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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO IRB, 

REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 11 DE 

JUNHO DE 2018. 

 

 

Aos onze de junho de dois mil e oito, às quatorze horas, na sede do Tribunal de Contas da União, 
na Sala de Conferências Ministro Bento José Bugarin, no endereço Setor de Administração 
Federal Sul, SAFS, quadra 4, lote 1, Brasília – DF, reuniram-se membros da Diretoria do IRB, 
convocados por meio de carta/ofício, publicada no Diário Oficial Eletrônico – DOE do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, do dia 22 (vinte e dois) de maio de 2018, para deliberar sobre: 
(1) Aprovação do Planejamento Estratégico do Instituto Rui Barbosa para 2018-2022; (2) (2) 
Assuntos administrativos da entidade. Sob a presidência do Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, 
Presidente do IRB, foram abertos os trabalhos depois de constatado o quórum, conforme lista 
de presença, que é parte integrante da presente ata. O Presidente agradeceu a presença de 
todos e apresentou o planejamento estratégico, enfatizando os objetivos e metas estratégicas, 
conforme cópia do planejamento que foi enviado previamente aos participantes e que é parte 
integrante desta ata. Além do planejamento estratégico, foram destacadas as ações que já 
foram realizadas nestes primeiros três meses de gestão: Realização do IV Seminário Ibero-
Americano de Direito e Controle, na Universidade de Lisboa; Realização do Colóquio luso-
brasileiro sobre Contas Públicas, na Universidade Europeia Quinta do Bom Nome- Lisboa; 
Realização de reuniões com ITAIPU, CEMIG e SEBRAE buscando parcerias; Convênio com a UFPR 
(Economia, Educação, Direito e Medicina); Realização de reuniões com a Fundação João Pinheiro 
para apoio técnico à rede INDICON; Projeto de Governança Multinível e Programas Públicos 
Descentralizados – OCDE; Realização de Convênio com OCDE, juntamente com eventos de 
capacitação de membros e servidores; Realização do Encontro Técnico das Ouvidorias; do 
Encontro Nacional da Rede JURISTC; Reunião técnica da Rede INDICON; Criação do padrão 
nacional mínimo de validação do IEGM; aprimoramento periódico da metodologia do indicador; 
participação no XXI Encontro de Economia da Região Sul; Realização do Encontro técnico das 
Escolas de Gestão dos Tribunais de Contas; Organização dos Fóruns Nacionais de Auditoria; 
Realização do projeto de aprimoramento do Portal do IRB; Contratação da empresa 
organizadora do IV Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas; elaboração do 
planejamento estratégico do IRB, período 2018-2022; criação de ferramenta de 
acompanhamento do Planejamento Estratégico, com base no método KDCA; levantamento do 
funcionamento das Comissões e Comitês do IRB. Foram apresentados, ainda, a modelagem e 
objetivos dos Fóruns Nacionais de Auditoria e IV Congresso Internacional de Controle e Políticas 
Públicas. Também houve destaque às ações na área de educação, em especial, foi apresentado 
o projeto do portal de cursos em EAD, em que se busca a integração entre os cursos oferecidos 
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pelas escolas de gestão. O Conselheiro Ivan Bonilha aproveitou para agradecer ao Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná que tem dado todo o apoio para a implantação do IRB. Agradeceu 
também ao Conselheiro Erico que conduziu os trabalhos para a elaboração do planejamento 
estratégico. Assim, ingressando nas deliberações, foi deliberado o seguinte: o Conselheiro Érico 
Desterro, do TCEAM e Vice Presidente de Desenvolvimento Institucional do IRB, elogiou a equipe 
do IRB quanto à realização do planejamento estratégico; sugeriu a utilização de ferramentas 
tecnológicas para a realização dos processos de votação do IRB. O Conselheiro Edilberto P. Lima, 
do TCECE e Vice Presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão do IRB, apresentou as ações já 
implementadas para a realização do IV Congresso Internacional e solicitou aos Conselheiros 
sugestões de temas e palestrantes, bem como referendou o Planejamento Estratégico, em 
especial a iniciativa de apoio às Escolas de Gestão, mas sugeriu que o planejamento estratégico 
possa ser aprimorado pelos Conselheiros ao longo da gestão com vistas a evitar o risco de que 
o planejamento estratégico seja apenas um documento formal. O Conselheiro Igor dos Reis 
Fernandes, do TCMRJ, agradeceu o convite e, em nome do presidente do TCMRJ a quem 
representou, parabenizou a equipe do IRB pelo trabalho e enfatizou a importância da missão do 
IRB. Sidney Beraldo, do TCESP e Vice Presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas do IRB, 
após cumprimentar a todos, parabenizou a equipe do IRB pelo trabalho e ponderou o fato do 
planejamento ter contemplado todos os pontos que já vinham sendo discutidos pela Diretoria; 
concordou que integração entre os TCs, ao invés de padronização, adequa-se à realidade 
brasileira; ressaltou também a importância das metodologias utilizadas para a elaboração do 
planejamento estratégico; mas, concordando com o Cons. Edilberto e, pela sua experiência 
anterior como gestor público, apontou que, por mais consistente que seja o planejamento 
estratégico, se não houver discussão, no momento da implementação, não haverá adesão de 
todas as partes envolvidas, e, por isto, sugeriu que o planejamento pudesse ser mais discutido 
e encaminhado aos presidentes para todos olharem e legitimarem o planejamento; também 
concordou sobre a importância do curso em EAD e da integração entre as escolas dos TCs que 
têm um número grande de cursos; destacou a grande dificuldade que se tem em integrar cursos 
presenciais e à distância e como trabalhar o conteúdo; asseverou que no TCESP, o SENAC está 
ajudando o Tribunal a transformar os cursos presenciais em cursos em EAD e este poderia ser 
uma das ações do IRB; em relação à VP do IEGM e IEGE, disse que em SP há grupos fixos 
trabalhando na revisão da metodologia dos indicadores e, assim, coloca esta equipe à disposição 
do IRB para uma reunião; por fim, destacou que o IRB é pouco institucionalizado e que a cada 
começo de gestão é um recomeço, a dificuldade é enorme, assim, sugeriu a institucionalização 
do IRB, com a contratação de funcionários fixos, em uma sala fixa. O Conselheiro Severiano 
Aguiar, do TCETO e 1º Secretário do IRB, inicialmente parabenizou o trabalho realizado pela 
equipe do IRB e pelo Conselheiro Érico e, da leitura do planejamento estratégico, sugeriu que o 
IRB reforce a importância da uniformização de jurisprudência, que ao final de sua gestão, foi 
iniciado um trabalho para a criação do Comitê de jurisprudência, baseando-se no trabalho que 
vinha sendo feito no PR e que hoje há outras iniciativas, por isto, sugeriu fortalecer o Comitê de 
jurisprudência; com relação à página 37, meta 5, sobre compliance nos TCs, sugeriu a divulgação 
dos Comitês e ressaltou que é salutar o levantamento dos Comitês, saber quem são os 
interlocutores para que os Conselheiros possam colaborar com o trabalho do IRB; por fim 
sugeriu que fizerem o grupo de whatsapp da diretoria do IRB. O Conselheiro Gilberto Jales, do 
TCERN e representante da ATRICON, reforçou a importância do acordo com a STN, das ações na 
área de educação; citou que nas avaliações dos Tribunais de Contas através do marco de 
medição, feita pela ATRICON, um dos pontos de fragilidade está justamente na capacitação na 
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área de auditoria; parabenizou o IRB pelo planejamento estratégico e destacou que o 
documento é um ponto de partida do qual hajam adequações ao longo do percurso; que além 
do portal do IRB ser um distribuidor de conteúdo aos TCs, talvez fosse importante que o próprio 
IRB produzisse conteúdo, já que os TCs possuem certas restrições; que o TCERN sempre se 
buscou apoio financeiro e agora conseguiram um curso de especialização em métodos 
qualitativos de controle com o Banco Mundial e poderia ser uma sugestão de ação estratégica 
para o IRB; sugeriu, ainda, que as reuniões dos Colégios de Presidentes não sejam coincidentes 
com a agenda da ATRICON, e talvez se pudesse encaixar a revisão do Planejamento estratégico 
no Encontro da ATRICON em Florianópolis ou que se utilize as ferramentas tecnológicas para 
acelerar as decisões das Entidades. O Conselheiro Domingos Taufner, do TCEES e suplente da 
Vice-Presidência IRB, enalteceu a proposta do planejamento estratégico; ressaltou a proposta 
do ensino à distância, já que a Escola é um importante elo com a sociedade; concordou com o 
Conselheiro Sidney sobre as diferenças entre aulas presenciais e à distância e, por isto, sugeriu 
que o IRB se utilize da experiência do TCESP. O Conselheiro Marco Antonio Borges, do TCEGO e 
2º Secretário do IRB, ressaltou a importância da parceria com a STN, a necessidade de retomar 
o debate e ocupar o espaço para dirimir as dúvidas que existem na área de gestão fiscal; reforçou 
que na parceria o IRB concentraria a gestão das adesões e fomentaria as adesões. O Conselheiro 
Ivan Lelis Bonilha considerou que um planejamento estratégico não pode ser executado sem o 
consentimento da Diretoria e Presidente dos Tribunais e o planejamento também deve permitir 
correções; assim, com exceção das ações relacionadas ao Fóruns Nacionais de Auditoria e a 
Educação ao Ensino à distância, todas as demais ações devem ser discutidas; ressaltou que o 
planejamento estratégico é tão importante até para nos apresentarmos às instituições, mas é 
importante que o planejamento seja constantemente revisto. Após as deliberações, passou-se 
às votações: (1) Da aprovação do Planejamento Estratégico do Instituto Rui Barbosa para 2018-
2022: Abriu-se para a votação, obtendo-se unanimidade pela aprovação do planejamento 
estratégico, com possibilidade de revisão posterior do planejamento. Também foi solicitado que 
o IRB envie cópia do Planejamento estratégico para os Tribunais de Contas poderem fazer 
contribuições acerca das ações estratégicas, dando-se prazo de até 2 (dois) meses para o 
recebimento destas contribuições. Assim, com a presente aprovação, o planejamento 
estratégico será submetido à Assembleia Geral oportunamente para deliberação, em atenção 
ao artigo 15, VI do Estatuto do IRB. (2) Dos assuntos administrativos da entidade: (2.1) Em 
atenção ao artigo 15, §3º do Estatuto do IRB, o Presidente informou sobre a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, para 
pesquisa, cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso, cancelamento e 
fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e emissão de seguro de 
assistência em viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou 
telefone/fax, para atender a demanda do IRB. Tal contratação foi precedida de licitação e já 
houve homologação (fls. 364 do processo 02/18) cujo processo digitalizado fica à disposição dos 
presentes para consulta. Não houve votos contrários. Aprovação por unanimidade. (2.2) o 
Presidente esclareceu que para a realização das ações estratégicas aprovadas anteriormente, 
em especial para a realização do Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas será 
necessária a realização de despesas iniciais, como a contratação da empresa organizadora do 
evento. Haja vista o trâmite necessário para a aprovação dos patrocínios e o efetivo repasse dos 
valores, faz-se necessário o adiantamento de valores pelo IRB para ressarcimento posterior. 
Assim, deliberou-se a aprovação do adiantamento de até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais) para custear as despesas iniciais para a realização do Congresso, obtendo-se unanimidade 
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pela aprovação. (3) Do convênio com a STN: Foi apresentado o Convênio com a STN e solicitada 
a adesão dos Tribunais para conseguir alcançar os objetivos do convênio (padronizar conceitos, 
coordenar auditorias financeiras, etc). Não havendo mais nada a deliberar, encerrada a reunião 
pelo Presidente, a presente ata vai por mim assinada, secretária ad hoc, Crislayne Maria Lima 
Amaral Nogueira Cavalcante de Moraes, e pelo Presidente Conselheiro Ivan Lelis Bonilha. 
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