ATA
DA
2ª
REUNIÃO
DA
DIRETORIA IRB, REALIZADA NO
DIA 29 DE MAIO DE 2020.

1.
2.

ABERTURA: Aos vinte e nove de maio de 2020, das 10:00 às 12:00,

DELIBERAÇÕES:
2.1. Prorrogação do contrato de passagens aéreas: foi aprovado
2.2.
Mudança do Estatuto: reiteraram as propostas de alteração do
Estatuto para permitir a participação de membros inativos na Diretoria em qualquer
cargo do IRB, exceto Presidência. Foi esclarecido que não há possibilidade de
remuneração para os membros da Diretoria. Estilac Xavier: ponderou se para o
membro jubilado poderá haver custeio das despesas com deslocamento deste
membro jubilado. A outra proposta é a possibilidade de realização de Assembleias
online. Ambas as propostas foram aprovadas, sugerindo-se trabalhar apenas no texto
final.
2.3.
Site controlepublico.org.br : sugeriu-se que o IRB deixe de pagar o
domínio e hospedagem deste site, e homogeneizar o direcionamento da comunicação
com as ações que estão feitas junto com a ATRICON.
2.3.1.
Cons. Edilberto questionou se o IRB fica com a página própria.
2.3.2.
Cons. Helvecio: acredita que o domínio é um dos maiores
patrimônios que o IRB tem. Sugere que o domínio continue no instituto e que
possamos utilizar na ideia dentro da integração dos TCs para divulgar as ações.
2.3.3.
Cons. Severiano: o domínio é um patrimônio que temos que não
podemos perder. É de suma importância. Tudo bem fortalecermos o esforço de
comunicação da ATRICON, do CNPTC. É uma ação conjunta e estamos buscando o
fortalecimento. Mas o objetivo é que o domínio permaneça com o IRB e não podemos
descartar.
2.3.4.
Cons. Gilberto Jales: o controlepublico é um domínio importante
para o apelo social. O que entendeu da reunião com o jornalista é criar um site único.
Hoje vê que o site único já existe e é o controlepublico. O que sugere é que o site
controlepublico seja o site único. E todos os sites dos TCs e das entidades direcionem.
2.3.5.
Cons. Ivan Bonilha: pelo nome do domínio não valeria a pena
desertar dele. É um nome comercial. Podemos estudar formas de replicar situações
que possam ser replicadas no site do irb ou da atricon neste site. Não adianta termos
um único site muito forte. Em termos de mídia social, ter vários domínios, a
capilaridade é maior. Também foi ponderado e esclarecido que o site seria alimentado
por login e senha por cada Tribunal e isto não está sendo feito. E, que para melhoria
do site, teríamos que fazer uma nova contratação.
2.3.6.
Cons. Estilac Xavier: reforçou que o assunto é um dos mais
importantes. Acredita que deve haver mobilização dos dirigentes. Sugere que pela
importância do tema, seria preciso ter um conselho editorial para o site. Temos um
patrimônio e não poderíamos destacar. Dada a relevância do assunto, sugere que se
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paute novamente o assunto em nova reunião o tema para daqui a 30 dias. O TCERS
tem uma assessoria de comunicação muito atenta. Há muita qualidade. Tínhamos que
colocar o assunto para a assessoria contratada do Marco A. Sabino.
2.3.7.
Cons. Bonilha: pareceu que ficou evidente que o IRB deve
manter o domínio e que não estávamos preparado para enfrentar o que se deve fazer
com o domínio. Para a próxima reunião apresentaremos o histórico dos domínios do
IRB e o funcionamento deles.
2.3.8.
Cons. Helvecio: o controle público é um domínio técnico para os
TCs fazerem a alimentação dos relatórios técnicos da execuação orçamentária.
Concorda com a proposta
2.3.9.
Cons. Edilberto: está vendo site. As atualizações são de 2017.
Junto com isto, concorda com o diagnóstico de que é importante fortalecer o domínio,
mas é importante ver como iremos fortalecer. Sugere até um aditivo do contrato para
melhorar o site.
2.3.10.
Cons. Ivan Bonilha: existem notícias ou conteúdos mais
populares, mais palatares para dividir com o controle social. E existem conteúdos mais
técnicos. Temos que ter este cuidado. A massificação de notícias nem sempre convive
bem com um trabalho mais apurado
2.3.11.
Cons. Inaldo Paixão: gostaria de fazer um registro de que tentou
abrir o site e não conseguiu. Mas concorda que o domínio não possa ser perdido.
Contudo acha que não precisa ter mais um portal. Sugere aproveitar o que temos de
bom e de melhor. Temos o portal do IRB, da ATRICON, da ABRACOM, etc. Poderia
usar o Portal controlepublico para acessar informações de outros portais, das redes.
Precisamos ter uma rede de integração de informação, mas aproveitando o que já
existe. Permitir que a gente navegue na rede com mais facilidade.
2.3.12.
Cons. Sidney Beraldo: concorda que o encaminhamento dado é
o mais correto neste momento.
2.3.13.
Cons. Bonilha: ficamos concordes com a manutenção e na
próxima reunião estaremos mais municiados de informações.
2.4.
Tablets: Quando fizemos o Congresso Internacional junto com a
ATRICON compramos tablets . Na última reunião presencial em Brasília foi
conversado com a ATRICON sobre a destinação dos tablets. Os tablets tiveram valor
inferior se comprássemos pastas. Pelo custo de envio, pela desatualização, é
importante dar destinação, mas o custo do envio é grande. Assim, sugere a doação
para alguma escola de Curitiba.
2.4.1. Cons. Sebastião Helvecio: sugeriu entregar para as escolas mais carentes
2.4.2. Cons. Inaldo Araújo: disse que é professor da Universidade Federal em que
falta muito para fazer laboratórios. Pediu que 20 a 30 tablets sejam doados
para o laboratório de contabilidade da Universidade e ele paga o custo do
envio. A universidade faria um termo de recebimento.
2.4.3. Cons. Edilberto Pontes: disse que os tablets para usar no Congresso são
suficientes. Mas eles são simples, primários. A capacidade é pequena, a
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bateria dura pouco. Disse que acha que para a Universidade não seria útil,
para escolas seria.
2.4.4. Cons. Inaldo Araújo: reforçou que a situação é muito precária e seria útil para
o laboratório de contabilidade e eles usariam.
2.4.5. Cons. Erico Xavier: entende que o Presidente poderia resolver o problema. O
Grupo poderia dar a autorização e o Presidente faz da melhor forma. O que foi
unânime.
2.5. PÓS GRADUAÇÃO
2.5.1. ISC/TCU-CONTROLE DAS
PROFISSIONAL DA UFPR:

POLÍTICAS

PÚBLICAS

E

MESTRADO

2.6. INFORMAÇÕES GERAIS
2.6.1. Assembleia Geral pendente:
2.6.2. Documentos pendentes de assinatura:
2.6.3. Pendências de registros
2.7. PRÓXIMOS EVENTOS
2.7.1. Agenda IRB
2.7.2. Fórum Nacional de Auditoria: O tempo assumiu uma dimensão diferente
neste atual momento. O que duraria um dia, agora você consegue esgotar em
horas. Por isto iremos reavaliar os fóruns. Foi divulgado o 3º Fórum de
Auditoria, com o tema NBASP12 e Manual de Quantificação dos Benefícios dos
TCs. Em junho, o 4º Fórum de Auditoria, sobre avaliação de políticas públicas.
E outros temas em data a definir: avaliação de políticas públicas, educação,
LINBD, Lei de Abuso a Autoridade, NBASP como escudo protetor do auditor.
2.7.3. London School of Economics – MBA PPP: criação do war room para debater
os impactos da covid nos contratos de PPP e concessões. A proposta é fazer
uma reunião online e mensal para debater os temas: redefinição do objetivo
das fiscalização; fiscalização dos transportes coletivos; saneamento básico;
iluminação pública; monitoramento das fiscalizações e visão externa do
controle.
2.7.3.1.
Cons. Edilberto: sugeriu interesse em participar do trabalho e pediu
mais informações que serão enviadas depois.
2.7.3.2.
Cons. Helvécio: também apoiou e irá participar do grupo.
2.7.3.3.
2.7.4. Lives com Diretoria: chegaram convites para a Diretoria participar de lives
com professores, portais e o IPDA. Assim quem tiver interesse, basta passar o
nome e tema que a equipe de apoio à Presidência organiza as lives.
2.8. DELIBERAÇÕES GERAIS: Aberta a palavra
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2.8.1. Cons. Naluh: informou o óbito do esposo da Cons. Dulce. Estão aguardando o
resultado dos exames e acham é vítima de covid. Era importante uma nota de pesar
do IRB. A situação é delicada, difícil. No Acre está difícil. Tem apenas 5 técnicos lá.
Muitas situações não conseguem fazer. O Presidente, Cons. Cristóvão tem tentado
gerenciar. Não está sendo fácil, mas estão tentando ajudar a todos. Estão tentando
ficar atento às licitações.
2.8.2. Cons. Ivan Bonilha: reforçou o sentimento de pesar e transmitiu sentimentos
de conforto a todos. Todos passamos por momentos difíceis.
2.8.3. Cons. Estilac Xavier: Prestou solidariedade à família da Cons. Dulce. Acha
oportuno, ao prestar a solidariedade à família e amigos, que o IRB se solidarize sem
perder a solidariedade com as famílias dos 26mil óbitos no Brasil.
2.8.4. Cons. Ivan Bonilha: concorda com o posicionamento e que o IRB deve dar os
sentimentos
2.8.5. Cons. Cezar Miola: quer cumprimentar a todos e transmitir um abraço solidário
aos colegas do Acre e pede que a Cons. Naluh transmita à Cons. Dulce e ao Cons.
Cristóvão as forças e solidariedade. Sobre o trabalho do Comitê de Educação: tem
sido procurado por atores jurisdicionais, dos executivos (Conselhos de Educação dos
Estados e Municípios). E por isto emitiram uma nota técnica com sugestões de
fiscalização no período de pandemia. Há muitas preocupações do ponto de vista
sanitário, pedagógico, falta infraestrutura, cerca de um terço das famílias não tem
internet. Aproveitando o material que os Tribunais tem produzido, as ações tem sido
divulgadas nas lives. Quase todos os dias, o Cons. Tem participado de lives e tem
aproveitado o espaço para divulgar sobre as ações do Comitê. A nota técnica será
complementada por outra, pois verificaram que sobre educação, os portais estão
prestando pouca informação sobre educação (atendimento psicológico, merenda,
atividades, etc). Irão ter agora no dia 25/06/20 a divulgação do relatório a Educação
que faz a diferença, do projeto que realizaram no ano passado. Será uma atividade
online. Neste relatório será apresentada as boas práticas de ensino fundamental no
Brasil. É uma ação pedagógica, para mostrar para a sociedade que há boas práticas
em todo o território nacional. Nas experiências exitosas, os fatores são o mesmo o que
significa dizer que se pode compartilhar as boas práticas. Está também trabalhando no
FUNDEB: a proposta que vinha sendo debatida era insuficiente. E agora com a queda
da arrecação teremos um grande problema. Também estão trabalhando com a
capacitação dos conselheiros de Educação com uma cartilha online e um curso online
feito com o Rio Grande do Sul. Estão conversando com a Escola e com o TCERS para
fazer o terceiro módulo. Também desenvolveram um curso sobre cultura indígena.
Sobre o Projeto Integrar, já mencionado, tem a adesão de todos os TCs e estão
trabalhando no desenvolvimento de uma proposta que possa ser usada por todo o
Controle Brasileiro. Este projeto seria levado à OCDE como uma boa prática da
administração pública brasileira como um bom processo de diálogo. No início de junho
apresentarão um outro projeto, que já conta com 26 TCs, para ver como está sendo as
práticas na educação, retorno das atividades pedagógicas. Até dia 15/06/20 terão a
apresentação dos resultados deste projeto. No início desta semana fizeram uma live
sobre o acordo com UNICEF que trata do abandono de crianças e adolescentes na
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escolas. Por meio deste acordo irão desenvolver ações sobre mobilização da
sociedade para manter o vínculo com as escolas. Ninguém deve ficar para trás. Estão
de mãos dados com gestores, conselhos e organização civil. Estão fazendo um
trabalho muito próximo e muito intenso para a agenda de colaboração e articulação.
2.8.6. Cons. Joaquim: Cumprimentou o Cons. Bonilha pela condução do IRB e, em
extensão cumprimenta o Cons. Miola na área da Educação. Gostaria de agradecer o
apoio. O TCMGO desenvolver um sistema para juntar o questionário do TCMGO,
TCMPA e TCEPR. E irão lançar a ação juntos. A ideia é saber o que os Municípios
estão fazendo. Teremos os dados do Brasil todo. Já finalizou o sistema e por isto
estão agregando os questionários. Assim, para fazermos ações conjuntas foi pedido
para não pautar o tema e deixar para ser feito depois. Aproveitou para enviar
mensagens de consolo para Cons. Dulce. Reforçou que, pelos dados da Universidade
de Goiás, as projeções serão preocupantes. O que se fica preocupado é que as
projeções dos estudos anteriores estavam acertando os números. Vale deixar nossa
solidariedade e esforço para melhorarmos.
2.8.7. Cons. Taufner: pediu para que a Cons. Naluh transmita as nossas
solidariedades. Também apoia a ideia de que o IRB publique nota de pesar para todos
os óbitos do Brasil. No TCEES foi retomado o assunto sobre previdência, num
webinar. Foi disponibilizado o link dos grupos de whatsapp. E evento foi feito com o
Inacio, que é o maior especialista sobre previdência. Estão alertando que em 31/07/20
vence o prazo para os Municípios se adequarem as medidas obrigatórias, em especial
as alíquotas mínimas e quem não se adequar perderá os benefícios de transferências
voluntárias, garantias, etc.
2.8.8. Cons. Gilberto Jales: Reforçou os sentimentos de solidariedade para todos no
Acre e em especial à família da Cons. Dulce. Sobre o Comitê das Corregedorias e
Ouvidorias: esta situação de pandemia mudou tudo. O Ouvidoria day era um evento
nacional em que todos os TCs fariam atividades presenciais no mesmo dia para
marcar o dia das ouvidorias, mas a pandemia impediu a ação. Foi feito um
questionário para levantar a estrutura das ouvidorias no país e o resultado querem
apresentar no Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias. Estão fomentando
que todas as ouvidorias dos TCs participem da Rede das Ouvidorias coordenada pela
CGU e que todas as corregedorias participem do PROCOR, também coordenado pela
CGU. O Comitê tem participado das reuniões do PROCOR. Nestas redes nacionais há
acesso a vários cursos. Foi criado um grupo de trabalho para atualização da Cartilha
das Corregedorias. No Encontro Nacional, em Goiania, em 2019, foi apresentada a
Cartilha das Ouvidorias que já está disponibilizada nos sites. Agora está se fazendo
uma Cartilha para as Corregedorias. O Cons. Agradeceu aos membros do Comitê que
estão trabalhando na cartilha. Sobre o Encontro Nacional, iria acontecer em Belém do
Pará. Mas diante do cenário sugeriu-se que até 30/07/20 se defina se o Encontro será
presencial ou virtual. Se for presencial, será realizado em Brasília, já foi reservado sala
no ISC/TCU. Caso seja num formato virtual, a partir do ISC que tem a capacidade
técnica de fazer o evento à distância, será feito a partir de lá este encontro. Há
membros do comitê que participam do Grupo de Estudo da LGPD. Gostaria de
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agradecer o empenho, a dedicação e profissionalismo da equipe do IRB. Também cita
a Teresa, assessora, que tem auxiliado muito o comitê.
2.8.9. Cons. Manoel: Dando os cumprimentos, parabenizou o encaminhamento da
reunião. Deixou um abraço para a Cons. Dulce e Cons. Cristóvão, do Acre, pela
situação difícil. Sobre o Comitê, as ações vinham bem com participação efetiva dos
TCs, mas a pandemia paralisou. Quenia, Georgia e Giovana são os assessores que
auxiliam muito no Comitê. Tiveram uma reunião no STJ onde teve a participação do
Comitê, do TCU e STF. Isto deixou o Comitê muito engrandecido, principalmente pelo
convite do STJ. Gostaria de fazer um pedido especial aos TCs, principalmente em
relação ao webservice para que possa viabilizar o juristcs. Também gostaria de
agradecer a equipe do IRB pela migração do portal juristcs. A decisão em relação ao
JURISTCS que estava programado foi a de adiar para 2021. Vão formatar uma
reunião virtual do Comitê para readequar as ações. Sobre o Estado de Tocantins,
estamos vivendo um momento difícul no estado, com 3mil casos, 68 óbitos.
2.8.10. Cons. Estilac Xavier: gostaria de cumprimentar o Cons. Domingos e Cons....
pela contribuição dada ao TCERS. A live tem muitas visualizações. Agradeceu o Cons.
Sebastião e Durval pelo apoio à Universidade Federal de Pelotas. Pediu aos
presidentes esta ação para alertar sobre a realidade da pandemia no país. O Cons.
Pedro Henrique Figueiredo pediu aposentadoria. Estão fazendo uma sucessão de um
novo Conselheiro. Tiveram que migrar para sessões virtuais plenárias. Fica um
registro do trabalho feito pelo Cons. Pedro Henrique e sua trajetória.
2.8.11. Cons. Sidney Beraldo: iniciou com uma palavra breve de cumprimento a
todos, ao Pres. Ivan, à equipe do IRB. Também presta solidariedade à cons. Naluh,
Cons. Dulce pela situação difícil. Cumprimenta o Cons. Miola pelas atividades. O
Comitê de Políticas Públicas também teve um atraso no cronograma, mas já fizeram
recomposição das reuniões e dos encontros. Está caminhando. Aproveita a
oportunidade para falar do IEGM. Cada vez mais temos que buscar as ferramentas de
indicadores para avaliar a gestão. O IEGM é uma grande ferramenta. Sempre reforça
o trabalho do Helvécio para termos o IEGM Brasil. Vários tribunais estão coletando os
dados. Cada vez mais quer ter a participação de todos os TCs. Reforça para que todos
levem a seus TCs a pauta para conseguirmos cumprir o cronograma estabelecido. O
Comitê se reunirá no dia 17/06/20. Por fim, reforçou a aprovação da Assembleia Geral
Virtual, dependendo da redação, os cartórios tem dificuldade em aceitar. A forma de
votação deve constar. A assessoria do IRB vai entrar em contato com a equipe do
Cons. Beraldo para ver as alterações.
2.8.12. Cons. Cezar Miola: as atividades do comitê deste ano estão sintetizadas num
relatório que será enviado a todos. Vai postar o material do projeto Educação que faz a
diferença. Queria agradecer o Pres Bonilha, a equipe de trabalho do IRB. Já que se
está num grupo grande, aproveitou a oportunidade de reforçar a importância de filiação
à ATRICON. Tem um hot site no portal do IRB com as atividades do Comitê.
Agradeceu o Cons. Sidney Beraldo e demais colegas pelas palavras que estimulam
muito.
2.9. Agradecimento finais: sem mais a reunião ficou encerrada.
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ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE DIRETORIA IRB
29/05/2020 – DAS 10:00 AO 12:00

1 -Algir Lorenzon
2- Cezar Miola
3- Cilene Lago Salomão
4- Domingos Augusto Taufner
5- Edilberto Carlos Pontes Lima
6 - Érico Xavier Desterro
7- Estilac Xavier
8- Gilberto Jales
9- Inaldo da Paixão Santos
10- Ivan Bonilha
11- Joaquim Castro Neto
12- Lilian Martins
13- Manoel Pires dos Santos
14-Naluh Gouvea
15- Pedro Vieira
16- Regildo Wanderley Salomão
17- Rodolfo Castro
18- Rosa Egidia
19- Sebastião Helvecio Castro
20- Severiano José Costandrade Aguiar
21 - Sidney Estanislau Beraldo
22- Teotonio Santana
23- Teresa Diógenes
24- Angela Cunha
25- Crislayne Cavalcante
26- Luciano Calheiro Caldas
27- Antonella Macedo
28- Rosane Pereira
29- Sandra Rodrigues
30- Leandro Rodrigues Silveira
31- Marcelo Vieira

7

ANEXO II
CHAT
You9:27 AM
escutando bem
esta aparecendo sim
sim
só que o audio dela esta ruim
isso
Angela Cunha9:29 AM
estou sem áudio e sem câmera rsrsr
para deixar só a apresentação
Angela Cunha9:32 AM
estou ouvindo
vou testar
Angela Cunha9:33 AM
está bem
rsrsr
Bom diaaaa
Angela Cunha9:38 AM
Cris...veja se melhorou? Eu reduzi a largura do slide
You9:39 AM
voltou
Gilberto Jales9:56 AM
Bom dia Algir
Teresa Diogenes9:57 AM
Bom dia!
Gilberto Jales9:59 AM
Bom dia Tereza
Sebastião Castro9:59 AM
Bom dia !
Gilberto Jales9:59 AM
Bom dia Ângela
Rosa Egídia9:59 AM
Bom Dia, Caros amigos!
Gilberto Jales10:00 AM
Bom dia ROSA
Bom dia minha amiga Cilene!!
Estilac, bom dia
Estilac Xavier10:01 AM
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Bom dia, Jales!
Cezar Miola10:01 AM
Bom dia!
Gilberto Jales10:01 AM
Bom dia Miolla
Bom dia Helvércio
Estilac Xavier10:02 AM
Bom dia, cons,. Miola!
Inaldo Araújo10:02 AM
Bom dia a todos, já começou?
You10:02 AM
bom dia
Gilberto Jales10:02 AM
Bom dia Inaldo
You10:02 AM
sim
Inaldo Araújo10:02 AM
Já começou?
Domingos Augusto10:02 AM
Bom Dia
Gilberto Jales10:03 AM
Aamiga Lilian, Bom dia
Inaldo Araújo10:03 AM
Não era às dez?
You10:03 AM
sim conselheiro Inaldo
Inaldo Araújo10:03 AM
Obrigado.
Lilian Martins10:03 AM
Bom diiiiaa! saudades
Gilberto Jales10:03 AM
sim Inaldo. Hora de Curitiba
Inaldo Araújo10:04 AM
Oxente, aqui na Bahia ainda é 10:04
Inaldo Araújo10:05 AM
Ouço a voz, mas não vejo a imagem]
Leonardo Rodrigues da Silveira10:05 AM
Creio que a câmera está desligada.
Gilberto Jales10:06 AM
Abaixo à direita tem três pontinhos
clique lá
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configurações / camera
Bom dia ao Nosso pioneiro presidente do CNPTC , Conselheiro Beraldo!!!
Cilene Lago Salomão10:10 AM
desligar os microfones de quem nao esta falando
Carlos Lima10:10 AM
Bom dia!
Inaldo Araújo10:10 AM
A imagem de quem está a falar não aparece, é isso mesmo?
Leonardo Rodrigues da Silveira10:11 AM
Conselheiro, creio que a Crislayne não desejou ligar a câmera do PC dela.
Ivan Lelis Bonilha10:12 AM
Conselheiro Inaldo. A Cris esta com a palavra, mas passando os slides... Após
isso retoma a imagem do orador...
Gilberto Jales10:14 AM
Bom dia NALU
como estão todos os nossosamigos e amigas acreanos?
Gilberto Jales10:16 AM
Bom dia ERICO
Bom dia ERICO
03-CONS. ÉRICO DESTERRO10:16 AM
Bom dia a todos.
Gilberto Jales10:17 AM
Bom dia timoneiro da terras alencarinas.
Instituto Rui Barbosa10:25 AM
Cons Edilberto - a votação é sobre o site controlepublico.
Tribunal de Contas do Tocantins10:25 AM
Quero me inscrever
Instituto Rui Barbosa10:25 AM
o IRB tem dois domínios: irbcontas.org.br e congressosirb.org.br
Cilene Lago Salomão10:26 AM
por favor quem nao esta fazendo uso da palavra desligar os microfones
Gilberto Jales10:26 AM
Peço a palavra presidente
Carlos Lima10:28 AM
Peço inscrição
Estilac Xavier10:30 AM
Peço inscrição, se este debate continuar. Sugiro que se lance a ideia e se
resolva na próxima reunião.
Gilberto Jales10:38 AM
Patrimônio do IRB. Dialogar com a assessoria de comunicação recém
contratada a melhor maneira de utiliza, potencializar esse dominio.
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Tribunal de Contas do Tocantins10:43 AM
Olá Érico
Gilberto Jales10:47 AM
escolas publicas do PARANÀ, preferencialmente CURITIBA
Tribunal de Contas do Tocantins10:55 AM
Presidente, tenho que sair. Tem algum problema?
Cezar Miola11:08 AM
Peço a palavra, Presidente.
JOAQUIM CASTRO TCMGO/CNPTC11:09 AM
Peço tb a palavra Presidente
Domingos Augusto11:12 AM
também peço a palavra
Manoel Pires dos Santos11:13 AM
presidente, quero uma pequena fala
Gilberto Jales11:14 AM
Me inscrevo presidente para informes do comitê. Rapidamente.
Estilac Xavier11:14 AM
Presidente, quero fazer um comunicado. Peço inscrição.
Ivan Lelis Bonilha11:15 AM
;sequencia está assim:
Joaquim, Domingos, Jales , Estilac
Ivan Lelis Bonilha11:16 AM
e Manoel
Ivan Lelis Bonilha11:21 AM
Beraldo
03-CONS. ÉRICO DESTERRO11:33 AM
Meu sincero pesar pelo falecimento do esposo da Conselheira Dulce e minha
solidariedade ao povo do Acre.
03-CONS. ÉRICO DESTERRO11:33 AM
Meu sincero pesar pelo falecimento do esposo da Conselheira Dulce e minha
solidariedade ao povo do Acre.
Algir Lorenzon11:40 AM
Desculpem colegas pois terei que me ausentar.
Abraços a todos. E aos colegas queridos do Acre, minha inteira solidariedade.
Ivan Lelis Bonilha11:42 AM
Obrigado Conselheiro Algir. Forte abraço...
03-CONS. ÉRICO DESTERRO11:44 AM
Tendo em vista o adiantado da hora, vou poupa-los de um relatório sobre o
Comitê de Governança, mas prometo encaminhar ao IRB as suas últimas
atividades, todas virtuais, evidentemente.
um grande abraço
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Cezar Miola11:44 AM
Presidente, por gentileza: no final da reunião, lhe peço um minuto para breve
comunicação.
Gilberto Jales11:45 AM
Conselheiro Domingos, divulguei junto aos RPPS doestado o seu seminário.
TOP 10
Estilac Xavier11:52 AM
Presidente, preciso me retirar da reunião. Agradeço a todos. Saudações.
Ivan Lelis Bonilha11:52 AM
obrigado,
naluh11:54 AM
um forte abraço a todas e todos, fiquem com deus. se cuidem.
Lilian Martins11:55 AM
Cons. Beraldo, faço minhas a suas palavras, em relação ao Cons. Miola
Gilberto Jales12:01 PM
Um otimo fim de semana a todas e todos
Lilian Martins12:01 PM
Amem!!!!
Instituto Rui Barbosa12:02 PM
até mais. Bom final de semana a todos.
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