Missão Oficial- Bruxelas e Paris (03 a 06/12/18)
1) Integrantes da comitiva do Tribunal de Contas da União
- Ministro Vital do Rêgo;
- Eduardo Nery Machado Filho- Chefe de Gabinete do Ministro Vital do Rêgo

2) Programação
2.1. Bruxelas- 03 a 04/12- Global Education Meeting.
- Descrição: Evento realizado pela Unesco, preparatório para o High Level Political Forum 2019
(ONU). O Ministro Vital do Rêgo chefiará delegação brasileira composta por membros do TCU
e do Ministério da Educação. Dada a importância do evento e caráter de representação de que se
investe a participação da autoridade, requer-se que seja providenciada a contratação de tradutor
para a língua inglesa (whispering) nos horários indicados;
2.2. Paris- 05/12 e 06/12- Embaixada Brasileira em Paris e representação brasileira da
OCDE
2.2.1. Embaixada do Brasil em Paris (05/12)
- Descrição: reunião técnica com a embaixada brasileira em Paris com a finalidade de conhecer
as principais atividades desempenhadas pela representação brasileira na França, bem como
colher subsídios para o monitoramento do Acórdão 391/2018-TCU-Plenário, no âmbito do qual
será aprofundado o exame da atuação do MRE na promoção do comércio exterior em articulação
com os demais órgãos ministeriais incumbidos da missão.
O objetivo é conhecer as principais atividades e resultados alcançados pela representação, bem
como conhecer a realidade que envolve a promoção do comércio exterior pelas embaixadas
brasileiras, de modo a subsidiar as ações de planejamento do monitoramento a ser realizado.
Para orientar e tornar mais produtiva a reunião, relacionamos, no roteiro anexo, os principais
pontos a serem abordados no encontro em questão.
2.2.2. Embaixada Brasileira na OCDE (05/12)
- Descrição: reunião técnica junto à equipe liderada pelo embaixador Carlos Márcio
Cozendey com a finalidade de conhecer as principais ações realizadas pela representação no que
se refere à interlocução e inserção do Brasil na OCDE.
2.3. Paris- 06/12 (período da tarde)- OCDE
- Descrição: reunião técnica junto à OCDE voltada a compartilhar experiências e prospectar
oportunidades de parcerias e desenvolvimento na área temática “Produtividade e
Desburocratização”.

Anexo I- Roteiro da Reunião
1) Informar as principais atividades desenvolvidas pela representação brasileira em Paris (se for o
caso: assistência consular; promoção comercial e investimentos; acompanhamento político e
relações bilaterais; promoção cultural e divulgação; cooperação educacional, científica e
tecnológica).
2) Indicar o quantitativo de servidores atualmente lotados na representação, discriminando, por
função, o número de servidores dos quadros do Itamaraty e o de contratados locais, se for o caso;
3) Informar o volume de recursos geridos pela embaixada nos últimos cinco anos;
4) Relacionar as principais dificuldades, de ordem operacional ou de qualquer outra natureza,
enfrentadas pela representação brasileira para cumprir suas atribuições institucionais nas
seguintes atividades:
- assistência consular;
- promoção comercial e investimentos;
- acompanhamento político e relações bilaterais;
- promoção cultural e divulgação;
- cooperação educacional, científica e tecnológica.
5) Discorrer sobre a forma como ocorre a articulação da representação brasileira na França com os
demais órgãos do Poder Executivo diretamente responsáveis pela promoção do comércio exterior
(Ministério do Turismo, Mdic, entre outros);
6) Caso a representação enfrente limitações de ordem financeira, orçamentária, recursos humanos
ou de qualquer outra natureza, informar, de que forma tais restrições impactam as suas atividades;
7) Quais principais conquistas alcançadas pelo Brasil nas relações econômico-comerciais com a
França e indicar qual a participação da representação brasileira para o êxito dessas realizações;
8) Quais melhorias podem ser alcançadas no comércio exterior e nos resultados da balança
comercial brasileira, especificamente na França, a partir da atuação do Ministério das Relações
Exteriores e de suas representações no exterior.

