
 

Ofício nº 039/2021 

                                                                  Teresina (PI), 15 de dezembro de 2021  

 
Excelentíssimos Srs Deputados Federais do Estado do 
Piaui  
 
ÁTILA FREITAS LIRA 
FABIO ABREU COSTA 
FLÁVIO RODRIGUES NOGUEIRA 
IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA 
LIMA 
JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO LIMA  
MARGARETE DE CASTRO COELHO 
MERLONG SOLANO NOGUEIRA 
MARINA SANTOS BATISTA DIAS 
REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS 
MARCOS AURÉLIO SAMPAIO 
 

 
Brasília – Distrito Federal 

 
 

Senhores Deputados Federais, 

 
CONSIDERANDO a iniciativa louvável da formação da Frente Parlamentar 
em Defesa da Auditoria de Controle Externo, que tem como os principais 
objetivos da frente a busca pela padronização dos tribunais de contas, o 
alinhamento com as melhores práticas mundiais, a ampliação da 
profissionalização das cortes e a garantia de um processo de controle externo 
hígido e com as finalidades minutadas, conforme segue: 
 
“I – Acompanhar e apoiar a atuação dos Auditores de Controle Externo em todo 
o país, bem como as políticas oficiais voltadas à carreira e ao devido processo 
legal de controle externo; 
II – Defender um padrão mínimo de organização e funcionamento dos Órgãos de 
Auditoria e Instrução Processual nos 33 (trinta e três) Tribunais de Contas do 
país, de modo a resguardar o princípio acusatório, a regularidade e a 
independência da Função de Auditoria e Instrução Processual; 
III – Promover debates, simpósios, seminários e outros eventos relacionados 
com a atuação da carreira, com o Processo de Controle Externo, com a fase de 
Auditoria e Instrução Processual, e com a segurança jurídica, a transparência e a 
simetria nos Tribunais de Contas; 
IV – Fomentar discussões, participações e integração da carreira com o 
Congresso Nacional; 
V – Procurar, de modo contínuo, o aperfeiçoamento da legislação relacionada à 
carreira, ao regular exercício das atribuições privativas dos Auditores de Controle 



 

Externo, ao processo de controle externo e à padronização nacional do Órgão de 
Auditoria e Instrução Processual dos Tribunais de Contas, influindo no processo 
legislativo a partir das comissões temáticas na Casa da Câmara dos Deputados 
e em seu plenário.” 
 

Com os cumprimentos da entidade signatária, representante de 
mais de 180 (cento e setenta) auditores de controle externo do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí, vem REQUERER que a BANCADA D0 PIAUI NA 
CÂMARA FEDERAL, VENHA apoiar a criação da frente que é articulada pela 
Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas 
do Brasil (ANTC).  

Caso a iniciativa alcance o apoio exigido, o grupo será presidido 
pelo deputado Fábio Trad (PSD-MS). Por essas razões, a signatária ROGA que 
se posicionem tendo tais ponderações por premissa, a bem da continuidade 
do bom funcionamento de nossas instituições republicanas, cuja 
atuação é essencial ao alcance da cidadania. 

     No ensejo, apresentamos protestos de estima e admiração. 
  

 

                                                                                                    

(assinado digitalmente)                  

 José de Jesus Cardoso da Cunha 

    Presidente da AUD-TCE/PI 

https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/antc-estabelece-oito-metas-institucionais-para-tribunais-de-contas/
https://radar.congressoemfoco.com.br/parlamentar/1160587/perfil
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