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TRANSPARÊNCIA
Será em Palmas (TO), no período de 31/05 a 1/6, o 
Seminário “Os Tribunais de Contas e a Lei de Acesso 
à Informação”. O objetivo do evento será aprofundar 
conhecimento sobre a Lei 12.527/2011, debater a 
aplicação da Lei sobre o controle externo brasileiro 
e consolidar uma Carta de Recomendações para ser 
encaminhada aos Tribunais de contas brasileiros.

         NOVA PÁGINA
  A Atricon está 
reformulando a sua 

página na internet. 
Um das novidades 

será a criação de um 
espaço para artigos, onde 

todos os conselheiros e auditores 
substitutos de conselheiros, ministros 

etc poderão expor suas opiniões sobre os 
mais variados assuntos. Também teremos 
um espaço denominado Jurisprudência, 
Decisões e Normas, com as informações do 
STF, STJ, TCU, STN, TCs etc

CNTC NA PAUTA  
DO DIA

O presidente da 
ATRICON, conselheiro 

Antonio Joaquim, foi recebido em 
audiência pela maioria dos líderes 
de bancada parlamentar na Câmara 
dos Deputados. De todos recebeu a 
garantia de apoio para a retomada 
da tramitação da PEC 28/2007, 
que cria o Conselho Nacional dos 

Tribunais de Contas (CNTC).
O presidente conversou com os líderes do Governo, 
deputado Arlindo Chinaglia (PT), do PSDB, deputado 
Bruno Araujo, do PSB, deputada Sandra Rosado, do PP, 
deputado Arthur Lira, do PMDB, 
deputado Henrique Alves, do 
PR, deputado Lincoln Portela, 
e do PT, deputado Jilmar Tatto. 
Manteve encontro ainda com 
o deputado petista Ricardo 
Berzoini. Contribuíram para 
viabilizar algumas das audiências 
os deputados Anibal Gomes 
(PMDB), Nilson Leitão (PSDB) e 
Wellington Fagundes (PR).
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SEMANAL

Este é o Jornal da 
ATRICON. Edição 
semanal, sempre às 
segundas-feiras. Será 
distribuído por meio 
eletrônico, formato 
A4, para facilitar a 
impressão. Também 
fi cará disponível 
na nova página da 
Atricon na internet. 
O periódico terá 
como público-
alvo os ministros, 
auditores substitutos 
de ministros, 
conselheiros e 
auditores substitutos 
de conselheiros.

         NOVA PÁGINA


