
NOTA DO 1° ENCONTRO DE GESTORES DE UNIDADES 

SUPERIORES DE CONTROLE EXTERNO 

FLORIANÓPOLIS 

NOVEMBRO DE 2018 

 

Os gestores responsáveis pelo controle externo dos Tribunais de 

Contas, reunidos no VI Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, 

ocorrido em Florianópolis, SC, no período de 28 a 30 de novembro de 

2018, refletiram sobre temas técnicos relativos à melhoria da atuação 

do controle externo. 

 

O fortalecimento das Instituições de Controle pressupõe serem melhor 

aparelhadas para cumprir as funções que lhe foram cometidas pelos 

artigos 70 a 75 da Constituição Federal, sendo imprescindível, para isso, 

o aperfeiçoamento de suas atividades de fiscalização. 

 

A integração das unidades de controle externo e a troca de experiência 

de seu corpo técnico mostra-se essencial para a identificação e 

disseminação das boas práticas desenvolvidas pelos diversos Tribunais 

de Contas. 

 

Nesse sentido, criou-se um Fórum permanente dos gestores 

responsáveis pelo controle externo dos Tribunais de Contas com vistas 

a integrar, compartilhar, disseminar conhecimento, experiências, 

ferramentas, métodos, técnicas e procedimentos relativos à atividade de 

controle. 

 

Neste primeiro encontro, após um alinhamento sobre os objetivos e 

funcionamento do Fórum, os seguintes temas e encaminhamentos 

iniciais foram debatidos e propostos: 

 

1. criação de um grupo de coordenação com um representante por 

região com a seguinte composição inicial: Raimir Holanda Filho 

(TCE-CE), Bruno Botelho Piana (TCE-RO), Volmar Bucco 

Junior (TCE-MT), Carlos Tramontin (TCE-SC), Lívio Mário 

Fornazieri (TCM-SP). 

2. identificação de diversos temas técnicos de interesse comum que 

serão submetidos a todos os gestores, com a finalidade de 

selecionar e priorizar aqueles que serão objeto de debate no 

exercício de 2019. 



3. realização de uma pesquisa eletrônica em todos os Tribunais para 

coletar informações básicas atinentes à área técnica e, 

eventualmente, à própria instituição, para subsidiar o 

funcionamento do Fórum. 
 

Assim, solicitamos o apoio das entidades de representação dos 

Tribunais de Contas, ATRICON e IRB, com o propósito de viabilizar o 

funcionamento desse Fórum permanente. 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS NOME 

TCE/BA José Raimundo B. 
Aguiar 

TCE/CE Raimir Holanda Filho 
TCE/ES Rodrigo Lubiana Zanotti 

TCE/MT Volmar Bucco Júnior 
TCE/PA Ana Paula Cruz Maciel 

TCE/PE Taciana Mota 

TCE/PI Vilmar Barros Miranda 

TCE/RJ Sérgio Sacramento 

TCE/RO Bruno Botelho Piana 

TCE/RR Marlon L. S. Maior 

TCE/RS Cláudio Roberto 
Koskodan 

TCE/SC Carlos Tramontin 

TCE/SP Sérgio Ciquera Rossi 

TCM/RJ Fábio Furtado de 
Azevedo 

TCM/SP Lívio Mário Fornazieri 

 

 

 


