
SORTEIO PARA EVENTO NO 

RIO DE JANEIRO

Estão abertas as inscrições para o 

VIII Fórum Brasileiro de Controle da 

Administração Pública, que será realizado 

nos dias 8 e 9 de agosto, no Rio de 

Janeiro. Organizado pela Editora Fórum, 

o evento oferece duas cortesias, uma para 

conselheiro e outra para auditor substituto 

de conselheiro filiados à Atricon. 

Para participar, enviar email para o 

endereço atricon@atricon.org.br, com o 

indicativo “Sorteio Evento Editora Fórum”, 

até o dia 27 de julho.

COOPERAÇÃO

A Atricon e o IRB assinaram acordo 
de cooperação com o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústrias e Comércio 
Exterior (MDIC) e o Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
para apoiar a aplicação da LC 123/2006. No dia 12 
de julho, em Brasília. Também foram signatários 
do acordo a Frente Nacional de Prefeitos e 
Confederação Nacional dos Municípios.

NOVOS FILIADOS 2012

A Atricon tem a honra de informar 
que recebeu três novos filiados.
Fazem parte da nossa entidade
os conselheiros Arnóbio Alves 
Viana, Arthur Paredes Cunha Lima, 
ambos do Tribunal de Contas da 
Paraíba, e Adroaldo Mousquer 
Loureiro, do Tribunal de Contas do 
Rio Grande do Sul. 

ESPAÇO 
OPINIÃO

A nova página 
da Atricon na web 

oferece espaço 
para artigos de 

opiniões de conselheiros, auditores 
substitutos de conselheiros, 
ministros e auditores substitutos de 
ministro e convidados. 
Sob a coordenação do conselheiro 
vice-presidente Valdecir Pascoal, 
o espaço objetiva promover o 
debate sobre assuntos de interesse 
do controle externo. Para utilizar 
o espaço os interessados devem 
encaminhar textos para o endereço 
atricon@atricon.org.br, com o 
indicativo “Artigo para a Página 
da Atricon”, um pequeno resumo 
sobre o autor e uma foto do tipo 
frontal (5x8).

A Atricon, o IRB e o Sebrae estão 
ultimando detalhes para agenda de 
eventos visando promover a aplicação da 
Lei Complementar nº123/2006, que entre 
outras determinações orienta o tratamento 
diferenciado para microempresas e 
empresas de pequeno porte em compras 
governamentais. O projeto prevê um 
encontro nacional no dia 13 de setembro e 
encontros regionais logo após o carnaval, 
em 2013. No primeiro, reunir dirigentes de 
todos os Tribunais de Contas e do Sebrae. 
Nos estaduais, TCs, Sebrae e prefeitos e 
presidentes de Câmaras de Vereadores. 
Os custos dos eventos ficarão por conta da 
parceria com o Sebrae.
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e 
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Substitutos
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