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A PARTIR DE MARÇO DE 2018

Rede de Controle reestrutura grupos de trabalho

A Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso realizou, na tarde desta quarta-feira (04.04), 
a reunião ordinária, na sede da Controladoria Geral da União, em Mato Grosso. Na oportunidade, os 
membros receberam a visita de procuradores municipais de Cuiabá que apresentaram um estudo 
sobre a advocacia pública no país.

https://mpc.mt.gov.br/noticias/rede-de-controle-reestrutura-grupos-de-trabalho/  

Rede de Controle trabalha com foco nas eleições

A Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso decidiu que, este ano, irá focar nos trabalhos 
do GT Eleitoral. Durante a 5º reunião ordinária da rede, os membros decidiram concentrar esforços nas 
eleições de 2018, que devem ocorrer em outubro. 

https://mpc.mt.gov.br/noticias/rede-de-controle-trabalha-com-foco-nas-eleicoes/  

TRE apresenta ações à Rede de Controle para campanha eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral apresentou, nesta quarta-feira(18.07), aos membros da Rede de 
Controle, as ações do grupo de trabalho(GT) eleitoral.

http://redecontrole.mt.gov.br/2018/07/tre-apresenta-acoes-a-rede-de-controle-para-campanha-
eleitoral/ 

Secretário do TCU apresenta projeto de combate à corrupção na Rede de Controle

O Secretário de Controle Externo, de Mato Grosso do Sul, do Tribunal de Contas da União Tiago 
Modesto apresentou, nesta quarta-feira (04.07), aos membros da Rede de Controle, o projeto “Poder 
de compra e poder de regulação, uma estratégia para combate à fraude e à corrupção”.

http://redecontrole.mt.gov.br/2018/07/secretario-do-tcu-apresenta-projeto-de-combate-a-corrupcao-
na-rede-de-controle/ 

Rede de Controle se reúne no Tribunal Regional Eleitoral

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso realizou, na tarde desta quarta-feira (01.08), 
reunião  ordinária  na  sede  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  em  Mato  Grosso  (TRE-MT).  Na 
oportunidade, foram discutidas as estratégias e ações integradas entre o GT Eleitoral e os outros 
grupos para as eleições deste ano.

http://redecontrole.mt.gov.br/2018/08/rede-de-controle-se-reune-no-tribunal-regional-eleitoral/ 

Rede de Controle intensifica atuação nas eleições de 2018

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso realizou, na tarde desta quarta-feira (05.09), 
a oitava reunião ordinária do ano, na sede da Controladoria Geral da União (CGU), em Cuiabá. No 
encontro, representantes dos órgãos fiscalizadores apresentaram os resultados obtidos pelos grupos 
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de trabalho em diversos temas, como transparência, eleições, obras, por exemplo.

http://redecontrole.mt.gov.br/2018/09/rede-de-controle-faz-intensifica-atuacao-nas-eleicoes-de-
2018/ 

Rede de Controle cobra transparência dos gestores públicos em MT

A Rede  de  Controle  da  Gestão  de  Pública  de  Mato  Grosso  realizará  levantamento  sobre  o 
cumprimento  da  Lei  12.527/2011,  a  Lei  de  Acesso  à  Informação,  pelas  Prefeituras  e  Câmaras 
Municipais de Mato Grosso. O anúncio foi feito durante a reunião ordinária, realizada nesta quarta-
feira (03.10), na Advocacia Geral da União em Cuiabá-MT.

http://redecontrole.mt.gov.br/2018/10/rede-de-controle-cobra-transparencia-dos-gestores-publicos-
em-mt/ 

Rede de Controle da Gestão Pública realiza reunião no Ministério Público Federal

A Rede de Controle da Gestão Pública realizou, na quarta-feira, dia 7 de novembro de 2018, a  
penúltima reunião ordinária do ano de 2018. Durante o encontro, na sede do Ministério Público 
Federal, em Cuiabá, membros das instituições definiram os detalhes para a escolha da gestão que 
vai conduzir os trabalhos do grupo em 2019.

https://mpc.mt.gov.br/noticias/rede-de-controle-realiza-reuniao-no-ministerio-publico-federal/ 

A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2019

Rede de Controle elege nova coordenação para 2019

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso elegeu, na tarde desta quarta-feira (06.02), a 
nova coordenação executiva que ficará à frente dos trabalhos até 31 de dezembro de 2019. A eleição 
ocorreu durante a primeira reunião ordinária da rede de 2019, realizada no Ministério Público de 
Contas.

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/02/rede-de-controle-elege-nova-coordenacao-para-2019/ 

Coordenação da Rede de Controle reestrutura grupos de trabalho

A Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso realizou, na tarde desta quarta-feira (06.02), 
a primeira reunião ordinária de 2019. Na ocasião, os membros representantes das instituições de 
controle decidiram reestruturar os Grupos de Trabalho (Gts). 

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/02/coordenacao-da-rede-de-controle-reestrutura-grupos-de-
trabalho/ 

Rede de Controle requer efetivo cumprimento dos requisitos constitucionais pelos 
interessados ao cargo de conselheiro do TCE-MT

A Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso enviou requerimento para o Governo do 
Estado, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas (TCE) de Mato Grosso, com o objetivo 
regulamentar procedimentos de averiguação de preenchimento dos requisitos constitucionais, pelos 
interessados ao cargo de Conselheiro.
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http://redecontrole.mt.gov.br/2019/02/rede-de-controle-requer-efetivo-cumprimento-dos-requisitos-
constitucionais-pelos-interessados-ao-cargo-de-conselheiro-do-tce-mt/ 

Audicom é a nova colaboradora da Rede de Controle

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso ganhou, na tarde desta quarta-feira, mais 
uma colaboradora, a Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato 
Grosso – Audicom. A reunião foi realizada na sede da Controladoria Geral do Estado – CGE. O 
Controlador-geral  do Estado Emerson Hideki,  juntamente com o Procurador  Chefe da União – 
AGU, Alexandre Murata, Superintendente da CGU Daniel Gontijo Motta e o Auditor Federal de 
Controle Externo do TCU Regivalder Pereira da Silva coordenaram o encontro.

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/03/audicom-e-a-nova-colaboradora-da-rede-de-controle/ 

Rede de Controle realiza reunião na Controladoria Geral do Município

A Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso realizou, na tarde desta quarta-feira (03.04), 
a 3º reunião ordinária do ano. O encontro ocorreu na Prefeitura de Cuiabá onde fica localizada a 
Controladoria Geral do Município, sob o comando do Controlador Geral Marcos Antônio Brito.

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/04/rede-de-controle-realiza-reuniao-na-controladoria-geral-do-
municipio/ 

Audicom apresenta à Rede de Controle o panorama das controladorias de Mato Grosso

A Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso (Audicom) 
participou, na tarde de quarta-feira (08.05), da reunião ordinária da Rede de Controle da Gestão 
Pública.  No encontro  realizado na  sede da Advocacia  Geral  da  União,  em Cuiabá,  a  Audicom 
apresentou a difícil realidade das controladorias municipais, principalmente no interior do estado.

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/05/audicom-apresenta-a-rede-de-controle-o-panorama-das-
controladorias-de-mato-grosso/ 

Ministério da Justiça realiza capacitação com Rede de Controle em Mato Grosso

O Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro é o tema central da capacitação realizada pelo 
Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Rede de Controle da Gestão Pública 
em Mato Grosso. O evento, que acontecerá até o próximo dia 24 maio, está sendo realizado na 
Controladoria Geral do Estado – CGE-MT, no Auditório Gilson de Barros.

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/05/ministerio-da-justica-realiza-capacitacao-com-rede-de-
controle-em-mato-grosso/ 

TRE-MT recebe apoio da Rede de Controle para finalizar cadastramentos biométricos em 
Cuiabá e Várzea Grande

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso realizou reunião ordinária, na tarde desta 
sexta-feira(07.06),  na  sede  do  TRE,  em  Mato  Grosso.  Na  oportunidade,  o  Tribunal  Regional 
Eleitoral  apresentou os desafios  encontrados para atender 150 mil eleitores que ainda precisam 
passar pelo processo de cadastramento da biometria.
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cadastramentos-biometricos-em-cuiaba-e-varzea-grande/ 

Rede de Controle recebe levantamento da CGU-MT sobre benefícios dos pregões eletrônicos

A Rede de Controle  da Gestão Pública de Mato Grosso recebeu,  durante reunião ordinária,  no 
último dia 7 de junho de 2019, um levantamento sobre os benefícios dos pregões eletrônicos para a 
Administração  Pública.  A  apresentação  foi  realizada  aos  membros,  pelo  Superintendente  da 
Controladoria Geral da União – CGU em Mato Grosso, Daniel Gontijo Motta.

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/06/rede-de-controle-recebe-levantamento-da-cgu-mt-sobre-
beneficios-dos-pregoes-eletronicos/ 

CAU-MT e CREA apresentam à rede de controle palestra sobre o exercício ilegal da profissão 
de Arquitetura e Engenharia

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso, durante reunião ordinária realizada na tarde 
desta  quarta-feira(03.07)  no  CAU-MT,  recebeu  a  apresentação  do  Conselho  de  Arquitetura  e 
Urbanismo – CAU-MT que falou sobre o exercício ilegal da profissão de Arquitetura e Engenharia. 
A inciativa  também tem o apoio  do CREA-MT, representado pela  Vice  – Presidente Marciane 
Prevedello Curvo.

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/07/cau-mt-e-crea-apresentam-a-rede-de-controle-palestra-sobre-
o-exercicio-ilegal-da-profissao-de-arquitetura-e-engenharia/ 

Rede de Controle da Gestão Pública realiza reunião ordinária na Audicom 

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso realizou reunião ordinária, na tarde desta 
quarta-feira (04.09), na sede da Associação de Auditores e Controladores Internos dos Municípios 
de Mato Grosso – Audicom, em Mato Grosso. Durante a reunião, a associação, representada pelo 
Auditor Hebertt Villarruel e pela Secretaria-Geral da Audicom Lislaine Laurindo, apresentou uma 
minuta de orientação técnica aos membros da rede com o objetivo de fortalecer o controle interno 
dos municípios.

https://mpc.mt.gov.br/noticias/rede-de-controle-realiza-reuniao-ordinaria-na-audicom/ 

Rede de Controle participa de projeto nacional de prevenção à corrupção

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso vai participar do projeto do Tribunal de 
Contas da União “Estratégia Nacional de Prevenção à Corrupção”. A apresentação, conduzida pelo 
Secretário do TCU René Neuenschwander Oliveira, foi realizada na reunião ordinária da rede, na 
tarde desta quarta-feira(09.10), na sede do Ministério Público de Contas.

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/10/rede-de-controle-participa-de-projeto-nacional-de-prevencao-
a-corrupcao/ 

Rede de Controle faz balanço das ações realizadas e planejamento para 2020

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso vai realizar, no dia 27 de novembro, a nona 
reunião ordinária de 2019. O encontro ocorrerá na sede do Tribunal de Contas da União, em Mato 
Grosso.  Na  oportunidade,  serão  discutidos  os  avanços  obtidos  durante  o  ano  e  pontos  para  o 
planejamento das ações de 2020.
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http://redecontrole.mt.gov.br/2019/11/rede-de-controle-faz-balanco-das-acoes-realizadas-e-
planejamento-para-2020/

Rede de Controle elege coordenação para 2020

A Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso elegeu, na tarde desta quarta-feira (27.11), a 
nova Coordenação Executiva que ficará à frente dos trabalhos durante o ano de 2020. A eleição 
ocorreu durante a última reunião ordinária de 2019, realizada sede do Tribunal de Contas da União.

http://redecontrole.mt.gov.br/2019/11/rede-de-controle-elege-nova-coordenacao-para-2020/ 

Rede de Controle realiza posse da nova coordenação para 2020 

A coordenação executiva da Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso tomou posse na 
tarde desta  quarta-feira  (05.02).  A gestão,  composta por  quatro  instituições,  ficará à  frente  dos 
trabalhos até 31 de dezembro de 2020. A posse ocorreu durante a primeira reunião ordinária da rede 
de 2020, realizada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA.

http://redecontrole.mt.gov.br/2020/02/rede-de-controle-realiza-posse-da-nova-coordenacao-para-
2020/ 
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