
 

Ata de Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – AUD-TCE/PI 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois e vinte e um, os auditores 

associados da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCE/PI – AUD/TCE-PI, 

convocados previamente conforme regras estatutárias,  reuniram-se, virtualmente, na 

plataforma do endereço eletrônico https://meet.google.com/vcg-quzc-uub , no horário 

de 12:00hs, do dia 19/04/2022, e deliberaram sobre as ações judiciais interpostas pela 

Associação: Protocolo: 0826806-34.2020.8.18.0140 (Objeto: atualização aos 

associados), bem como a que trata da Resolução nº 14/2020, editada pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí, que regulamentou a redução da carga horária para servidor  

especial ou que tem dependente especial, (Proc. Judicial N: 0808439-

25.2021.8.18.0140), sendo ratificada a aprovação de legitimidade da associação 

para representar judicial  os associados para fins de comprovação expressa de 

autorização dos associados, conforme solicitação do MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 

dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, nos autos do Despacho do 

Processo já mencionado, com data de 12 de Abril de 2021, doravante  entendimento 

do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 573.232, com 

repercussão geral reconhecida. Passadas as informações pertinentes a primeira 

Ação movida e ratificada a última pelos  auditores  presentes, decorrente do 

Proc. Judicial N: 0808439-25.2021.8.18.0140, conforme solicitação do MM 

Juiz de Direito da 2º Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de 

Teresina bem como discutidos outros informes de interesse da categoria, 

deu-se por encerrada a reunião. Para constar eu, Jailson Barros Sousa, 2º 

Secretário, de acordo com o art. 35 do Regimento Interno da Associação, lavrei a 

presente ata de reunião que depois de lida e aprovada foi por mim assinada e pelos 

demais membros da Diretoria e Conselho Fiscal presentes.  Teresina, 19 de abril de 

2021.  

PRESIDENTE 
José de Jesus Cardoso da Cunha 
VICE-PRESIDENTE 
João  Antônio Cordeiro da Silva 
1°SECRETÁRIO 
Hélcio Alexandre  Matos Gomes 
2°SECRETÁRIO 
Jailson Barros Sousa 
1°DIRETOR FINACEIRO 
Kátia Maria de Carvalho Maira 
2°DIRETOR FINANCEIRO 
Luciene de Almeida Tobler Silva 
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1°DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
Marcos Vinicius Luz 
2°DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
Chrystianne Portella de Mello Rocha  
 

 

  

   


