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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL, 

REALIZADA NO DIA 25 DE 

FEVEIRO DE 2019, NO 

AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO ION, 

EM BRASÍLIA – DF. 

 

Aos vinte e cinto dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 

no auditório do Edifício ION, no endereço SGAN 601, Bloco H, Asa Norte, Brasília – 

DF, reuniram membros da Diretoria, do Conselho Fiscal, Suplentes e Presidentes dos 

Comitês Técnicos do IRB, convocados por meio de carta/ofício, enviada por e-mail no 

dia 04 de fevereiro de 2019 e publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, nº 1.995, do dia 7 de fevereiro de 2019, para deliberar sobre:  (1) 

Pré-lançamento do novo site do IRB e Portal das Escolas; (2) Apresentação do 

Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico IRB e Revisão do 

Planejamento; (3) Prestação de Contas, exercício 2018; (4) Procedimentos de 

Contratações do IRB e concessão de apoio institucional para eventos; (5) Criação do 

domínio “tc.br”; (6) Assuntos gerais de relevante interesse do IRB. As 14 horas foi feita 

a convocação para dar início, conforme lista de presenças em anexo. Aberta a 

assembleia e presidindo a reunião, o conselheiro Ivan Lelis Bonilha, presidente do 

Instituto Rui Barbosa, agradeceu a presença de todos e salientou a prioridade ao 

apoio as Escolas de Contas na presente gestão, e logo, destacou a visita técnica feita 

a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), onde foi conhecido o programa 

da Escola Virtual de Governo, que propõe colocar em única plataforma os cursos a 

distância produzidos pelas Escolas de Contas. Dessa forma, foi passado a palavra 

para o Diretor de Inovação e Gestão do Conhecimento, Guilherme de Almeida, 

representando o presidente da ENAP, acompanhado da Coordenadora-Geral de 

Educação a Distância, Natalia Mota, que apresentou a proposta da Escola Virtual de 

Governo, cuja ideia última é alinhada a missão dos Tribunais de Contas, tendo em 

vista que consiste em garantir a economicidade e melhoria do serviço público. Com 

isso, Guilherme prosseguiu acentuando que a gestão da ENAP diagnosticou a 

problemática que todo órgão público que apresenta uma proposta de escola, tem 

como base a criação de uma escola virtual própria, gerando grande dispêndio e um 
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impacto menor que o esperado. Dessa maneira, a ENAP, como escola central de 

governo, investiu sua capacidade operacional, bem como seus recursos para uma 

atividade em empreendimento conjunto que viabiliza o compartilhamento de cursos em 

um único portal, facilitando para as instituições, servidores e para os cidadãos. Por fim, 

foi destacado a importância da parceria com o IRB, haja vista que irão produzir um 

adensamento de conteúdo para a área de controle, acarretando em um 

engrandecimento da gestão pública. Com a conclusão de Guilherme de Almeida, o 

Conselheiro Ivan Bonilha explanou que a proposta do novo portal do IRB será mais 

uma entrada para o site da Escola Nacional de Governo, ressaltou o apoio de 

consultores de tecnologia de informação da Itaipu Binacional e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, para formatação do novo sítio eletrônico. Após 

apresentação do novo portal foi posto em votação e foi aprovada a implantação das 

mudanças. Na sequência da reunião, foi apresentado o Planejamento Estratégico 

2018-2019. Na explanação o presidente Ivan Bonilha destacou o imóvel adquirido em 

Brasília, com a Associação os Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) 

e Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), 

descreveu a importância da adesão da todos os TCs na rede de indicadores públicos, 

também destacou a realização dos Fóruns Nacionais de Auditoria e quanto as 

atividades das vice-presidências de relações institucionais, desenvolvimento 

institucional, ensino, pesquisa e extensão reforçando desta última a demanda por 

cursos e a necessidade de docentes para lecionar estes. No plano da auditoria e pelo 

desenvolvimento de políticas públicas, foi ressaltado a aplicação do IEGM. Recebeu 

destaque também, o relatório das atividades do Comitê de Educação, liderado pelo 

Conselheiro Cezar Miola, do TCE/RS, e o termo de cooperação feito em conjunto com 

a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A próxima 

pauta tratada foi sobre a prestação de contas referente ao exercício de 2018, onde foi 

demonstrado que o Instituto obteve uma receita total de R$2.099.123,45 e uma 

despesa total de R$ 1.511.495,55, que dentre elas foi elucidado o gasto de R$ 

45.284,47, por meio de recursos próprios para o IV Congresso Internacional de 

Controle e Políticas Públicas, bem como o esclarecimento, a respeito do repasse de 

R$ 100.000,00 para a ATRICON como apoio para o Encontro Nacional dos Tribunais 

de Contas, em Florianópolis. Desse modo, foi aprovada a prestação de contas, com 

aclamação geral. A próxima votação sucedeu sobre a revisão do planejamento, onde 
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preliminarmente foi declarado que as recomendações feitas serão acatadas e 

aplicadas ao longo da gestão. Ao longo de 2018 foram empreendidas sugestões no 

planejamento estratégico, que condizem com a ação junto com a ATRICON para 

levantar obras paradas, atuação para difundir nova proposta de prestação de contas 

estadual baseadas nas novas metas do milênio, trabalho para realização de oficinas 

sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para jurisdicionados junto 

com uma organização não governamental, procedimento para difundir novas proposta 

de prestação de contas municipais com suporte em indicadores de gestão, intervenção 

para implantação na carta de Florianópolis, assim como a incorporação no plano 

estratégico, o ato para institucionalização do fórum permanente de secretários de 

controle de externo. Através da avaliação dos resultados apresentados em 2018, é 

apontado a remoção em Desenvolvimento e Políticas Públicas a ação 1, que está na 

meta 5, que trata sobre apoiar a implementação do Plano de Trabalho do Comitê de 

Governança e Compliance dos Tribunais de Contas; em Auditoria, a ação 1, dentro da 

meta 3, que dedica-se a fazer levantamento dos planos centralizados de fiscalização, 

bem como a ação 2, quanto a realização de oficinas e outras ações para debater a 

fiscalização dos ODS, e a ação referente ao Plano de Trabalho do Comitê de 

Jurisprudência. A respeito das inclusões estão em Relações Institucionais, dentro da 

meta 4, no que tange representar o IRB em eventos nacionais e internacionais; bem 

como em Desenvolvimento Institucional, dentro da meta 7, que propõe melhorar a 

comunicação entre o Instituto Rui Barbosa e seus Associados Titulares membros 

servidores dos Tribunais de Contas e imprensa. Feito isso, foi concedida a palavra 

para o Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, do TCE/AM, sendo Vice-Presidente 

de Desenvolvimento Institucional do IRB, que notabilizou a reunião do Comitê de 

Governança, realizada previamente naquela manhã. A seguir, o Conselheiro Estilac 

Martins Rodrigues Xavier, do TCE/RS, procurou alertar quanto a segurança 

institucional dos Tribunais de Contas.  Em continuidade ao debate, o Conselheiro João 

Antônio da Silva Filho, presidente do TCM/SP adentrou em discussões sobre o estado 

democrático do direito, e concluiu com a afirmação do compromisso dos Tribunais de 

Contas como órgãos proativos nessa atual conjuntura nacional. Seguindo a ordem de 

deliberações do dia, após esclarecimentos do presidente Ivan Bonilha e apresentação 

dos projetos de resolução 01/2019 e 02/2019 que regulamentam os procedimentos de 

compras e contratações do IRB e normas para celebração de contratos de patrocínios, 
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foi posto em votação e foram aprovadas pelos membros presentes. do domínio 

.TC.BR foi aprovado. Sendo assim, foi aberto na assembleia a discussão de assunto 

gerais de interesse ao IRB e o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, do TCE/SP e 

Vice-Presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas do IRB, explanou sobre uma 

pesquisa que afirma o pouco conhecimento da população acerca dos Tribunais de 

Contas, sinalizando a necessidade de melhorar a comunicação com a sociedade, 

órgãos de comunicação, ministérios e com o ambiente acadêmico, mediante um 

planejamento conciso atrelado ao desenvolvimento de projetos, como o Índice de 

Efetividade da Gestão Estadual (IEGE), que auxiliará no reconhecimento dos Tribunais 

de Contas perante a comunidade. A Conselheira Doris de Miranda Coutinho, do 

TCE/TO, enfatizou o trabalho no Encontro dos Profissionais Educação das Escolas de 

Contas (EDUCONTAS). A Conselheira Naluh Maria Lima Gouveia, do TCE/AC, 

levantou a urgência da acessibilidade dos programas feitos e ratificou a importância do 

IRB como entidade que certifica as boas ações dos Tribunais de Contas, e logo, o 

debate quanto a sustentação destes deve ser atribuído a ATRICON. O Conselheiro 

Edilberto Carlos Pontes Lima, do TCE/CE, sendo Vice-Presidente de Ensino, Pesquisa 

e Extensão do IRB, abordou a “Coleção Fórum IRB” como uma plataforma de 

comunicação com a sociedade de extrema importância, que tem celebres autores nas 

primeiras edições lançadas e, posto isso, o próximo volume será redigido 

concomitantemente com conselheiros com o intuito de atingir a população. O 

Conselheiro Cezar Miola, do TCE/RS, exaltou o debate feito na reunião, dirigiu 

atenção ao Comitê de Educação, que coordena, discorreu sobre sua criação, que tem 

como bases no Grupo de Trabalho formado em 2016, a partir da assinatura do Acordo 

de Cooperação entre a ATRICON, o Instituto Rui Barbosa, o Ministério da Educação 

(MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Com isso, 

abordou sobre a utilidade da validação dos dados para o Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento (SIOP) e a proposta de uma ação conjunta de capacitação 

de controles internos dos munícipios em parceria com o MEC e FNDE. Destacou as 

iniciativas do comitê, como o “TCeduca”, que traduz em um sistema de monitoramento 

dos planos de educação. O Conselheiro Sebastião Helvécio Ramos de Castro, 

representando o presidente do TCE/MG e como Vice-Presidente de Relações 

Institucionais do IRB, parabenizou a condução dada ao instituto pela atual gestão. 

Enalteceu a disseminação do conhecimento feita pela instituição, tendo em vista a 
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auditoria, ressaltando as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP), 

que está de acordo com as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI), subordinada a Organização Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), bem como os produtos como o convenio com a 

OCDE com os Tribunal de Contas da União e o IEGM. Avaliou a importância do 

Tribunal de Contas para a democracia. Feito isso, o Conselheiro Ivan Bonilha, aclama 

a equipe técnica da atual gestão do Instituto Rui Barbosa pelo trabalho realizado. Não 

havendo mais nada a deliberar, encerrada a reunião pelo Presidente, a presente ata 

vai por mim assinada, secretária ad hoc 

 

 

Ivan lelis Bonilha  

Presidente do IRB 

 

Crislayne Maria Lima Amaral Nogueira Cavalcante de Moraes 

Secretária ad hoc 

 

 


