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CONTROLAR O CONTROLADOR
A Atricon participará do VIII Fórum Brasileiro de
Controle da Administração Pública, evento que
será realizado no Rio de Janeiro, nos dias 8 e 9 de
agosto. O conselheiro presidente Antonio Joaquim
fará palestra com o tema “Quem controla o
controlador”, referência ao projeto que cria o
Conselho Nacional de Tribunais de Contas.

CNTC E CFC

Novo Conselheiro
Pedro Henrique Poli de
Figueiredo assumiu cargo de
conselheiro do Tribunal de
Contas do Rio Grande do Sul.
Egresso da carreira de auditor
substituto de conselheiro,
Figueiredo foi escolhido a
partir lista tríplice e nomeado
pelo governador do Estado,
Tarso Genro.

O presidente da Atricon, conselheiro Antonio
Joaquim, apresentará a proposta de criação do
Conselho Nacional dos Tribunais de Contas
(CNTC) em reunião mensal do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). A reunião
está marcada para o dia 27 de julho, às 9h.
Um dos temas em debate será a paridade
na composição do CNTC. Pela PEC 28/2007,
estão previstos nove membros, sendo sete do
sistema de controle externo e dois indicados
pelo Congresso Nacional. A OAB, por
meio do seu presidente Ophir Cavalcante,
já defendeu uma paridade de 7 a 4, com
inclusão de um membro da OAB.
A questão da paridade e composição do
CNTC pode ser retomada quando o projeto
seguir para o Senado. Na Câmara dos
Deputados, a PEC depende apenas de
inclusão na pauta de votação.
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Pesquisas sobre Tribunais
A Atricon constituiu grupo de
trabalho composto por servidores de
Tribunais de Contas e assessores da
própria entidade e do Instituto Rui
Barbosa (IRB) para elaborar projetos
de pesquisas de conhecimento e de
satisfação em relação a cada um dos
34 órgãos de controle externo. A
pesquisa será financiada pelo Programa
Promoex. O trabalho do grupo começa
nesta semana, nos dias
26 e 27, com reunião
marcada em Brasília.
Integram o grupo
Risodalva Beata de
Castro, Américo Corrêa,
Alan Pimenta (Atricon),
Sandro Petrilli e Diomar
Mourão de Pinho (IRB),
Orlando de Araujo Castro
(TCE-AL), Luis Genédio
(TCE-DF), Cláudio Cherem
(TCE-SC) e Willians Brandão
de Farias (TCE-PE).

