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NOVOS FILIADOS 2012
CONSELHEIROS

Bem-Vindos
Conselheiros
e Auditores
Substitutos de
Conselheiros.

• Domingos Augusto Tufner (TCE/ES)
• Leide Maria Dias Mota Amaral (TCE/TO)
• Ronaldo Chadid (TCE/MS)
• Gonçalo Domingos de Campos Neto (TCE/MT)
• Sergio Ricardo de Almeida (TCE/MT)
• Ediberto Carlos Pontes Lima (TCE/CE)
AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO
• Isaias Lopes da Cunha (TCE/MT)
• Licurgo Mourão (TCE/MG)
• Moisés Maciel (TCE/MT)
• Ronaldo Ribeiro de Oliveira (TCE/MT)
• Jaqueline Maria Jacobsen Marques (TCE-MT)
• João Batista de Camargo Junior (TCE-MT)

Palestras

• O presidente da At
ricon, conselheiro An
tonio
Joaquim, fará a pales
tra magna na abertur
a do
V Fórum TCE/PA e Ju
risdicionados, no dia
27 de
junho, em Belém (PA).
O encontro objetiva reu
nir
gestores públicos para
debater temas relacion
ados
ao controle externo e
está sendo organizad
o pelo
Tribunal de Contas do
Estado do Pará.
• O presidente da At
ricon também fará pa
lestra
no Congresso Brasile
iro de Comunicação e
Justiça (Conbrascom)
, fórum que
reúne assessores de
comunicação social de
todos os órgãos do Po
der
Judiciário brasileiro,
Ministério Público Fede
ral
e Estadual e Tribunais
de Contas. Será no
dia 28 de junho, em
Fortaleza. Falará sobre
a obrigatoriedade da
comunicação com a
sociedade no âmbito
dos
Tribunais de Contas.

COOPERAÇÃO

NOVA CONTABILIDADE
A implantação da nova contabilidade pública no
Brasil será tema de seminário organizado pelo
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ), no dia 25 de junho. As inscrições
estão abertas e podem ser feitas acessando o
endereço eletrônico da instituição Aqui!

O Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) assinaram termo
de cooperação técnica objetivando o estabelecimento de
procedimentos gerais aplicáveis ao controle externo de obras
públicas. O termo foi assinado pelos presidentes Severiano
Constandrade e Pedro Paulo Piovesan de Farias durante o
Enaop realizado em Palmas (TO), na semana passada.

