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PROMOEX 2 SERÁ
AVALIADO

Encontro Tribunais
de Contas e o
Desenvolvimento
Econômico
No dia 24 de outubro, às 9h, será
realizado o encontro “Os Tribunais
de Contas e o Desenvolvimento
Econômico” no auditório do
Sebrae Nacional, em Brasília (DF).
O evento, realizado pelo Sebrae
em parceria com a Associação
Nacional dos Membros dos
Tribunais de Contas (Atricon)
e o Instituto Rui Barbosa (IRB),
objetiva fomentar o debate
acerca da aplicação da
Lei nº 123/2006, conhecida como
a Lei das Micro e Pequenas
Empresas. A intenção é reunir
pelo menos um representante
dos TCs, das Escolas de Contas e
dos Sebrae estaduais. A Atricon
está convocando a presença dos
seus diretores e do Conselho
Deliberativo.

A viabilidade de implantação
da segunda etapa do Programa
de Modernização do Sistema de
Controle Externo dos Estados,
Distrito Federal e Municípios
Brasileiros (Promoex) será avaliada
com atenção pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
A garantia foi dada pela própria
ministra Miriam Belchior, no
último dia 25, em audiência com o
presidente da Atricon, conselheiro
Antonio Joaquim, e o presidente do
Instituto Rui Barbosa, conselheiro
Severiano Costandrade.

HOMENAGEM
Os dirigentes estavam
acompanhados pelos conselheiros
Érico Xavier Desterro e Silva,
presidente do TCE-AM e
responsável pelo agendamento da
audiência, Maurício Farias
(TCM-SP), Marisa Serrano e
Ronaldo Chadid (TCE-MS),
e pelo auditor Luiz Genédio
Mendes Jorge (TCDF).

O Governador de Minas Gerais,
Antonio Anastasia, será condecorado,
no dia 4 de outubro, com o Colar do
Mérito da Atricon “Ministro Miguel
Seabra Fagundes”. A homenagem será
entregue pelo conselheiro presidente
Antonio Joaquim durante evento
organizado pelo TCE-MG.

DA ATRICON
CONHEÇA A VISÃO

BOAS VINDAS
O conselheiro Inaldo da Paixão
Santos Araújo, do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia,
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.

Bem-Vindos
Conselheiros e
Conselheiros
Substitutos

membros
É importante que os
a os valores,
associados conheçam
o de futuro
a razão de ser e a visã
mbros dos
da Associação dos Me
do Brasil
Tribunais de Contas
(Atricon).
a
Visão - Ser reconhecid
al e de
como entidade essenci
ntação e no
vanguarda na represe
Tribunais de
aperfeiçoamento dos
Contas do Brasil.

