Ministério da Fazenda

ATA DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE E INTEGRIDADE –
CGRCI

Em 28 Set. 2018, na sala de reuniões do 4º andar do Edifício Sede do Ministério da
Fazenda, Bloco P da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Distrito Federal, às 14h, reuniuse em Sessão Extraordinária o COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE E
INTEGRIDADE – CGRCI, com a presença de:

Francisco Bessa (AECI); João Batista (CARF); Ana Maria Brandão (SAIN); Eliese
Andreolla (SPREV); Luciana Alves (OUVIR); Luiz Mozzer (COAF); Odair Junior (ESAF);
Priscila Gonçalves (AECI e CE/MF); Régis Kakinohara (SGE); Tatiane Cruz (SEPRAC);
Fabiano Alves (AECI); Felipe Longhi (SPOA); César Giraldes (GMF); Paula Constantino
(STN); Karin Kelly (OUVIR); Edimeire Alessandra (COGER); Fábo Machado (COGER);
Thiago Rodrigues (AECI); Luzia Azevedo (PGFN).

O Comitê reuniu-se para tratar da seguinte pauta:
i) Continuação da oficina de mapeamento de riscos de integridade – 2ª parte; ii) Apreciação
da minuta de Resolução que trata à integridade.

Ministério da Fazenda

O presidente do comitê, Francisco Bessa, iniciou a reunião agradecendo a presença
dos participantes e, em seguida, fez uma breve apresentação das pessoas presentes e dos
assuntos a serem tratados na reunião.
Em seguida, dando continuidade à pauta, João Batista (CARF), iniciou um debate
sobre um novo risco que poderia ser inserido na subcategoria 2 de riscos à integridade –
Ameaças à imparcialidade e à autonomia técnica. Após o debate, foi decidido que o risco
sugerido seria adicionado nesta subcategoria.
Em seguida, foi dado prosseguimento à avaliação de cada risco das subcategorias 4 –
Uso indevido ou manipulação de dados/informações, 5 – Desvio de pessoal ou de recursos
matérias e 6 – Corrupção, fraude e desvio irregular de verbas públicas, complementando
assim todos os riscos levantados e fazendo a consolidação do primeiro levantamento de riscos
à integridade do Ministério da Fazenda.
Prosseguindo com os assuntos em pauta, deu-se o início à apreciação da Minuta da
Resolução CGRCI sobre o tema de riscos à integridade. Após ser lida, avaliada e discutida
item a item, o texto foi fechado, estando pronto para aprovação.
Durante a reunião, algumas agendas relevantes foram comentadas: No dia 10 de
outubro de 2018 às 10h, no âmbito do Programa de Integridade do Ministério da Fazenda –
PREVENIR, haverá uma palestra no auditório do edifício sede onde será tratado o tema
“linhas de defesa”. Para os servidores que não puderem comparecer, a palestra será gravada
e disponibilizada posteriormente na página do PREVENIR, no site do Ministério da Fazenda.
Em seguida, foi apresentada a pauta das reuniões do CGRCI para:
- outubro/2018: Prestação de contas do PREVENIR e apreciação e aprovação da
Resolução sobre riscos fiscais.
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- novembro/2018: relato, por cada membro do CGRCI, dos resultados, dificuldades e
perspectivas das atividades de gestão de riscos e integridade em cada órgão.
Em virtude do evento de entrega do Prêmio de Desempenho Funcional do Ministério
da Fazenda estar agendado para o dia 31 de outubro de 2018, a próxima reunião deste comitê
ficou agendada para a data de 30 de outubro de 2018 (terça-feira).
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

Laura Rodrigues Rabelo
Diretora-Geral Adjunta da
ESAF

