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1. Reuniões Internas 

  

Com o objetivo de tratar de assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria, 

no que tange ao controle dos prazos processuais no âmbito deste Tribunal, foi 

realizada reunião com representantes do setor SecexPrevidência. 

 

2. Reuniões Externas 

 

Nos dias 2, 3 e 4/10/2019, esta Corregedoria participou do Encontro Técnico de 

Assessorias de Corregedorias e do Encontro Nacional de Corregedorias e 

Ouvidorias dos Tribunais de Contas, em Cuiabá, Mato Grosso.  

Esta unidade foi representada pelos servidores William Denarde Meira, Karina 

Ramos Travaglia e Vitor Lessa no referido evento nacional. O evento teve como 

objetivo integrar as Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do país, 

propiciando o compartilhamento de experiências e o desenvolvimento de debates 

acerca de temas relevantes à atuação destes setores com vistas ao aprimoramento 

do controle do controle externo. 
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3. Correições 

 

No dia 10 de outubro de 2019, elaborou-se o Relatório de Correição Conclusivo 

01/2019-7, finalizando os trabalhos da Comissão de Correição composta pelos 

servidores Karina Ramos Travaglia e Vitor Lessa.  

 

4. Participação em cursos/treinamentos 

 

O servidor William Denarde Meira participou do Seminário: Pesquisa e Inovação do 

Setor Público, em Vitória-ES, que contou com a palestra do professor titular FUCAPE 

Business School e diretor do Programa da Secretaria Especial da Fazenda no 

Ministério da Economia, Bruno Funchal, doutor em Economia, com o tema “Como 

levar o rigor científico às melhorias no Setor Público? ”. 

A programação do evento também incluiu, a apresentação dos resultados da turma 

de mestrado, pelo secretário da Escola de Contas Públicas (ECP), Fábio Vargas, e o 

lançamento do projeto “Saber além das Contas, coordenado pelo servidor Rubens 

César Baptista, coordenador do Núcleo de Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas 

da ECP. 

O servidor Vitor Lessa participou do curso PMI nos dias 26 a 28 de setembro de 2019 

em que foi feita a prestação de contas do Curso de Gestão de projetos e pessoas. 

O servidor William Denarde Meira participou, como ouvinte, da apresentação dos 

trabalhos de mestrado na FUCAPE dos servidores do TCEES, no dia 30/10/2019, de 
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16 às 17:30, tendo como tema a área de “Educação” referente ao Projeto Saber Além 

das Contas – 1ª edição. 

Os servidores Vitor Lessa e William Denarde Meira participaram da Oficina “Os 10 

alimentos que previnem câncer”, ministrada pela nutricionista Tatiane Soares, 

atendendo ao programa deste TCEES, “Saúde do Servidor”. 

O servidor William Denarde Meira, ainda participou da Apresentação da Plataforma 

FÓRUM de Conhecimento Jurídico e da palestra sobre a “Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos”, com o Dr. Joel de Menezes Niebhur, no dia 5 de 

novembro de 2019. 

No dia 06/11/2019, o servidor William Denarde Meira participou do Curso 

“Entendendo o Sistema de Informação de Custos – SIC TCEES”. 

 

5. Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria 

 

 Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria; 

 Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor; 

 Controle gerencial de prazos processuais do TCEES; 

 Elaboração de Portarias; 

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao 3º trimestre de 2019; 

 Emissão de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de controle 

externo em estoque; 

 Emissão de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de controle 

externo autuados a partir do ano de 2017; 
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 Estudos técnicos sobre as atividades desenvolvidas pela unidade; 

 Instrução de pedidos formulados por servidores quanto ao envolvimento em 

processos administrativos disciplinares; 

 Instrução de processos administrativos disciplinares;  

 Resposta à demanda proveniente da Ouvidoria deste Tribunal; e 

 Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e 

administrativas do Tribunal. 

 

Rodrigo Coelho do Carmo 

Conselheiro Corregedor 

 

 

 

 

 


