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RELATÓRIO DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA 

COLÉGIO NACIONAL DE PRESIDENTES DOS TCS 

 

I. Data, horário, local 

Data:  21/03/2019  

Horário:  a partir das 15 hs                          

Local: Escola de Contas do 

TCDF/Brasília             

 

II. Participantes 

C. Edilson de Sousa Silva, presidente (TCE-RO)  

C. Joaquim Castro Neto, vice-presidente (TCM-

GO) 

C. Severiano Costandrade, secretário (TCE-TO   

C. Anilceia Machado (TC-DF) 

Clayre Teles Eller, assessora (TCE-RO) 

Dhênia Gerhardt, assessora (TCE-TO) 

Paulo Eduardo Panassol, auditor (TCE-RS) 

Luís Genédio Mendes Jorge, auditor 

(TC-DF) 

Marcio Santos Alves, assessor (TCE-

RO)  

Paula Palma Fontes, assessora (TCE-

MT) 

Risodalva Castro, auditora (TCE-MT) 

Silvio José da Silva (TCM-GO) 

Priscila Kelly F. P Borges (TCM/GO) 

Rodrigo Souza (TCM/GO) 

Paulo (TCE/TO) 

 

 

III. Pauta 

1. apresentação dos integrantes de apoio e assessoramento; 

2. primeiras discussões e alinhamentos sobre os trabalhos: 

a. desenvolvimento da identidade visual do CNPTC; 

b. desenvolvimento do website institucional; 

c. desenvolvimento das redes sociais (facebook, instragram, youtube, twitter); 

d. planejamento estratégico do CNPTC; 

e. estudos sobre alteração/revogação do regimento interno; 

f. apoio e fortalecimento ao projeto de governança dos Tribunais de Contas em 

conjunto com o TCU (Projeto Ministro Nardes); 
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g. apoio a ação de desenvolvimento integrado de sistemas pelos Tribunais e apoio ao 

desenvolvimento e utilização de sistemas integrado de inteligência artificial. 

 

IV. Abertura 

3. O Cons. Edilson abriu a reunião com a apresentação da pauta e dos participantes da 

reunião, justificando a presença de cada um deles. Também, os papeis que pretende que 

cada um assuma no apoio e assessoramento do CNPTC, o que será materializado em 

portaria, após autorização dos respectivos TCs. 

4. Destacou a pretensão de integrar importantes parcerias no plano de gestão 2019: 

a.  apoio e fortalecimento ao projeto de governança dos Tribunais de Contas em 

conjunto com o TCU (Projeto Ministro Nardes);  

b. apoio a ação de desenvolvimento integrado de sistemas pelos Tribunais e apoio ao 

desenvolvimento e utilização de sistemas integrados de inteligência artificial. 

5. Detalhou as diretrizes da gestão 2019 para o programa de reestruturação do CNPTC, que 

envolvem, num primeiro momento, os projetos de normatização, definição de 

imagem/identidade visual, organização do site institucional, elaboração de plano 

estratégico e gestão documental.  

6. Destacou a existência do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas na estrutura 

organizacional da Atricon (inc. IV, art. 5º do Estatuto aprovado em 26/09/2017, para 

vigorar a partir de 2018) e do Colégio Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, 

criado em 17 de maio de 2018, dotado de Regimento Interno próprio registrado em 

Cartório em 05/11/2018. Nenhum deles possui Estatuto. 

7. Recomendou, por esta razão, o necessário zelo na implementação dos projetos descritos 

nos itens 4 e 5 deste relatório e nas demais ações do CNPTC, a fim de evitar eventuais 

conflitos com a Atricon e demais entidades representativas dos TCs e seus membros. De 

qualquer modo, esse assunto certamente será objeto de debate em reunião do CNPTC 

que tratar do regimento interno e estatuto. 

 

V. Normatização 

8. Os debates relativos à normatização do CNPTC iniciaram-se a partir de discussão prévia 

entre a equipe de assessores presentes e o Secretário do CNPTC referente à “proposta 
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de regimento interno” apresentada pela equipe do TCE-RO. Na ocasião, ponderou-se 

pela necessidade de elaboração de um estatuto, para então, com as diretrizes ali 

delineadas, promover as especificidades necessárias por meio da elaboração do 

Regimento Interno.  

Com esse intuito, e valendo-se da proposta de regimento interno apresentada pela 

equipe de Rondônia, converteu-se o documento para “proposta de estatuto”. 

Iniciada então a reunião da Diretoria Executiva e após debate acerca de eventual conflito 

de competências com as do Colégio de Presidentes vinculado à Atricon, a decisão foi pela 

concepção inicial de atualizar o regimento interno, abordando-se diversos aspectos não 

contemplados no documento vigente, e optando-se por postergar a deliberação quanto 

a elaboração de estatuto para reunião futura do CNPTC. 

9. Durante a apresentação, diversas melhorias foram sugeridas ao projeto e anotadas 

diretamente na minuta pelo Márcio Santos Alves (TCE-RO) e Clayre Teles Eller (TCE-RO),  

que ficaram com a incumbência de incorporá-las ao documento e compartilhá-lo com os 

demais participantes, para eventuais melhorias.  

10. A versão final deverá ser levada ao conhecimento dos membros do CNPTC, previamente 

à reunião em que a proposta será deliberada. 

 

VI. Imagem/Identidade visual 

11. Foram apresentadas duas propostas de identidade visual: uma elaborada pelo TCE-RO e 

outra pelo TCE-TO (slides anexos).  

12. Após breve votação, foi aprovada por maioria a do TCE-TO, com os seguintes ajustes:  

a. correção do nome do CNPTC; 

b. alinhamento do tamanho do mapa do Brasil com o texto; 

c. destaque à ideia de integração das regiões (reforço das linhas de 

entrelaçamento, suavização na transição das cores etc). 

 

VII. Site institucional 

13. O assessor Márcio Santos Alves (TCE-RO) apresentou projeto de site do CNPTC, que 

atualmente está sediado no domínio da Atricon. 

14. A proposta foi aprovada com algumas melhorias, como por exemplo: 
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a. retirar a subaba “galeria de presidentes”; 

b. excluir os números dos telefones celulares dos membros, manter somente o 

telefone fixo; 

c. excluir documentos administrativos que não exijam publicidade, transferindo-os 

para diretório a ser criado na nuvem, para facilitar o compartilhamento; 

d. criar aba de notícias – do Colégio e dos TCs; 

e. inserir artigos favoráveis aos TCs (inclusive, ficou acordado que o CNPTC estimulará 

a produção desses artigos por doutrinadores e membros/técnicos do sistema); 

f. ajustar a aba que detalha a composição dos grupos técnicos, bem como de outras 

que devam ser modificadas em função de novas definições do regimento interno. 

 

VIII. Plano estratégico 

15. O assessor Márcio Santos Alves (TCE-RO) apresentou minuta de plano estratégico 

(anexo), que precisará ser ajustada para abrigar os consensos definidos na reunião, 

especialmente quanto à necessidade de compatibilidade das ações do CNPTC com as da 

Atricon e IRB. 

16. Ao final, ficou definido que, feitos esses ajustes pela equipe do TCE-RO, a minuta será 

compartilhada e revisada com as contribuições Luiz Genédio, Paulo Panassol e Risodalva.  

17. A versão final deverá ser levada ao conhecimento dos membros do CNPTC, previamente 

à reunião em que a proposta será deliberada. 

 

IX. Gestão documental 

18. O Conselheiro Edilson apresentou a ideia de publicar documentos institucionais do 

CNPTC diretamente no site. 

19. Após debates, ficou definido que, no site, serão publicados apenas os documentos de 

divulgação obrigatória (normatizações, por exemplo). 

20. Os demais documentos administrativos (ofícios, relatórios, minutas etc) serão mantidos 

em diretório próprio para o CNPTC, a ser criado na nuvem, para facilitar o 

compartilhamento com os demais gestores e assessores da comissão executiva. 

 

X. Encaminhamentos 
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Ações Executores 
Prazos 

TCs 

envolvidos 

Minuta de regimento interno 

Ajustar minuta e compartilhar com demais responsáveis Clayre  26/03 

TC-DF 

TCE-MT 

TCE-RO 

TCE-RS 

 

Apresentar contribuições à minuta Genédio, 

Panassol e 

Risodalva 

02/04 

Compartilhar minuta com comissão executiva  C. Edilson  

Apresentar contribuições à minuta C. Edilson, 

Joaquim e 

Severiano 

 

Aprovar minuta e compartilhar com membros do CNPTC C. Edilson  

Imagem/Identidade visual 

Promover ajustes registrados no item VI deste relatório Dhênia  TCE-RO 

TCE-TO Aprovar logomarca C. Edilson  

Site Institucional 

Promover ajustes registrados no item VII deste relatório Márcio  

TCE-RO 

TCE-TO 

TCM-GO 

Aprovar site institucional C. Edilson  

Conferir acessos à gestão do site para a equipe do TCE-TO  Márcio  

Promover ajustes necessários após reforma regimental Dhênia  

Assumir a manutenção rotineira do site Dhênia  

Plano estratégico 

Ajustar a minuta e compartilhar com demais responsáveis Márcio 26/03 TC-DF 

TCE-MT 

TCE-RO 

TCE-RS 

 

Apresentar contribuições à minuta Genédio, 

Panassol e 

Risodalva 

02/04 

Compartilhar minuta com comissão executiva C. Edilson  
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Apresentar contribuições à minuta C. Edilson, 

Joaquim e 

Severiano 

 

Aprovar minuta e compartilhar com membros do CNPTC C. Edilson  

Gestão documental 

Criar e manter organizado o diretório documental do 

CNPTC – em nuvem 

Clayre 
 TCE-RO 

Demais responsabilidades 

Prestar assessoria rotineira de imprensa e de comunicação Dhênia e  

Silvio José 

 

 
TCE-TO  

TCM-GO 

Criar e manter redes sociais Dhênia e 

Silvio José 

 

 
TCE-TO  

TCM-GO 

Publicar portaria com designação de assessores e 

responsabilidades 

C. Edilson 
 TCE-RO 

Convocar próxima reunião do CNPTC e enviar minutas 

(25/04, 14h, RJ) 

C. Edilson 
 TCE-RO 

Organizar próxima reunião do CNPTC Clayre  TCE-RO 

 

 

Brasília-DF, 21/março/2019. 

 

Elaborado por:  

Clayre Teles Eller, assessora (TCE-RO) 

Risodalva Beata de Castro, auditora (TCE-MT) 

 

Aprovado por: 

Conselheiro Edilson de Sousa Silva, presidente (TCE-RO, CNPTC) 
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