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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO IRB, 

REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARANÁ, EM CURITIBA, NO DIA 

06 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

Aos seis de setembro de 2019, às quatorze horas, na sede do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, na Sala de situação do TCEPR, localizada na Praça Nossa Senhora do Salete, sem número, 
Curitiba – PR, reuniram-se membros da Diretoria do IRB, convocados por meio de carta/ofício 
de número 331/2019, para deliberar sobre:  1. Visita da Agência de Comércio Americana 
USTDA para proposição de ações nas áreas de capacitação e nas áreas de tecnologia; 2. 
Deliberação e Votação das NBASP nível 3; 3. Eleições IRB 2019;  4. Congresso 
Internacional e Reunião conjunta IRB-CNPTC (11/11/19); 5. Evento de aniversário IRB – 46 
anos (7/10/19, no auditório do TCEPR); 6. Assuntos gerais das ações estratégicas do IRB 
(tema livre aos Diretores). Sob a presidência do Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, Presidente do 
IRB, foram abertos os trabalhos depois de constatado o quórum, estando presentes: Sebastião 
Helvécio Ramos de Castro, Vice Presidente de Relações Institucionais; Érico Xavier Desterro e 
Silva, Vice Presidente de Desenvolvimento Institucional; Inaldo da Paixão Santos Araújo, Vice 
Presidente de Auditoria e Algir Lorenzon, Tesoureiro. Telepresencialmente, a reunião contou 
com a participação de: Severiano José Costandrade de Aguiar, Primeiro Secretário; Domingos 
Augusto Taufner, Suplente de Vice Presidência; Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, 
Suplente da Vice Presidência; Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Suplente da Vice Presidência. 
O Presidente agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos conforme pauta de 
convocação: 1) Visita da USTDA:  houve a apresentação de Rodrigo Mota, representante da 
United States Trade and Development Agency – USTDA no Brasil.  A agência USTDA é 
responsável pelo desenvolvimento comercial americano e possui projetos na área de 
infraestrutura e energia, inclusive em países em desenvolvimento, além de ser responsável pela 
iniciativa global de contratações públicas. A Presidência esclareceu a independência e soberania 
mantidas nesta relação e passou a palavra para Rodrigo Mota que explicou as competências da 
USTDA, os projetos desenvolvidos pela agência, os programas de desenvolvimento que possui 
com vários países e relatou os projetos que possui no Brasil. Rodrigo Mota também explicou 
sobre o projeto “Iniciativa Global de Compras Públicas”, sobre como o IRB participou da 
delegação brasileira que realizou a visita de estudos no governo americano e propôs a realização 
de ações junto com o IRB: 1) capacitação à distância com os professores de George Washington 
para os TCEs através das Escolas de Contas; 2) Mobilização dos Conselheiros sobre o conceito 
de “best value”; 3) auditorias operacionais em compras públicas, usando o método apresentado 
pelo Banco Mundial; 4) Acordo STN: auxílio no GT3- Parâmetros Mínimos de Sistemas 
Financeiros (teleconferência ou visita técnica). Rodrigo Mota foi questionado, pela Presidência, 
se a agência funciona com funcionários do governo dos EUA, e ele respondeu que aqui no Brasil 
são funcionários da embaixada americana. Também esclareceu que a agência apenas estuda 
como funcionam as compras públicas nos EUA e União Europeia, em convênio com a 
Universidade George Washington. Ivan Bonilha reforçou que se trata de uma tentativa do 
governo americano propagandear seu modelo de compras públicas, uma iniciativa saudável, 
desde que não se caracterize como intervenção/imposição de modelo. Rodrigo Mota esclareceu 
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que a agenda de atividades está sendo construída, já que a agência está em fase de fechamento 
de ano fiscal e está trabalhando no orçamento para 2020, com a inserção das ações ora 
propostas. Questionado sobre as ações de capacitação de servidores, Rodrigo Mota esclareceu 
que o IRB deve levantar as necessidades de formação dos servidores de TCs e jurisdicionados 
para então formatar cursos junto à Universidade George Washington. Sebastião Helvécio listou 
três demandas: (i) sobre a experiência dos EUA dos benefícios para as micro e pequenas 
empresas nas compras públicas e participação do GAO; (ii) metodologia para compras públicas 
com os conceitos de minimização do impacto ambiental e o de “melhor valor” e (iii) experiência 
internacional de compras públicas de medicamentos. Sr. Rodrigo Mota fala que a questão dos 
benefícios para priorizar determinados setores da economia ou temas específicos já é tratada 
nos estudos da agência. Inaldo da Paixão resgatou a experiência do TCU em auditorias com foco 
no combate à desigualdade e a pobreza e a relação com o Banco Mundial e o BIRD, em que os 
TCs auditavam os seus empréstimos, e onde essas formas diferentes de compras públicas já uma 
realidade. Perguntou como ampliar essa relação que já existe. Sr. Rodrigo Mota respondeu que 
a USTDA já criou um espaço para ampliar essa parceria (parceria global de compras, que objetiva 
encontrar boas práticas de compras públicas no mundo e disseminá-las) e que haverão mais 
iniciativas como esta. Severiano Costagrande perguntou se haverá custo para os TCs. Ivan 
Bonilha esclareceu que não haverá custos e agradeceu a presença do Sr. Rodrigo Mota. 2) 
Deliberação e Votação das NBASP nível 3: o Cons. Inaldo da Paixão relatou a edição das normas 
dos níveis 1 e 2 da NBASP em 2015 e 2017. Falou que o nível 3 está dividido em três grupos: 
auditoria financeira (dependente de convênio do IRB com o CFC), auditoria operacional 
(NBASP3000, como tradução da ISSAI 3000) e auditoria de conformidade (NBASP4000, como 
tradução da ISSAI 4000). As normas 3.000 e 4.000 foram colocadas em consulta pública, no mês 
de agosto, e as contribuições foram analisadas. O texto foi enviado à Diretoria através do grupo 
de Whatsapp “Sala da Diretoria”. Propôs a aprovação das normas, salvo correções redacionais. 
Dr. Sebastião Helvécio propôs continuar utilizando o padrão dos livros anteriores, com a capa 
azul. Dr. Inaldo da Paixão subscreveu. Na sequência, o Cons. Inaldo também registrou e 
parabenizou a realização dos cinco Fóruns Nacionais de Auditoria e agradeceu a equipe. 
Aproveitando a pauta NBASP, o Dr. Ivan Bonilha registrou que no novo portal do IRB, as duas 
páginas mais visitadas são a agenda do Instituto e as NBASP e muitos desses acessos são de 
outros países lusófonos, além do Brasil, mostrando a importância das visitas realizadas pela Vice 
Presidência de Relações Institucionais a estes países. Dr. Inaldo da Paixão sugeriu que o IRB 
recomende que os TCs incluam as NBASP nos editais de concurso de servidores, bem como 
solicitou: (i) a presença do servidor Nelson Nei Granato Neto no fórum de auditoria que será 
realizado no TCE-BA, que contará com a presença do Presidente do Tribunal de Contas de 
Portugal e (ii) publicação do vídeo da nova estrutura de pronunciamentos profissionais da 
INTOSAI no portal do IRB. Dr. Severiano Costandrade parabenizou a apresentação das NBASP 
3000 e 4000 e disse que o TCE-TO já o utiliza em parte. Em votação e nos termos da Portaria n. 
16/2019 que estabeleceu o processo de recepção dos pronunciamentos profissionais da 
INTOSAI na estrutura das NBASP (art. 5º), a Diretoria do IRB, sob a presidência do Dr. Ivan 
Bonilha, aprovou as NBASP 3000 e 4000, salvo correções redacionais. 3) Eleições IRB 2019: Após 
apresentar a Portaria n. 18/2019 que regulamentou o processo eleitoral do IRB para o biênio 
2020/2021, Ivan Bonilha convidou os membros da Diretoria para continuarem na chapa do IRB, 
recolhendo os termos de anuência. Também falou do pedido da AUDICON para inclusão de 
Conselheiros substitutos na chapa, informando que o Cons. Substituto do TCEGO, Marco 
Antonio Borges, já faz parte da chapa do biênio 2018/2019. 4) Congresso Internacional e 
Reunião conjunta IRB-CNPTC (11/11/19): Informou-se aos membros da Diretoria presentes que 
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será realizada uma reunião prévia às eleições, no dia 11/11/2019, durante o período da tarde e 
antes da abertura oficial do Congresso. A reunião será conjunta com o CNPTC e terá como 
objetivo a apresentação das ações desenvolvidas pelo IRB no biênio por suas Vice Presidências 
e Comitês. 5) Evento de aniversário IRB – 46 anos (7/10/19, no auditório do TCEPR): 
Demonstrando a intenção de registrar os 46 anos do IRB, Ivan Bonilha relatou a organização 
preliminar de um pequeno evento no TCE-PR, no dia 07-10-19, com palestras com o Prof. 
Rodrigo Kanayama, da UFPR, mesa de debates mediada pelo Dr. Ceumar Rech (TCEGO) e 
homenagens ao Dr. Salomão Ribas, Conselheiro aposentado (TCESC) e ex presidente do IRB e 
Sérgio Rossi, servidor do TCE-SP que foi o escrivão da ata de constituição do IRB em 1973. 6) 
Assuntos Gerais: Ivan Bonilha relatou: (i) convênio com o IBRAOP – em elaboração, com o 
objetivo de divulgação das NBASP e divulgação das orientações técnicas do IBRAOP, e que será 
assinado no Encontro Nacional de obras Públicas, no TCEES; (ii) evento no TCU sobre avaliação 
de impacto da ação dos TCs, reunião da Alta Administração Pública com o objetivo de estudar o 
impacto das ações do TCU e definir possíveis ações para o Planejamento estratégico do TCU, a 
ser realizado na manhã do dia 17/09/19, em Brasília; (iii) Conselho Editorial da Revista Técnica 
dos TCs; (iv) questionário encaminhado pela ATRICON a ser respondido pelos membros até dia 
15/09/19; (v) Pedido da AUDICON e ATRICON para constituição de Grupo de Trabalho sobre 
padronização de pareceres de contas de governo – o que será submetido à análise do Dr. Sidney 
Beraldo, VP de Desenvolvimento e Políticas Públicas.No ponto (v), o Dr. Severiano Costandrade 
relatou a experiência do TCE-TO que, em parceria com a UnB, está trabalhando em algo 
semelhante, especialmente no que diz respeito à padronização das decisões dos TCs utilizando 
inteligência artificial, sugere que esta boa prática seja multiplicada. Dr. Ivan Bonilha o convida 
para participar deste Grupo de Trabalho e poder incluir a sugestão neste grupo. Dr. Ivan Bonilha 
relatou: (vi) pede encaminhamento de assuntos para a pauta do CNPTC, a pedido do Dr. Edilson 
Silva (TCERO e Presidente do CNPTC). No ponto (vi), Dr. Inaldo da Paixão sugeriu para incluir a 
questão da adoção das NBASP por todos os TCs, o que foi reforçado pelo Dr. Sebastião Helvécio. 
Dr. Ivan Bonilha relatou: (vii) divulgou a pauta preliminar da reunião dos secretários de controle 
externo, que ocorrerá no CITC em Foz do Iguaçu, e abriu a palavra para os demais presentes 
incluírem mais assuntos. Dr. Domingos Taufner reforçou que, no que diz respeito à chapa de 
reeleição, quem já ocupou o mesmo cargo duas vezes seguidas, não pode ocupar uma terceira 
vez. Dra. Rosa Egídia agradeceu a todos. 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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