
Para fins  de atendimento  ao ATO Nº 90/2016,  a  servidora Arlene Oliveira  da Silva é
participante do EVENTO EXTERNO apoiado pelo TCE/BA, apresenta:

Relatório de participação no VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas
ENTC 2020 – On line –  Conferências e painéis - O olhar para o Novo – O Tribunal
de Contas Contemporâneo e o mundo pós-pandemia: mudanças no controle externo e

interação com a sociedade - 
19 e 20 de novembro de 2020 

Participei junto com outros colegas do TCE/Ba do VII Encontro Nacional dos Tribunais de
Contas, realizado na modalidade virtual/on line sobre temas relativos à “O olhar para o Novo
– O Tribunal de Contas Contemporâneo e o mundo pós-pandemia: mudanças no controle externo e
interação com a sociedade” em 19 e 20 de novembro de 2020. 

O  objetivo  era  atualização,  aprimoramento,  compartilhamento  e  envolvimento  com  a
temática para o desenvolvimento da carreira dos tribunais, em atenção à recomendação
de formação continuada do TCE/BA.

O evento foi muito bem organizado e dividido em painéis e conferências por subtemas,
grupos de interesse em relação ao tema central abordado, começando com a Solenidade
de  Abertura,  muito  proveitosa,  sendo  apresentada  pela  Mestre  de  Cerimonia  Carol
Pedroso e com as saudações de:

1) Bruno Quick, diretor técnico do SEBRAE Nacional;
2)  Marcos  Bemquerer  Costa,  presidente  da  Associação  Nacional  dos  Ministros  e
Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (AUDICON);
3) Joaquim Alves de Castro Neto, presidente do Conselho Nacional de Presidentes de
Tribunais de Contas (CNPTC);
4) Thiers Vianna Montebello, presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas
dos Municípios (ABRACON);
5) Ivan Lelis Bonilha, Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB);
6) José Múcio Monteiro Filho, ministro do Tribunal de Contas da União e
7) Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas (ATRICON).

Conferência 1

Antonio Augusto Brandão de Aras, Procurador Geral  da República -  Tema “ Soluções
negociadas no pós pandemia e a justa medida diante da crise socioeconômica agravada
pela Covid 19”. O tema foi introduzido com as clássicas lições do filósofo grego Aristóteles
sobre  a  “Ética  a  Nicômaco”,  defendendo  a  “justa  medida”.  A mesa  foi  presidida  por
Stephenson Oliveira Victer, presidente da Associação Nacional do Ministério Público de
Contas (AMPCON).

Conferência 2

Valdecir Fernandes Pascoal, conselheiro do Tribunal de Contas de PE - Tema “Desafios
da Gestão, do Legislativo e do Controle em tempos de Pandemia”. Contexto: uma das
maiores crises dos últimos 100 anos, só comparada a “Grande Depressão” em 1930. Uma
pandemia sem precedentes que vem agravando de forma intensa as crises econômicas,
sociais  e  fiscais.  Aumento  do  desemprego,  da  informalidade,  da  extrema  pobreza.



Destaque para o ano eleitoral do legislativo e executivo municipal, crise das instituições e
polarização entre as pessoas.

Desafios do Poder Executivo – Encontrar o equilíbrio fiscal,  considerando a queda de
arrecadação e o aumento de despesa. Tempos de pandemia, tempos que requerem a
participação do Estado na economia, no social e principalmente na saúde. Os 3 entes da
federação brasileira são autônomos, mas a União exerce um papel importantíssimo de
coordenação nacional  de políticas públicas,  nesse aspecto,  políticas que combatam a
pandemia.

Desafios do Poder Legislativo – harmonização com o Executivo na implementação das
políticas públicas no combate à pandemia; aprovação do Regime Extraordinário Fiscal,
Financeiro e de Contratações Públicas; Orçamento de Guerra; aprovação de exceções à
Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o artigo 42; suspendeu os diálogos sobre
austeridade fiscal. 

Desafios do Controle Externo – o primeiro desafio é de ordem de gestão interna. Como os
tribunais irão se organizar administrativamente neste período?; Como conciliar o papel
pedagógico com o papel fiscalizador, respeitando a vida, a saúde pública; República e o
equilíbrio  das  contas;  construir  juízos  de  valor  sobre  a  ponderação  de  princípios
constitucionais em tempos atípicos: legalidade x direito à vida, à saúde x razoabilidade x
dignidade da pessoa x responsabilidade fiscal e como impedir que os gestores públicos
façam  mau  uso  da  flexibilidade  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  do  regime
extraordinário de contratações? 

A mesa foi  presidida por Marcos Bemquerer Costa, ministro  do Tribunal  de Conta da
União.

Painel do IRB – Avaliação de políticas públicas pelos Tribunais de Contas

A mesa foi presidida por Edgar Guimarães, presidente do Instituto Paranaense de Direito
Administrativo - Saudações e cumprimentos; apresentação dos painelistas e introdução
ao subtema. Não houve perguntas.

Pierre Moscovici, president of the Cour des Comptes da França - Cumprimentos iniciais,
solidariedade com os brasileiros pelo enfrentamento a pandemia e introdução ao tema.
Excelente palestra de uns 15 minutos aproximadamente discorrendo sobre “Avaliação de
políticas  públicas  pelos  Tribunais  de  Contas”,  conceitou,  falou  da  importância,  das
metologias  aplicadas,  das  ferramentas  utilizadas,  do  envolvimento  das  partes
interessadas,  outros  órgão  também  fazem  a  avaliação,  análises  qualitativas  e
quantitativas dos dados estatísticos. Avaliação feita para tomada de decisões sobre as
melhores políticas, exemplificou trabalhos realizados desde 2008, falou que avaliação é
uma das missões da Corte de Contas, mensurou os desafios encontrados e a importância
da informação para os cidadãos e finalizou se colocando à disposição.

Estela  Souto,  consultora  de  políticas  públicas  na  Organização  para  Cooperação  e
Desenvolvimento  Econômico  (OCDE)  -  Saudações  iniciais  aos  painelistas,  aos
organizadores e  aos participantes.  Abordou pontos  muito  importantes  para  o  controle
externo na avaliação das políticas públicas: projeto Integrar em parceria com o TCU e
TCE’s na área de educação e sistemas de controle; apresentação da OCDE; os 3 tipos de
sistemas  de  controle,  definindo,  exemplificando  e  caracterizando-os;  desafios  e



oportunidades de melhoria; sugestão para criação de comitê para selecionar as auditorias
coordenadas (TCU e TCE’s);  melhores práticas levam a uma governança melhor  e o
Brasil é referência em auditorias coordenadas.

Sebastião  Helvecio  Ramos  de  Castro,  conselheiro  do  TCE  de  Minas  Gerais  -
Cumprimentos iniciais aos painelistas, ao presidente da mesa, aos organizadores e aos
participantes. A palestra foi  muito pertinente, fez um apanhado geral,  considerações e
interpretações  dos  painelistas  anteriores  na  sequência:  qualidade  técnica  da
apresentação  do  president  da  Cour  des  Comptes  da  França;  avaliação  de  políticas
públicas não é auditoria operacional;  a viabilidade de se fazer a avaliação da política
pública e finaliza pontuando com a marcante frase “a avaliação de políticas públicas é um
instrumento estruturante da Democracia”. Sobre a 2 palestra:  Brasil é o único país que é
federação com três entes autônomos; governança pública: direcionar, avaliar e monitorar;
classificação  dos  sistemas  de  controle  centralizado  e  descentralizado;  sugestão  para
criação de um comitê para selecionar auditorias coordenadas (TCU e TCE’s) e o Brasil é
líder em auditorias coordenadas, mas sempre pode melhorar.

Painel da AUDICON – Os desafios do Controle Externo diante da pandemia

Luiz Henrique Lima, conselheiro substituto do TCE de Mato Grosso, moderador deste
painel  -  Saudações  iniciais,  apresentação  dos  painelistas,  introdução  ao  subtema
proposto. Os desafios do Controle Externo diante da pandemia é tema de um livro. Nesse
momento  o  moderador  convida  o  ministro  Marcos  Bemquerer  Costa  para  fazer  a
apresentação do livro. Segue fazendo moderações, intervenções a cada apresentação. O
público participou com algumas questões pertinentes aos temas abordados.

José Mucio Monteiro Filho, ministro do Tribunal de Contas da União - Saudações iniciais
aos  colegas  de  painel,  ao  ministro  Marcos  Bemquerer  Costa  fez  um  agradecimento
público  e  honroso;  fez  um  agradecimento  especial  por  ter  prefaciado  o  livro  acima
referenciado e seguiu fazendo um breve relato dos pontos marcantes do livro.

Leticia Ayres Ramos, conselheira substituta do TCE do Rio Grande do Sul - Iniciou a
palestra  com  as  saudações  iniciais  aos  colegas  de  painel,  ao  moderador,  aos
organizadores do evento, ao público e em especial ao ministro José Múcio Monteiro Filho.
Antes de começar de fato abordando o tema citou pensamentos, frases, teorias, pontos
marcantes do Mia Couto, escritor moçambicano e de Fritjof Capra, físico austríaco. 

Seguiu explanando sobre os desafios a serem vencidos pelo Controle Externo: Como
proceder diante da intensa relativização dos mecanismos de controle? e a necessidade
de reforçar a transparência neste combate a pandemia e aos seus efeitos e sobre as
respostas aos jurisdicionados e a sociedade frente aos desafios enfrentados em tempos
tão conturbados.

Respostas  de  ordem  interna  –  como  os  tribunais  estão  se  organizando
administrativamente no atendimento as demandas dos jurisdicionados (suspensão dos
prazos  processuais,  atendimento  virtual,  fortalecimento  das  ferramentas  tecnológicas,
fortalecimento do controle em rede) e dos cidadãos e respostas de ordem externa: perfis
orientativos;  pedagógicos;  colaborativos;  fomento  e  aprimoramento  da  transparência,
inclusive no sentido de se evitar a disseminação de informações falsas. 



Edvaldo Fernandes de Souza, conselheiro substituto do TCE do Pará - Iniciou saudando
os colegas de painel, a organização do evento e em especial aos escritores do livro que
foi  lançado pelo ministro  Marcos Bemquerer  Costa.  Antes de abordar  o  subtema,  fez
comentários sobre o livro “ A economia brasileira em marcha forçada”, de Antonio Barros
de Castro em 1985, que retrata as mazelas vividas nas décadas de 70 e 80. 

Deu continuidade abordando os aspectos do subtema “Saúde, pandemia Covid 19 e o
papel do Controle Externo” - Como a administração pública lida com o direito à saúde? e
como o  Controle  externo  atua  perante  a  administração  pública  e  a  sociedade  nesse
cenário de pandemia? 

Direito à vida é um direito que tem base na Constituição Federal de 1988, é indissociável
do direito à vida, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Existe uma
legislação infraconstitucional: a Lei nº 8.080 de 1990, o Decreto nº 7.508 de 2011, a Lei
Complementar  141  de  2012.  Em  2020,  tempos  de  pandemia,  novos  projetos  foram
convertidos em lei para regulamentar inúmeras situações adversas. 

Para finalizar a palestra citou pontos marcantes do relatório “30 anos do Sistema Único de
Saúde (SUS), que SUS para 2030”, emitido pela Organização Pan-Americana Saúde, em
2018.

Painel sobre a retomada da atividade econômica e o papel dos Tribunais de Contas

Joaquim Alves  de  Castro  Neto,  presidente  do  Conselho  Nacional  de  Presidentes  de
Tribunais  de  Contas  (CNPTC),  moderador  deste  painel  -  Saudações  inciais  aos
painelistas,  ao  presidente  da  ATRICON.  Continuou  apresentando  os  painelistas,  fez
algumas intervenções e houve algumas perguntas aos palestrantes. 

Bruno  Quick,  diretor  técnico  do  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  as  Micro  e  Pequenas
Empresas  (SEBRAE)  -  Cumprimentou  os  colegas  de  painel,  Fabio  Tulio  Filgueiras
Nogueira e os membros e servidores dos Tribunais de Contas. Dando continuidade a
palestra, seguiu relatando sobre as parcerias exitosas do SEBRAE com os Tribunais de
Contas; da agenda do Brasil para o empreendedorismo, como fonte de prosperidade para
todos;  a  retomada  da  atividade  econômica  nas  atuais  circunstancias  (sobrevivência,
retomada e reimaginar/reinventar/superar); sobre o ano de 2020, ano da “Resiliência”.

Apresentou  o  resultado  de  uma  pesquisa  feita  pelo  SEBRAE  sobre:  a  situação  das
pequenas  e  médias  empresas  por  ramo  ou  categoria;  impacto  do  desemprego  na
sociedade; políticas; produtividade das empresas; políticas necessárias para tirar o Brasil
da  crise  (desburocratização,  melhoria  do  ambiente  de  negócios,  inovação  e
desenvolvimento).  Finalizou  mencionando  a  importância  das  pequenas  e  médias
empresas  participando  com regras  diferenciadas  nas  licitações  e  compras  públicas  e
sobre  os  produtos  e  serviços  que  o  SEBRAE  oferece,  por  exemplo:  cidade
empreendedora e prefeito empreendedor.



José  Roberto  Afonso,  economista  e  contabilista  -  Os  cumprimentos  foram  breves  e
céleres. Apresentou o subtema proposto de forma clara, objetiva e sucinta explanando
sobre os desafios e os mitos a Retomada da Atividade Econômica e o papel dos Tribunais
de  Contas.  Nesse  ponto  ficou  claro  que  não  será  apenas  a  retomada,  mas  sim  a
reconstrução das relações econômicas, sociais e trabalhistas e o papel deverá ser de
proativismo, preventivo e orientador. Deverá haver também harmonia entre os Poderes.

Desafios do “Novo Normal”: reglobalização da produção; digitalização da economia e da
sociedade; descentralização fiscal (fortalecimento dos estados e dos municípios) e rede
de proteção social.

Mitos surgidos na “Pandemia”: experimentalismo – Os governos estão seguindo a ciência
durante  a  crise  da  COVID  19?;  dívida  pública  e  total  como  ela  está  se  movendo?;
poupança anticrescimento e renúncias fiscais.

Painel da ATRICON – Direito, controle e institucionalidade

Ivan  Lelis  Bonilha,  presidente  do  IRB,  moderador  do  painel  -  Breves  saudações  e
cumprimentos  iniciais,  apresentação  dos  painelistas.  Intervenções  pontuais  e
apresentação das questões formuladas pelos participantes.

Dr. Lenio Luiz Streck, jurista e professor - Inciou com as saudações ao moderador; ao
outro painelista, que é seu orientando do trabalho de doutorado; aos organizadores do
evento  e  ao  público  participante.  Dando  seguimento  a  palestra  fez  algumas
argumentações,  considerações  muito  importantes  sobre  pontos  cruciais  dentro  da
temática proposta: democracia; patrimonialismo, confusão/mistura entre o bem público e o
bem privado; legalidade; burocracia;  contradições da burocracia; discussões filosóficas
sobre  Ativismo x  Judicialização  pelos  tribunais,  pelas  agências,  pelos  jurisdicionados;
questões surgidas em face de direitos subjetivos; possibilidade de aplicar a mesma regra,
conduta nas mesmas circunstâncias; os tribunais pouco usam as ‘Academias”, ciências.
Finalizou contando uma metáfora sobre “critérios” de Luis Fernando Veríssimo.

Gilberto Morbach, advogado - Saudações iniciais a todos, agradecimentos especiais e
honrosos ao Dr. Lenio Luiz Streck. Agradecimento especial por participar deste evento
grandioso e de muita responsabilidade, inclusive por participar depois do seu orientador.
Iniciou  com  breves  comentários  sobre  posições  partidárias:  esquerda,  direita,  liberal,
conservador, mas nos ajuda com seu pensamento de que antes de nos posicionarmos
politicamente devemos lembrar das nossas referências intelectuais, éticas e morais. Citou
como sua referência o professor Dr. Lenio Streck.

Seguindo o fluxo, abordou pontos chaves e esclarecedores para compreendermos melhor
o tema proposto “Direito, Controle e Institucionalidades”: Melhor conceito de Democracia?
Aquele que respeita os princípios mínimos da República – Império da Lei e ou Império do
Direito; 4 requisitos fundamentais a Democracia: limitação da discricionariedade; sujeição
e  controle  a  regras  públicas  promulgadas;  congruência,  coerência  entre  a  legislação
promulgada e os atos praticados pelos agentes públicos, políticos e o estabelecimento de
procedimentos  que  permitam  os  cidadãos  questionarem  os  atos  públicos.  Houve
comentários valiosíssimos sobre a importância,  as exigências e responsabilidades dos
Tribunais de Contas em uma Democracia.



Finalizou a palestra propondo reflexões: “Qual o tipo de Democracia que queremos?”;
“Como está a altura do Império da Lei?” e por fim “Necessidade da difícil tarefa de se
garantir  uma  República,  uma  Democracia  em  que  as  autoridades  são  limitadas
institucionalmente”.

Painel  da ABRACOM – A visão das Associações de Classes Jurídicas sobre os
Tribunais de Contas

O Senhor Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, presidente da ATRICON fez a abertura deste
painel do 2 dia do Encontro – Saudações inciais aos painelistas, teceu comentários sobre
os desafios enfrentados para que esse evento fosse realizado e fez um breve histórico
sobre as associações de classes: ABRACOM; AUDICON; IRB; AMPCOM e ATRICON.

Ao final da última palestra do painel o Senhor Fábio fez um destaque sobre o “Apagão
das Canetas” - Houve um levantamento das obras paradas/inacabadas no Brasil realizado
em parceria do Conselho Nacional de Justiça, TCU e ATRICON. Uma das conclusões é
que só 0,7% das obras paradas se referem a decisões de Tribunais de Contas. O Sistema
Tribunais de Contas existe para ajudar o Gestor Público e não para atrapalhar. Citou a
participação dos Tribunais em várias temas, pautas importantes para o Brasil.

Thiers Vianna Montebello, presidente da ABRACOM, moderador do painel - Saudações
inciais aos painelistas; breves comentários sobre seus 27 anos em Tribunais de Contas e
sobre as transformações que os sistemas de Contas e as Associações de Classes vem
vivendo.  Apresentou  os  painelistas,  fez  pequenas  e  excelentes  intervenções  a  cada
palestra e ao final da última palestra do painel. 

Bruno  Teixeira  Dubeux,  Procurador  Geral  do  estado  do  Rio  de  Janeiro  –  Iniciou
parabenizando a organização do evento, saudando os colegas de painel e fez uma crítica
a advocacia pública na instituição em que trabalharias, sobre a ausência de diálogo com o
Tribunal  de  Contas do Rio  de Janeiro.  Continuou fazendo algumas considerações de
propostas para debates:

1)  Apagão das canetas  –  Há dificuldades em se encontrar  pessoas bem formadas e
capacitadas  para  cargos  na  administração  pública,  em  especial  quando  envolve
ordenação de despes;
2) Maior cautela na busca pela responsabilização do servidor público, do gestor público
nos atos de improbidade administrativa;
3) Observância dos princípios do Contraditório e Ampla Defesa nos processos envolvendo
servidores e gestores públicos e
4) Ressaltar a necessidade tanto do Poder Judiciário quanto dos Tribunais de Contas
observarem  os  comandos  trazidos  pela  Lei  de  Introdução  ao  Direito  Brasileiro,  em
especial na função controladora (artigos 20 e 21).

Felipe Santa Cruz, advogado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) –
Teve um leve mal  estar,  mas conseguiu participar  do evento.  Elogiou publicamente o
moderador e o painelista Bruno Dubeux e saudou os demais participantes do evento.
Começou a palestra concordando com a fala do painelista Bruno Dubeux e acrescentou
mais  alguns  pontos:  a  visão  punitiva  de  várias  instituições  e  o  exagero,
desproporcionalidade das punições aplicadas. 



Continuou sua fala sobre a advocacia privada – Aos poucos vai percebendo a importância
dos Tribunais de Contas e do Controle Externo; é um mercado promissor; tem desafios de
acesso  aos  autos  dos  processos  nos  tribunais  e  sabe  da  existência  da  crise  das
instituições brasileiras. No entanto, acredita na força da iniciativa privada para vencer os
desafios da pandemia, na a advocacia pública. 
 
Marcelo  Lima  Buhatem,  desembargador,  presidente  da  Associação  Nacional  dos
Desembargadores  (ANDES)  –  Saudações  e  agradecimentos  aos  painelistas,  aos
organizadores do evento a apresentadora. Parabenizou Bruno Dubeux pela nomeação
como procurador do Rio de Janeiro. Fez considerações sobre a importância dos Tribunais
de Contas após a Constituição Federal de 1988 (CF/ 1988), onde os TC’s passaram a ser
uma casa técnica e não mais política, ganhou maior visibilidade e responsabilidade dentro
do  sistema  de  controle  externo.  Não  esqueceu  que  o  Ministério  Público  de  Contas
também foi criado pós CF DE 1988.

Continuou a explanação concordando com as considerações feitas pelo colega painelista
Bruno  Dubeux,  inclusive  acrescenta  que  sobre  estas  situações  ele  não  seria  gestor
público;  sobre  em  não  concordar  que  os  atos  de  improbidade  administrativa  sejam
imprescritíveis.  E  por  fim discorreu  sobre:  a  má-fé  e  o  dolo  têm um percentual  bem
pequeno quando comparado  ao desconhecimento  da  legislação,  das obrigações,  dos
critérios a serem obedecidos, observador.

Nos minutos finais pediu a palavra e fez uma proposição para os Tribunais de Contas pós
2020;  “Deixar  de  exercer  a  função  hermenêutica,  em  muitas  vezes  distanciadas  da
sociedade e ai eu digo pela diversidade de temas que abordam, para que possam exercer
em locus e a voz da sociedade um autêntico e essencial exercício de garantia do cidadão
ao Direito Fundamental da correta gestão das contas públicas”

Neste painel os painelistas e moderador continuou o debate sobre os subtemas propostas
quanto  a  visão  da  advocacia  pública  e  privada  frente  as  ações  de  improbidade
administrativa,  dolo,  má-fé,  exemplos  de  desconhecimento  da  legislação,  cautela  na
busca da responsabilidade. 

Conferência de Encerramento

Fabio  Tulio  Filgueiras  Nogueira,  presidente  da  ATRICON  –  Saudações  inciais  e
apresentou  o  conferencista,  detalhando  seu  curriculum.  No  final  da  palestra  do
conferencista, o elogiou pela brilhante participação e pelo espírito humanista. 

Humberto  Martins,  ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  –  Cumprimentos  inciais,
agradecendo pelo convite, aos organizadores e promotores do evento. Saudou também
todos os ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas. Introduziu a palestra com a
informação de que nenhum país estava preparado para enfrentar  a pandemia e suas
consequências.  Houve mudanças de hábitos,  passamos a  fazer  uso das ferramentas
tecnológicas, o Poder Judiciário não parou, se adaptando as circunstancias atuais.

Continuou  explanando  sobre  o  “Novo  Normal”,  devemos  conviver  com as  mudanças
ocorridas nos hábitos, com as ferramentas tecnológicas, com a inteligência artificial, mas
sem nunca esquecer a presença do “Ser Humano” nas instituições públicas e privadas. “
Nada substitui a riqueza da presença humana, a beleza da presença, face a face, mão a
mão, olho a olho, calor humano, coração dentro de coração”.



Abordou  brevemente  sobre  a  Lei  de  Finanças  Públicas  (Lei  nº 4.320/194),  a  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)  e a Emenda Constitucional 106
de maio de 2020 instituindo o Regime Extraordinário Fiscal, Financeira e de Contratações
Públicas  “Orçamento  de  guerra”  dando  meios  e  segurança  jurídica  necessários  aos
gestores na condução das políticas nestes tempos de pandemia.

Destacou a elaboração de um plano especial  pelo TCU para o acompanhamento das
ações ao combate a Covid,  composto de 29 acompanhamentos e executadas por  18
unidades técnicas. Houve um breve comentário sobre a instituição do auxílio emergencial.
Finalizou citando um poema sobre a rotina do serviço público de João Cabral de Melo
Neto dirigido a Carlos Drumnond de Andrade.

Essencial para o desenvolvimento e aprimoramento da carreira de auditor estadual de
controle  externo  ter  participado  de  um Encontro  tão  brilhante  como este.  Excelentes
painelistas  e  conferencistas  abordando  subtemas  relacionados  ao  tema  central  tão
pertinente ao momento atual. 

Encerrando  o  VII  ENTC,  a  Mestre  de  Cerimônia  agradeceu  ao  patrocinador  oficial,
SEBRAE,  exibindo  um vídeo  institucional;  falou  da  confecção  da  Carta  do  Evento  e
franqueou a palavra os presidentes das Associações de Classes referenciadas no corpo
deste relatório para os cumprimentos, agradecimentos e saudações finais.

Dessa forma, pensamos ter socializado o que aprendemos no Encontro e como esses
conhecimentos  aos  poucos  estão  sendo  agregados  a  nossa  rotina  de  trabalho  no
TCE/BA.

Salvador, 12 de maio de 2021.

Arlene Oliveira da Silva
Auditora Estadual de Controle Externo
Cadastro 750.034
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