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PORTARIA N° Sj� 12015

Designa os membros da Equipe de

Levantamento de Governança e Gestão em

Saúde - ciclo 2016 deste Tribunal.

o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS DO

ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando o Ofício Circular IRB nO 184/2015 do Presidente do Instituto

Rui Barbosa, no qual solicita a designação de equipe deste Tribunal que realizará o

levantamento de governança e gestão em saúde - ciclo 2016 (IGovSaúde 2016);

Considerando o Memorando nO 24/2015 - GCSICJ do Conselheiro

Substituto Irany de Carvalho Júnior que, na condição de Coordenador do Grupo de

Estudos de Governança deste Tribunal, visa o atendimento do Acordo de

Cooperação para a realização do levantamento,

RESOLVE

Art. 1°. Designar os servidores para comporem a Equipe de

Levantamento de Governança e Gestão em Saúde - ciclo 2016 deste Tribunal,

quais sejam:

I - Sivaldo Eugênio da Silva - Auditor de Controle Externo Área:

Engenharia - Coordenador;

11 - Heitor Wanussi Amaral de Oliveira - Auditor de Controle Externo -

membro;

111 - José Mendes da Silva Neto - membro.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência e cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNiCípIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goijinia, aos 03 dias do mês de

setembro de 2015.

. onor Cruvinel de Oliveira

residente
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Rui Barbosa

INSTITUTO RUI BARBOSA
Associação Civil de Estudos e Pesquisas dos Tribunais de Contas do Brasil

Oficio Circular IRB n. 184/2015

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2015.

Assunto: Acordo de Cooperação para realização do levantamento de govemança e gestão em saúde

- ciclo 2016

Excelentissimo (a) Senhor (a) Presidente,

Considerando que seu Tribunal de Contas manifestou interesse em participar do levantamento

coordenado em govemanca e gestão da saúde. a ser realizado em 2016 IIGovSaúde 2016l.toma-se

imprescindível a compreensão de V.Exa. no sentido de que as seguintes ações sejam tomadas:

1- Seja designada a equipe que realizara o trabalho e enviado para o endereço

perfilgovsaude@tcu.gov.br o nome dos dois técnicos, discriminando o(a) coordenador(a), e

mail para contato e telefone;

2- Informar aos membros da equipe designada acerca de videoconferência que sera realizada

na representação do TCU em seu estado (Secex), no dia 24 de agosto de 2015. das I Oh as

12h, para esclarecimento de eventuais dúvidas acerca do cronograma proposto (em anexo);

3- As equipes devem comparecer a reunião presencial que ocorrera na sede do TeU. em

Brasília. nos dias 8 e 9 de setembro de 2015.

Solicito. ainda, a gentileza de que as informações do item 1 sejam enviadas até o dia 20/08/2015,

para que a equipe do TCU possa adotar as providências para a videoconferência. No caso de dúvida,

gentileza entrar em contato com a equipe do TCU pelo telefone: 61- 3316-7333 ou pelo email:

perfilgovsaude@tcu.gov.br.

o Instituto Rui Barbosa - a casa do conhecimento dos 34 TCs brasileiros - conta com a

colaboração dessa respeitavel Corte de Contas em mais este projeto que visa o aperfeiçoamento do

controle externo brasileiro.

Atenciosamente,

Sebastião Helvecio

Presidente do IRB
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IRANY DE CARVALHO JUNIOR

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

WALMIR CLARIANO <walmir.carlos@tcm.go.gov.br>

quarta-feira, 2 de setembro de 201511:14

Irany de Carvalho Junior

Servidor da Secretaria de Fiscalização

Conselheiro Irany.

Em atendimento a sua solicitação. apresento o nome do servidor Sinlldo Eu�êni(l da Silva.

\VALMIR C. CLARIANü

SECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO

TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - GO

62 - 3216-6261
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