
CONHEÇA A MISSÃO DA ATRICON 

É importante que os membros associados conheçam a os valores, a razão de ser e a visão de futuro da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Missão - Garantir a representação, a defesa, o aperfeiçoamento e a integração dos Tribunais de Contas e de seus Membros, visando ao fortalecimento do Sistema de Controle Externo do Brasil, em benefício da sociedade.

TRANSPARÊNCIA 
E CONTROLE NA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Atenta e conhecedora dos seus 
direitos, a sociedade brasileira 
tem cobrado cada vez mais 
transparência nas ações dos mais 
diferentes setores da administração. 
Sabedores da importância do 
controle social, Tribunais de 
Contas, Ministério Público, 
servidores públicos e entidades 
da sociedade civil vão se reunir 
para debater sobre os desafios, 
objetivos e conquistas em favor 
da democracia, durante Seminário 
Transparência e Controle da 
Administração Pública. O evento, 
organizado pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Pernambuco, será 
realizado nos dias 20 e 21 de 
setembro,  no auditório do TCE-PE, 
em Recife.

3º ENCONTRO NACIONAL 
DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS

Tendo a efetividade do controle 
externo no Brasil como tema, será 
realizado  nos dias 12, 13 e 14 de 
novembro, em Campo Grande 
(MS), o 3º Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas. Organizado 
pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), em parceria com o Instituto 
Rui Barbosa (IRB) e o Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso 
do Sul (TCE-MS), o evento é 
direcionado a ministros, ministros 
substitutos, 
conselheiros, 
conselheiros 
substitutos, 
procuradores 
de contas e 
assessores de 
comunicação 
de Tribunais 
de Contas. 
Acesse o site 
da Atricon e 
saiba mais!

BOAS VINDAS

O conselheiro Cláudio 
Couto Terrão, do Tribunal 
de Contas do Estado 
de Minas Gerais, é o 
mais novo associado da 
Atricon. Seja muito bem 
vindo! Para filiar-se à 
associação, basta enviar 
e-mail para atricon@
atricon.org.br ou ligar 
para (65) 3613-2957 
ou 3613-7508.
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Bem-Vindos Conselheiros e Conselheiros 
Substitutos

http://www.atricon.org.br

