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CHAPA INOVAR, UNIR E AVANÇAR 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

1. O objetivo do presente documento é apresentar aos colegas associados 
à Auditar o programa de intenções da “Chapa Inovar, Unir e Avançar”, a fim 

de cumprir requisito estatutário e participar do processo eleitoral para o biênio 

2021-2023, nos termos do “Edital de Convocação para Eleições” publicado pela 

Diretoria no dia 5/3/2021 e em atenção ao § 7º do art. 42 do Estatuto da Entidade: 

Art. 42 (...) § 7º - É obrigatória, no ato de inscrição da chapa, a entrega do 

programa a ser executado durante o exercício do mandato; 

2. De fato, as constantes e aceleradas mudanças pelas quais temos 

passado, no dia a dia, têm contribuído para recorrentes quebras de paradigmas 
em todos os contextos, desde o convívio interno das famílias (as quais, nas 

palavras de Rui Barbosa, representam a “célula mater da sociedade”) até os 

relacionamentos associativos, caracterizados pela reunião de pessoas em prol de 

objetivos comuns e afetos à coletividade que integram. 

3. E foi justamente nesse contexto de análise das mudanças que se fazem 

necessárias no modelo de atuação da Auditar, muitas das quais impostas pelo novo 

contexto social, que nos reunimos para propor aos colegas auditores a opção de 

votar na “Chapa Inovar, Unir e Avançar”. 

4. Pela brevidade do prazo disponibilizado no referido Edital para inscrição 
das chapas (de apenas 10 dias!), o presente documento apenas expõe as linhas 

mestras que nortearão a atuação da Diretoria, caso eleita para representar a 

Entidade na gestão 2021-2023. Em todo caso, após o registro da chapa o programa 

será detalhado para incluir descrições dos meios pelos quais pretendemos executar 
cada uma das ações propostas, sendo a Comissão Eleitoral, então, instada a 

compartilhar esse novo material com os colegas associados antes da data do pleito. 

5. Em síntese, reconhecendo a valorosa contribuição dos colegas que nos 

antecederam na gestão da entidade, acreditamos que é preciso inovar no modelo 
de representação associativa, contribuindo de forma decisiva para unir nossa 

categoria, notadamente pelos desafios que se avizinham, de modo a construir as 

pontes necessárias entre Auditar e demais entidades associativas (internas e 

externas) e entre Auditar e sociedade, o que nos permitirá avançar na oferta de 
propostas e soluções que ultrapassem nossos muros e fronteiras, contribuindo para 

construirmos, juntos, uma sociedade cada dia mais justa e solidária. 
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INTEGRANTES 
 

6. Apesar do curto prazo destinado à inscrição das chapas, conseguimos 

reunir um time exemplar de auditores dispostos a contribuir com o fortalecimento 

e harmonização da carreira, o que nos possibilitará gerar, preservar e entregar 

mais valor à categoria, ao Estado e à sociedade como um todo. 

 

MATRÍCULA NOME CARGO SITUAÇÃO UF 

9454-4 REGINALDO DE SOUSA COUTINHO 1. PRESIDENTE ATIVO DF 

2512-7 LUIS PAULO COSTA 2. VICE-PRESIDENTE ATIVO DF 

10660-7 RAFAEL DE OLIVEIRA 
BITTENCOURT 

3. DIRETOR DE 
CONTROLE EXTERNO 

ATIVO DF 

4588-8 REGINA LUCI MACÊDO PESSÔA 4. DIRETORA 

ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

ATIVO DF 

3438-0 ELMITHO FERREIRA DOS SANTOS 
FILHO 

5. DIRETOR DE 
PRERROGATIVAS 
PROFISSIONAIS 

ATIVO DF 

8176-0 ALAN RODRIGUES DA SILVA 6. DIRETOR DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ATIVO DF 

8557-0 KARLA AMANCIO ISMAIL 7. DIRETORA 
PARLAMENTAR E 
JURÍDICO 

ATIVO DF 

2496-1 JOSÉ CARNEIRO DORNELES 8. DIRETOR DE 
INTEGRAÇÃO 
REGIONAL 

ATIVO DF 

747-1 SANDRA ELISABETE ALVES DOS 
SANTOS 

9. DIRETORA DE 
INTEGRAÇÃO DE 
APOSENTADOS 

INATIVO SP 

2817-7 EVALDO JOSÉ DA SILVA ARAUJO 1. SUPLENTE ATIVO PE 

5716-9 CLODOMIR LOBO TEIXEIRA 2. SUPLENTE ATIVO DF 

10669-0 TIAGO MARAFANTE LINS DE 

SOUZA 

3. SUPLENTE ATIVO DF 

7706-2 KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA 4. SUPLENTE ATIVO DF 

9457-9 HELTON ONESIO DE SOUZA 5. SUPLENTE ATIVO DF 

9443-9 EULES LEONARDO SANTOS LIMA CONSELHO FISCAL ATIVO AM 

811-7 JOSÉ MARIA DA SILVA SALDANHA CONSELHO FISCAL INATIVO PA 

10223-7 EDEM MENDES TERRA JUNIOR CONSELHO FISCAL ATIVO AP 

5827-0 ÁLVARO PEREIRA DA SILVA CONSELHO FISCAL ATIVO DF 

6249-9 RICARDO DE FARIAS SANTOS CONSELHO FISCAL ATIVO DF 
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PROPOSTAS 
 

7. As propostas de atuação da “Chapa Inovar, Unir e Avançar” dividem-

se em dois eixos temáticos: a) Representativo: reflete o propósito de existir da 

Auditar, relacionado às suas atividades finalísticas; b) Administrativo: afeto às 
questões orgânicas da Entidade, relacionadas ao dia a dia da gestão. 

 

a) Eixo Representativo: 

a.1) Fortalecer a carreira de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC): 

- Contribuir para a harmonização da carreira; 

- Participar do debate público e influenciar, efetivamente, as decisões e 

a formulação de políticas; 

- Criar e participar de grupos de trabalho que tenham por objetivo 

reestruturar a carreira. 

 

a.2) Estreitar o relacionamento com entidades parceiras: 

- Fortalecer o relacionamento com outras entidades representativas; 

- Coordenar a atuação com as demais entidades associativas do TCU. 

 

a.3) Influenciar e fortalecer a participação da sociedade na gestão da coisa pública 

(controle social): 

- Promover eventos e congressos técnicos, inclusive no meio digital, 

contribuindo para a divulgação dos trabalhos dos AUFC e o fortalecimento 

da imagem da Auditar e do TCU perante a sociedade; 

- Apoiar o desenvolvimento de plataforma digital de controle; 

- Promover ações de ampliação da visibilidade do AUFC. 

 

b) Eixo Administrativo: 

b.1) Assegurar o equilíbrio financeiro da Entidade: 

- Reduzir despesas, especificamente as que não se coadunam com o 

espírito de entidade representativa de classe; 

- Gerar receitas extraordinárias; 

- Ampliar o número de associados. 

 

b.2) Promover a transparência proativa da Entidade: 

- Implementar Programa de Integridade, incluindo uma Ouvidoria; 

- Adotar tecnologias que permitam o efetivo conhecimento e controle da 

base de associados e do respectivo uso dos benefícios oferecidos, bem 
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como o acompanhamento dos gastos efetuados, em tempo real, por parte 

dos membros do Conselho Fiscal e dos próprios associados; 

- Divulgar contratos, atas de reunião, agendas dos diretores etc. 

 

b.3) Fortalecer os mecanismos de governança, com fornecimento de estrutura 
administrativa de apoio às atividades e cronograma de agendas ordinárias: 

- Reativar reuniões do Conselho Superior da Auditar; 

- Assegurar a realização de reuniões periódicas do Conselho Fiscal; 

- Possibilitar a realização de Assembleias Digitais. 

 

b.4) Ampliar e fortalecer a capilaridade da Entidade: 
- Implementar ferramentas para melhorar a comunicação com os 

associados; 

- Ampliar e melhorar os benefícios oferecidos aos associados dos Estados. 

 

CONCLUSÃO 
 

8. Portanto, em atenção ao “Edital de Convocação para Eleições”, publicado 

pela atual Diretoria no dia 5/3/2021, e em cumprimento ao § 7º do art. 42 do 

Estatuto da Entidade, apresentamos as linhas mestras de atuação da “Chapa 

Inovar, Unir e Avançar” que buscam, em síntese, inovar no modelo de atuação, 
unir a categoria dos auditores e trabalhar para fortalecer a carreira de Auditor, em 

prol da sociedade, o que contribuirá para avançarmos em questões além das 

nossas fronteiras. 

9. Solicitamos que, tão logo concluída a fase de inscrição e confirmação das 
chapas, a Comissão Eleitoral divulgue este documento aos colegas associados. 

Informamos, ainda, que este programa será diagramado e detalhado, passando a 

incluir fotos e minicurrículos dos integrantes da chapa, solicitando-se, desde já, 

que, assim que disponível, a Comissão Eleitoral realize novo envio aos associados. 

 

 

Brasília, DF-15 de março de 2021. 

 

 

 

Reginaldo de Sousa Coutinho 

(candidato a Presidente) 


