
 

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO: BIÊNIO 2020-2021 
 

 
Dirijo-me humildemente a cada colega associado a fim de que pense por um instante nesse final de 

ano pelas mais de 617 mil vítimas da Covid-19; em solidariedade aos familiares atingidos por essa triste 
Pandemia da Covid-19, bem como por aquelas pessoas que estão desempregadas, sem renda, doentes, nas 
filas dos hospitais, sem perspectiva de futuro, a fim de que possamos de alguma forma, ajudá-los com uma 
doação, uma palavra, uma orientação, um conselho amigo, em fim, um gesto de amor e carinho.    

  
Agradeço imensamente a Deus, por tudo; aos membros do TCE, em especial a Conselheira Lilian 

Almeida; aos colegas auditores que estão a serviço da gestão; aos colegas que estiveram junto comigo na 
Diretoria (a minha querida tesoureira e amiga Kátia, Marcos Vinícius, Jailson, João Cordeiro, Helcio, 
Chrystianne Portela, Luciana Tobler) e do Conselho Fiscal (Erika, Geysa, Paulo, Sérgio Idelano, Brás, Seu 
Humberto); aos ex-presidentes Antenor, Inaldo, Henrique, Bruno e o grande amigo João Cordeiro, meu vice-
presidente, aos demais auditores de controle externo e colegas colaboradores: Liara, Rosélia, Mauro e 
Cristiane, minha fiel secretária e escudeira de todos os dias.    

 
Foram dois anos difíceis, em especial 2020; desafiadores, por conta da pandemia da Covid19. Já 

estávamos vivendo um período de arrocho fiscal, que se agravou ainda mais, com a exigência de uma quota 
de sacrifício grande de toda sociedade e dos servidores públicos, com a edição da LC 173-2020. Contudo, m 
lutamos bravamente e tivemos conquistas importantes que merecem destacar:   

 
 

1. Participações em reuniões virtuais com entidades – ANTC (Semana do auditor) e 
Conselho de Representantes da ANTC, FENASTC;  

2. Participação no lançamento do Programa de Combate e Prevenção de Corrupção no 
Piauí, capitaneada pelo TCU e CGU (Piauí) juntamente com os demais órgãos que 
atuam na Rede de Controle (TCU, CGU); 

3. Ingresso de duas ações judiciais (em andamento): Ação Covid19 e Resolução 14 – 
2020,  essa última já com o parecer do MPE favorável, pela anulação de artigo que 
restringiu direito de servidor especial ou que tem dependente especial;  

4. Contratação de Plano Unimed Saúde e Odonto Ltda.; 
5. Elaboração de proposta de projeto de aperfeiçoamento da instrução e da seleção dos 

processos de prestação de contas de gestão do TCE-PI; 
6. Endosso e encaminhamento de proposta de ato normativo – alteração da forma de 

cálculo e pagamento de substituições no âmbito do TCE/PI; 
7. Participação-Elaboração de sugestões de propostas de políticas de valorização de 

pessoal para análise (com aprovação, a ser implementada a partir de janeiro de 2022); 
8. Criação de link Resultados da fiscalização no sitio da associação para fins de divulgação 

das resenhas produzidas decorrentes dos relatórios de fiscalização produzidos pelos 
auditores; 

9. Criação dos links na nossa página do painel Covid-19 Piauí; COOPERA (Programa 
Especial de Atuação no enfrentamento da crise da covid-19) do TCU; Diário Oficial do 
TCE e Transmissão ao vivo das sessões; 

10. Pedido e acompanhamento protocolados junto ao Fundo de Previdência visando o 
pagamento da revisão salarial de 2019 e 2021, dos servidores inativos; 

11. Solicitação de pagamento de saldo residual de Gratificação de Incremento de 
Produtividade (atendido); 

12. Patrocínio da Rede de Controle da Gestão Pública no Piauí de evento realizado no dia 
09 de novembro de 2020, em frente a Polícia Rodoviária Federal como forma de 
fomentar o controle social e de marcar a importante data em nosso Estado, Dia 
Internacional contra a Corrupção. Campanha: Prevenir e combater a corrupção e dever 
de todos 

13. Concessão de entrevista ao Sistema de Comunicação o Dia (O Dia News) para tratar da 
eleição para conselheiro do TCE-PI; 

14. Participação na eleição para conselheiro do TCE – PI, na ALEPI; 
15. Homenagem a auditora de controle externo Girlene Francisca, em reconhecimento pelos 



trabalhos prestados como auditora na fiscalização e organização dos RPPS _Regime 
Próprio de Previdência Social;  

16. Homenagem ao auditor de controle externo José Inaldo  pelo reconhecimento pelos 
trabalhos prestados na coordenação do Núcleo de Gestão de Informações  Estratégicas 
e Combate à Corrupção; 

17. Homenagem a Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, em agradecimento 
pelas conquistas em prol da valorização da categoria, com reflexo no fortalecimento do 
controle externo Brasileiro, fruto de uma parceria, paulatinamente construída; 

18. 279 resenhas - Produção e publicação por nossos colaboradores na página da 
associação (audtcepi.org.br), pertinentes aos relatórios produzidos pelos auditores de 
controle externo (processos com trânsito em julgado e medidas cautelas) no 
desempenho de suas atividades finalísticas; 

19. 39.923 acessos a nossa página em 2 (dois) anos; 

20. 290 publicações em Storys; 
21. 472 compartilhamentos de matérias; 
22. 72 Publicações – FEED; 
23. 101 cestas de café da manhã, distribuídas entre os auditores aniversariantes, mediante 

sorteio e, colaboradores; 
24. 280 panetones distribuídos entre os associados em comemoração a Páscoa e Natal; 
25. Foram distribuídos 15 kits da natura para os pais, mediante sorteio, em comemoração à 

data; 
26. 92 cestas básicas distribuídas entre os colaboradores terceirizados do TCE (empresa 

SELETV), Abrigo São José e pessoas em situação de vulnerabilidade social;  
27. Encaminhamento de coroas de flores em vista de falecimento de familiares de auditores 

de controle externo; 
28. Aquisição de uma TV de 32 polegadas para facilitar as reuniões virtuais; 
29. Aquisição de um frigobar para melhoria do conforto para os colaboradores e associados; 
30. Elaboração de um mural em homenagens às diretorias anteriores, dentre outras 

atividades não de menor importância.   
 

Friso, que gostaria de ter deixado a carreira de Controle Externo do Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí mais engrandecida; reconhecida como atividade exclusiva de Estado;  
regulamentações e expedição da identidade funcional bem como do instituto da remoção e da 
jornada da carga horária do auditor de controle externo, executada parte interna e parte externa, 
conforme interesse público, vinculado somente ao controle de metas a serem regulamentadas e 
verificadas pelo TCE; com maior espaço na gestão do TCE nas discursões e decisões nos assuntos 
que envolvem a carreira e exercício das funções, em fim, com mais independência funcional. 
Contudo, como toda obra humana é inacabada e, quase sempre carece de continuo melhoramento, 
cabe às próximas representações avaliarem os temas epigrafados, embora convicto de que, na 
condição de associado e presidente da nossa entidade, procurei sempre oferecer o melhor de mim.  

 
Por fim, desejo aos membros da Diretoria que sejam influenciados na formação de uma 

vontade férrea, de um ânimo de luta e superação, assim como os versos do poeta Gonçalves Dias, 
os quais serviam de lema do Jornal O COMBATE, que vinha de São Luís para Teresina:         
 
                          
 

“A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes os bravos só pode 
exaltar” 

 
                      Boas Festas e um feliz Ano de 2022 e, que Deus proteja a todos nós.  

 
  

José de Jesus Cardoso da Cunha 
Presidente da AUD-TCE/PI 

            Biênio 2020-2021 
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