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Porto Alegre, 15 de maio de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro Ivan Lelis Bonilha
Presidente do Instituto Rui Barbosa - IRB
Brasília – Distrito Federal

Senhor Presidente,
Conforme é do seu conhecimento, em 29 de abril deste ano foi assinado
Memorando de Entendimento entre a Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB), o Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
cujo objeto é o desenvolvimento de ações de colaboração entre os partícipes, voltadas
à capacitação, ao monitoramento, ao engajamento e à mobilização dos gestores
públicos municipais, distritais e estaduais e outros agentes para enfrentamento da
exclusão e da cultura de fracasso escolar na educação básica.
O mencionado pacto foi publicado em 04 de maio de 2020, tendo sido realizada
a primeira reunião de trabalho no dia 08 de maio. Na ocasião, deliberou-se, em
cumprimento ao plano de trabalho definido para a parceria, a realização de um
Webinar, a ocorrer no dia 25 de maio, das 16h às 17h30min, em plataforma online. O
objetivo é trazer um panorama sobre a exclusão e o atraso escolares e sobre a
situação das redes municipais de ensino no contexto da pandemia de coronavírus,
bem como realizar uma apresentação do memorando de entendimento aos técnicos
das instituições envolvidas.
Dessa forma, solicito o apoio do IRB, como partícipe do protocolo, para
divulgar o Webinar em suas redes sociais e demais canais de comunicação, de forma a
se alcançar o maior número de Tribunais de Contas possível. Ressalto que essa
providência se reveste de grande importância, tendo em vista que, no decorrer do da
execução do citado Memorando de Entendimento, os Tribunais de Contas serão

convidados a participar desse movimento nas mobilizações regionais para tratar da
busca ativa com os gestores escolares locais.
Ao mesmo tempo, ressalto a importância da participação dos técnicos e
assessores do IRB nesse Webinar e nas demais atividades inerentes a essa notável
parceria.
Agradecendo o seu empenho e colaboração nos projetos do Comitê da
Educação, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Conselheiro Cezar Miola,
Presidente do Comitê Técnico da Educação do IRB.

