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ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL, 

REUNIÃO DA DIRETORIA E 

CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO 

RUI BARBOSA, REALIZADA NO 

HOTEL GRAN MARQUISE, EM 

FORTALEZA, NO DIA 18 DE 

OUTUBRO DE 2018.  

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sala de eventos  

do Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, reuniram-se membros da Diretoria do IRB, 

Conselho Fiscal e Assembleia do IRB, convocados por meio de carta/ofício, enviada por 

e-mail no dia 24 de setembro de 2018 e publicada no Diário Oficial Eletrônico-DOE do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. n. 1921, do dia 03 de outubro de 2018, para 

deliberar sobre: 1) Planejamento estratégico do IRB; 2) Relatório Anual (execução e 

planejamento); 3) Outros assuntos relevantes. As 14 hs foi feita a convocação para dar 

início, conforme lista de presença em anexo. Aberta a assembleia e presidindo a 

reunião, o conselheiro Ivan Lelis Bonilha, agradeceu a presença de todos. Entregou 

para os presentes o planejamento estratégico e o relatório do acompanhamento com as 

atividades desenvolvidas/em desenvolvimento neste ciclo de gestão do IRB. Na 

sequência abriu para debates. O conselheiro Severiano José Constandrade de Aguiar 

do TCE-TO sugeriu que: o IRB deveria ampliar a publicidade do IEGM; que seria 

interessante uma divulgação mais alta dos resultados;  assim como buscar espaço na 

mídia para a divulgação destes resultados; realizar uma premiação nacional para os 

municípios que mais se destacaram no indicador; dar uma maior publicidade as 

atividades do IRB criando uma espécie de “Agenda de Comunicação”; criar uma Rede 

de compartilhamento de informações (talvez pelo Whatsapp) para a divulgação dos 
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resultados do IEGM e, também, das atividades do IRB. O conselheiro representante do 

TCE-MG propôs: que o IEGM passasse a ser bienal; a contratação de empresa de 

renome para a avaliação da efetividade da metodologia do IEGM; buscar unificar a 

metodologia dos TCs relacionadas ao trabalho de validação dos dados do IEGM. O 

conselheiro Representante do TCE-MA comentou que no Maranhão, em parceria com 

o Sebrae, incluíram mais um tema no seu IEGM: “Desenvolvimento Social”. Destacou 

que durante 2 anos consecutivos, conseguiram fazer a validação dos dados do IEGM 

em todos os municípios do Estado – inclusive com audiência pública nas cidades 

maiores para explicar a metodologia e os objetivos do IEGM. Eles fazem também o 

ranqueamento dos municípios no IEGM (acreditam que isto estimula o controle social).  

A conselheira representante do TCE-PI, comentou que também validaram as 

informações do IEGM em todos os municípios do Estado. A Conselheira Naluh Maria 

Lima Gouveia, do TCE/AC, manifestou sua preocupação com o que se faz após a 

validação do IEGM, porque geralmente vira recomendação ao município, e acredita que 

isto não seja muito efetivo. O conselheiro representante do TCE-GO, mencionou que no 

estado de Goiás os resultados do IEGM são incluídos nas prestações de contas do 

município. O conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima do TCE/CE, emitiu opinião sobre 

o IEGM, expressando que acredita que o IEGM envolve a “questão reputacional” dos 

municípios na medida em que seus resultados são apresentados, não necessitando 

uma “punição” para os municípios que não são bem avaliados.  Ressaltou que a 

publicidade dos resultados é a finalidade do índice, não necessitando outras ações. Na 

sequência Diego Prandino, (Consultor do Senado Federal – Assessor de Gabinete-

Senador Romero Jucá), apresentou o Projeto da Jornada Nacional de Controle Externo 

que pretende estimular a troca de conhecimento e a normatização de procedimentos 

entre os tribunais de contas. Após a apresentação, o conselheiro Ivan Bonilha colocou 

em discussão a inclusão de 3 metas no plano estratégico: 1) Realização do 5º, 6º, 7º e 

8º Seminário Ibero-americano Brasil-Portugal; 2) Protocolo para a criação da Rede 

Nacional de Compras Públicas; 3) Criação da Jornada do Enunciado. Todas as metas 

foram aprovadas em unanimidade. Em seguida, o conselheiro Ivens Zschoerper 

Linhares – TCE/PR, informou que o Acordo Cooperacional IRB/STN/Atricon já conta 

com a adesão de 22 Tribunais de Contas e que já foram feitas as primeiras indicações 

de membros do corpo técnico dos TCs que começarão a formar grupos de trabalhos 

para as discussões. O conselheiro Representante do TCE/PB, apresentou o sistema de 
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BI (Business Intelligence) do TCE/PB e frisou a necessidade do IRB estreitar a relação 

com as universidades (com professores que tenham bons projetos) para os trabalhos 

de BI, tecnologia da informação. O conselheiro representante do TCE/RS, sugeriu que 

o IRB fizesse um documento que pudesse identificar, a cada ano, todas as 

“barbaridades” encontradas nas auditorias realizadas pelos TCs como fora de 

aprendizado para futuras auditorias. Após isto, o Conselheiro Presidente do IRB 

encerrou a reunião.   

 

 

Ivan lelis Bonilha  

Presidente do IRB 

 

 

 

Crislayne Maria Lima Amaral Nogueira Cavalcante de Moraes 

Secretária ad hoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


