acordo com o que está no site da própria CGU, o Ministério da Transparência e

Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão do Governo Federal responsável por realizar

atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da

gestão, por meio de ações de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e

combate à corrupção e ouvidoria. A CGU também deve exercer, como Órgão Central, a

supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno e o Sistema de

Correição e das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal, prestando a orientação

normativa necessária (fonte: www.cgu.gov.br). Para o presidente do conselho diretor da Arce,

Hélio Winston Leitão, a palestra de Roberto Medeiros será uma ótima oportunidade, tendo em

vista a missão da Agência que é “servir à sociedade com transparência e equilíbrio, a fim de

garantir a excelência dos serviços prestados no Estado do Ceará”.
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VOLTAR AO TOPO

COMPARTILHAR

Tel: (85) 3878-3800

Fax: (85) 3878-3824 / 3878-3822

E-mail:cguce@cgu.gov.br

NOTÍCIAS MAIS LIDAS

DESTAQUES EM TRANSPARÊNCIA

23 DE ABRIL DE 2018

CGE dá início à Pesquisa Anual de Satisfação com órgãos e entidades do Estado

17 DE ABRIL DE 2018

Servidores da Seduc participam de treinamento do sistema Ceará Transparente

3 DE ABRIL DE 2018

Portal da Transparência do Governo do Ceará registra o maior acesso mensal desde a criação

IPVA 2018: boletos já podem ser emitidos no site da Sefaz
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