
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores de 28 de
março de 2023.

- Às 10hs e 13 minutos do dia 28 de março de 2023, estando presentes os seguintes
conselheiros: Ésio de Oliveira Vieira, Carlos Alberto Malcher Bastos, Eloísa Carvalho
de Araújo, Valdecyr Herdy Alves, Paulo Roberto dos Santos Corval, Leda Regina de
Barros Silva, Marcilene de Fátima Dianin Vianna, Sidney Gomes, Lucas Vilas Boas
Maia, Paulo Roberto Trales, Aníbal Alberto Vilcapoma Ignácio, e membros da equipe
da Auditoria técnica, foi realizada a abertura da reunião ordinária do Conselho de
Curadores - CUR pelo Presidente da sessão, professor Ésio de Oliveira Vieira, que
informou a pauta a ser tratada que versava sobre os seguintes pontos: 01 -
23069.154907/2023-01 - Prestação de Contas Anual (RGI-UFF 2022); 02 -
23069.156734/2023-58 - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna.
Dando início a ordem-do-dia, o Presidente da sessão passa ao primeiro item pauta -
processo 23069.154907/2023-01 - Prestação de Contas Anual (RGI-UFF 2022),
informando à plenária que o relator do processo, Conselheiro Carlos Alberto Malcher
Bastos, não conseguiu confeccionar e finalizar o parecer acerca do processo em tela e
que por este motivo faria uma consulta aos Conselheiros, dentro do que o Regimento do
CUR estabelece, quanto à concordância dos presentes acerca do adiamento da
apresentação do parecer. Em seguida, o Presidente deu a palavra ao Conselheiro Carlos
Alberto Malcher Bastos, que apresentou os seus motivos para o fato de não ter
finalizado o parecer. Em seguida foi dada a palavra aos Conselheiros para opinarem
sobre o assunto, sendo destacado o risco do não cumprimento por parte da UFF do
prazo estabelecido pelo TCU para a apresentação da sua prestação de contas anual,
assunto ao qual foi solicitado um esclarecimento do Chefe da Auditoria Técnica, que
explicou os atuais métodos de envio do RGI pelas instituições e de análise deste
documento por parte do TCU. Após debate, foi deliberado que seria concedido ao
relator um prazo de 15 (quinze) dias para confecção e apresentação do seu parecer,
sendo este prazo impreterível em decorrência da proximidade do encerramento do
mandato dos atuais Conselheiros. Passando ao segundo item da pauta -
23069.156734/2023-58 - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna, o
Presidente passou a palavra ao Chefe da Auditoria Técnica, Auditor Newley Magalhães,
que fez sua apresentação sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna.
Após a apresentação foi aberto um espaço pelo Presidente para considerações dos
Conselheiros, a qual se seguiram falas dos Conselheiros Carlos Alberto Malcher Bastos,
Paulo Roberto dos Santos Corval e Paulo Roberto Trales. Após as discussões o
Relatório apresentado foi posto em votação e APROVADO pelos Conselheiros. O
Presidente da reunião deferiu novamente a palavra ao Chefe da Auditoria Técnica que
apresentou o Parecer da Auditoria Técnica sobre o processo 23069.154907/2023-01 -
Prestação de Contas anual (RGI-UFF 2022). Após a apresentação foi dada a fala pelo
Presidente da reunião aos Conselheiros, para realizarem comentários quanto ao exposto.
Após as considerações do Conselheiro Paulo Roberto dos Santos Corval, que fez
críticas à forma de apresentação do Relatório de Gestão e à ausência de referências



acerca de alguns dos indicadores apresentados no referido documento e de colocações
feitas pelo Conselheiro Paulo Roberto Trales, o Parecer apresentado pelo Chefe da
Auditoria Técnica referente ao processo 23069.154907/2023-01 - Prestação de contas
anual (RGI-UFF 2022) foi posto em votação e APROVADO pelos Conselheiros
presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Professor Ésio de
Oliveira Vieira deu por encerrada a Sessão, e eu, Leonora Grippi Soares da Silva
Mendes, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Senhor Presidente.
Niterói, 28 de março de 2023.

Leonora Grippi Soares da Silva Mendes

Secretária Geral dos Conselhos Superiores

ÉSIO DE OLIVEIRA VIEIRA

Presidente do Conselho de Curadores
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