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Data: 30/06/2011 - Quinta-Feira
Horário: 09h00m às 11h30m
Local: Auditório da Sede do IBRADEMP
Endereço:Av. Angélica, 2.163 - Térreo - São Paulo - S.P.

O Combate à Corrupção no Brasil: Atuação da CGU e
Exposição sobre o Projeto de Lei Nº. 6.826/2010
Em continuidade às atividades do Comitê Anticorrupção e Compliance do IBRADEMP,
daremos início aos trabalhos do Grupo de Estudos destinado a analisar o Projeto de Lei No.
6.826/2010, que dispõe sobre a responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
Com o objetivo de servir de ponto de partida para os trabalhos do Grupo de Estudos, o
Comitê Anticorrupção e Compliance do IBRADEMP convoca seus associados e demais
profissionais interessados a participarem de apresentação a ser realizada pela Dra. Vânia
Vieira, Diretora de Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União, que
exporá as iniciativas da Controladoria-Geral da União e do Governo Federal no combate à
corrupção bem como os principais aspectos, histórico e contexto internacional do Projeto de
Lei 6.826/2010.
Os trabalhos do Grupo de Estudos serão organizados pela Dra. Marcela de Mello
Pedreiro em conjunto com os coordenadores do Comitê Anticorrupção e Compliance e
serão abertos a todos os integrantes do Comitê. Informações adicionais a respeito das
formas de participação neste Grupo de Estudos serão apresentadas na próxima reunião do
Comitê.
Os resultados dos trabalhos deste Grupo de Estudos serão futuramente apresentados e
debatidos em reunião do Comitê, com a possibilidade de posicionamento institucional do
IBRADEMP e apresentação de recomendações de alterações e melhorias durante o processo
legislativo federal.
Agenda

10h00m - O Combate à Corrupção no Brasil: Atuação da CGU e Exposição
sobre o Projeto de Lei Nº. 6.826/2010


Dra. Vânia Vieira - Diretora de Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da
União.

11h00m - Formação do Grupo de Estudos sobre o Projeto de Lei Nº.
2.826/2010
Coordenadores da Comissão:




Alessandra Del Debbio
Bruno Carneiro Maeda
Carlos Henrique da Silva Ayres

Inscrições e Informações:
pelo e-mail: compliance@ibrademp.org.br

pelo telefone: (11) 3255-0399
inscrição on-line: clique aqui
Reunião gratuita para associados, patrocinadores, apoiadores e
colaboradores do IBRADEMP. Não associados poderão participar mediante
pagamento de taxa de colaboração.

Patrocinadores:

Apoiador:
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