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Informe 01/2021 – Rede Integrar     Brasília, 28/10/2021 
 
 
Assunto: Convocação para Reunião – pauta deliberação sobre Plano Anual de Trabalho 
 
Prezado membro do Comitê Técnico,  
 
 Considerando as atribuições da Secretaria Executiva da Rede Integrar (art. 6º do 
Regimento Interno) e a obrigação regimental de aprovação do Plano Anual de Trabalho 
da Rede (art. 13 do Regimento Interno), convoca-se o Comitê Técnico para reunião 
deliberativa no dia 9 de novembro de 2021, das 14h às 17h, por meio da plataforma 
zoom (link a ser enviado oportunamente), cuja pauta será a deliberação e aprovação do 
PLANO ANUAL DE TRABALHO-PAT da Rede Integrar para 2022. 
 
 O Grupo de Assessoramento ao Comitê Técnico da Rede Integrar construiu uma 
proposta de Plano de Trabalho baseado no levantamento realizado com os Tribunais e 
entidades representativas, cuja minuta segue em anexo. 
 
 Em preparativos para a reunião, pede-se que o representante do TC no Comitê 
Técnico: 

1) Analise a Minuta do Plano de Trabalho e tabelas do item 5; 
2) Verifique se seu Tribunal está de acordo com as propostas de criação de 

grupos de trabalho conforme as áreas definidas no item 5; 
3) Verifique se seu Tribunal tem interesse em participar destes grupos ou ações 

de cooperação propostas; 
4) Verifique se seu Tribunal tem outras propostas de trabalhos, 

preferencialmente, para as áreas críticas apontadas como prioritárias (saúde, 
educação, meio ambiente, assistência social); 

5) Verifique se seu Tribunal tem interesse em coordenar algum grupo; 
6) Verifique se seu Tribunal tem alguma auditoria coordenada que não realizou 

monitoramento (auditorias coordenadas nacionais, tabela do item 5.3 e 
auditorias coordenadas regionais ou locais que realizou). 

 
Para participar da reunião, é preciso fazer sua inscrição gratuitamente no link: 

https://citc2021.com.br/site/citc2021/encontrosreunioes  
 
Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de elevada 

estima e consideração.  
 
Atenciosamente, 
 

Nicola Espinheira da Costa Khoury 
Coordenador da Rede Integrar 
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