
ACESSE NOSSO SITE  
WWW.CONACI.ORG.BR

Conheça

o

http://WWW.CONACI.ORG.BR/


Viemos te

apresentar  
nossas principais

ações do último  
biênio.

Acesse: http://www.conaci.org.br/noticias/conaci-

apresenta-relatorio-de-gestao-do-bienio-2019-2020

http://www.conaci.org.br/noticias/conaci-apresenta-relatorio-de-gestao-do-bienio-2019-2020


+ de
1000%
Foi o crescimento de nossas  

redes.



Nosso boletim eletrônico tem  

taxa de abertura superior a  

45%. Sua controladoria 

partilha  as notícias conosco?

Vale Destaque

Nosso site possui mais de 5

órgãos membros.

Organizamos toda parte

mil acessos  por mês. Lá estão administrativa/financeira e

as principais notícias dos crescemos nossos números. Tudo

pode ser visto em nosso site no  

ícone TRANSPARÊNCIA



Uma agenda ativa de eventos  

espera por você. Além das RTC's e  

Encontro Nacional, diversos  

seminários e webinars fazem parte  

da nossa programação.

Conaci para todos

Área do membro: em  

nosso site os membros  

possuem uma área  

exclusiva com  

documentações, entre  

outros.

Você sabia que o Conaci é  

responsável pelo "Concurso  

Nacional de Artigos Científicos de  

Controle Interno"? Conheça em  

nosso site.



PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

O Conaci possui um hotsite exclusivo para que

você possa conhecer nosso Planejamento Estratégico  

e o andamento de nossas ações.

Acesse e conheça!

http://www.conaci.org.br/planejamento/

http://www.conaci.org.br/planejamento/


Importante para Todos

No último ano produzimos  

o Diagnóstico Nacional de  

Controle Interno em  

parceria com o Banco  

Mundial.

Desenvolvemos o 

Banco  do 

Conhecimento em  

parceria com a Secont.

Desenvolvemos uma  

pesquisa de satisfação  

dos membros associados  

e titulares para integração  

do colegiado.
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Fortalecemos parcerias  

com organizações  

nacionais e internacionais  

para melhoria das  

atividades.
Promovemos cursos e

eventos voltados para  

capacitação de servidores  

da área de forma gratuita.

Recebemos novos  

membros e estamos  

conectados com mais  

pessoas.
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Vamos

caminhar  
juntos!

Ética  

Compromisso  

Cooperação

O Conaci precisa de todos para aprimorar, cada vez mais, suas atividades!



Gestão Atual LEONARDO
FERRAZ

presidente

Luis Augusto
Rocha

1° vice-presidente

Carlos Eduardo
Girão

2° vice-presidente



Equipe Renata Rezende

secretária-executiva

Thais Venturatto

assessora de comunicação

Alexandra Castro

assessora



Para
ficarmos
conectados

(31) 99907-1920 ou

conaci@conaci.org.br

www.conaci.org.br

Contato Thais  

(31) 99717-6339 ou

comunicacao@conaci.org.br

Contato Renata

@conacibrasil conacioficial Conaci ConaciTV

mailto:conaci@conaci.org.br
http://www.conaci.org.br/
mailto:comunicacao@conaci.org.br

