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O 1º Fórum Estadual de 
Controle tem por objetivo 

geral fomentar a 
integração das instituições 

de controle externo e 
interno do Estado e dos 

municípios de Rondônia, 
com vistas a estimular o 

desenvolvimento de 
atividades voltadas ao 
aperfeiçoamento da 

administração pública.
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PROGRAMAÇÃO

Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia

No evento estará em pauta, 
principalmente, a estruturação dos 
sistemas de controle interno dos órgãos, 
além dos seguintes objetivos 
específicos:

a) promoção de debates sobre os 
desafios para o aprimoramento do 
controle;
b) apresentação de orientações 
sobre a implementação de ferramentas 
tecnológicas para o controle;
c) apresentação de orientações e 
diretrizes do TCE-RO para estruturação 
dos sistemas de controle interno; e 
d) divulgação e disseminação de 
boas práticas.

Dessa forma, entende-se que esse 
Fórum servirá como primeiro passo 
orientador para um trabalho integrador, 
que poderá fornecer subsídios para a 
construção de mecanismos mais 
eficientes e efetivos do controle da 
administração pública rondoniense.

08h30
Abertura do Evento

09h – 10h
Palestra Magna do Presidente do 
TCE-RO: Desafios do Controle - 
Conselheiro Edilson de Sousa Silva

10h – 11h30
Ciclo de Palestras

Mediador -  Bruno Piana - 
Secretário-Geral de Controle Externo - 
Auditor de Controle Externo 

- Fragilidades e Situação dos Órgãos de 
Controle Interno dos Municípios: 
Patrícia Margarida Oliveira Costa - 
Presidente da UCIR

- Reestruturação do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo 
Estadual: Rodrigo César Silva Moreira – 
Diretor Executivo da CGE-RO

- Orientações e diretrizes do TCE-RO 
para estruturação do sistema de 
controle interno: Hermes Murilo Azzi A. 
Melo – Auditor de Controle Externo do 
TCE-RO

11h30 – 12h15
Palestra de encerramento: Wilber Carlos 
dos Santos Coimbra – Conselheiro do 
TCE-RO

12h30
Encerramento
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