ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
Aos quatro dias do mês de agosto de 2014, durante o IV Encontro Nacional de Tribunais de
Contas, em Fortaleza (CE), reuniram-se os representantes das unidades de Comunicação Social
dos Tribunais de Contas e de entidades do sistema, sob a coordenação do assessor de
comunicação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, Inaldo
Sampaio, para a realização da segunda reunião ordinária da Rede de Comunicação dos Tribunais
de Contas – RCTC, nos termos da Resolução da Atricon nº 3/2013. O primeiro tema em pauta,
os desafios da RCTC, foi abordado pelo assessor do Instituto Rui Barbosa, Luiz Cláudio Mendes,
que sugeriu que a Rede se ocupasse em auxiliar a implantação da Resolução Atricon nº 6/2014
– que trata das diretrizes de comunicação para os TCs. Nilson Pohl e Valtenor Leôncio, diretores
de comunicação do TCE-PR e TCE-AL, respectivamente, concordaram com essa estratégia de
fortalecimento dessas unidades. No entanto, o assessor de comunicação do TCE-MS, Flávio
Teixeira, ponderou a necessidade de um conselheiro coordenar esse trabalho com o auxílio de
uma secretaria atuante. Nesse contexto, o segundo item da pauta começou a ser debatido pelos
participantes da reunião: crise de imagem a partir do estudo de caso do relatório da ONG
Transparência Brasil e das denúncias veiculadas na Revista Veja, no Programa Fantástico e no
Jornal O Globo. Os que já haviam se manifestado defenderam que os Tribunais de Contas devem
abandonar a atuação defensiva, realizar uma campanha nacional com foco nos resultados dos
serviços que prestam e orientar os conselheiros a conceder entrevistas independente do teor
das pautas (se positivas ou negativas). Os assessores de comunicação do TCE-RS e TCE-MT,
respectivamente Marcos Rolim e José Roberto Amador, discordam. Eles entendem que os
Tribunais de Contas devam, antes de qualquer campanha, demonstrar maior efetividade em
suas atividades, promovendo, por exemplo, julgamentos mais ágeis. As observações foram
reiteradas pela assessora de comunicação do TCE-PI, Cinthia Lages. Para concluir o debate, a
assistente de comunicação da Atricon, Janayna Cajueiro, sugeriu três atividades que objetivam
melhorar a imagem dos Tribunais de Contas perante a sociedade, a curto, médio e longo prazo:
1) promover o máximo de visibilidade midiática das 11 resoluções orientativas da Atricon; 2)
realizar, por intermédio do IRB, um curso e/ou evento nacional de media training aos membros
de TCs; e 3) contratar uma campanha nacional com foco em resultados dos trabalhos das
instituições de controle externo. As três propostas foram aprovadas por aclamação. Antes do
encerramento da reunião, o coordenador da Atricon, Willams Brandão de Farias, propôs a
definição da equipe de gestão da RCTC. O Assessor da Atricon, Inaldo Sampaio, foi indicado
legitimamente para ocupar a coordenação da Rede de Comunicação dos Tribunais de Contas e,
sua assistente, Janayna Cajueiro, foi aclamada como secretária de apoio. A escolha do
conselheiro responsável será submetida ao presidente da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal
e ofícios serão encaminhados a cada uma das entidades parceiras - Abracom, Audicon, Ampcon
e CCOR - que integram a RCTC, solicitando a indicação de um membro representante. Por fim,
foram definidos os membros representantes da RCTC por região do país: Fernanda Pedrosa
(TCE-RJ) representará os TCs do Sudeste; Nilson Pohl (TCE-PR), do Sul; José Roberto Amador
(TCE-MT), do Centro-Oeste; Kelly de Castro (TCE-CE), do Nordeste; e Fernando Ocampo (TCERO), os TCs do Norte. Esse grupo se reunirá, eventualmente, caso seja necessária a definição de
objetivos pontuais, tais como o Plano de Ação da RCTC. Esta ata foi redigida após a reunião e
será assinada pelos representantes das unidades de comunicação que estiveram presentes.
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