
OFÍCIO CIRCULAR  28/2013/ATRICON/IRB                                   Cuiabá, 15 de abril de 2013.

Excelentíssimo(a) Senhor(a): 

 

Convidamos Vossa Excelência para participar dos seguintes eventos de interesse do 
controle externo: 

1. 09/05/2013: “Controle Externo em Ação: Regimes Próprios de Previdência Social e 
Implementação  da  Nova  Contabilidade  Pública”  –  Parceria: 
Atricon/IRB/MPS/MF/STN/CFC/TCs.

Neste  encontro,  que  contará  com  a  participação  dos  Ministros  da  Previdência  - 

Garibaldi  Alves  Filho  –  e  da  Fazenda  -  Guido  Mantega,  serão  formalizados  termos  de 

cooperação  Atricon/IRB/MPS/TCs  e  Atricon/IRB/MF/STN/CFC/TCs,  tendo  como  objeto, 

respectivamente, a realização de ações voltadas à capacitação e aprimoramento do controle 

externo sobre os regimes próprios de previdência social e sobre a nova contabilidade pública. 

Além disso, haverá palestras técnicas com abordagem estratégica das temáticas. 

O evento terá início às 10h, em Brasília-DF, e será dirigido aos presidentes dos TCs 

(prioritariamente,  tendo  em  vista  a  assinatura  dos  termos  de  cooperação),  conselheiros, 

conselheiros substitutos, procuradores de Contas e dirigentes gerais de Controle Externo e/ou 

específicos das áreas mencionadas.

2. 10/05/2013  :  “Os  Tribunais  de  Contas  e  a  Justiça  Eleitoral”  –  Parceria: 
TSE/TCU/ATRICON/IRB/TCs.

Neste  evento,  que  contará  com  a  participação  da  Ministra  Carmem  Lúcia  – 

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o objetivo será debater assuntos relacionados à Lei da 

Ficha Limpa, especialmente sobre o impacto de decisões dos Tribunais de Contas no processo 

eleitoral e inelegibilidade, Entre os palestrantes, estará o Ministro aposentado do STF Carlos 



Ayres  Britto,  palestrando  em nome da Atricon  sobre  o  tema “O processo  nos  Tribunais  de 

Contas”.

 O evento terá início às 9h no auditório do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília-DF, 

e será dirigido aos desembargadores, juízes e técnicos eleitorais, além dos presidentes dos TCs, 

conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores de Contas, assessores jurídicos, dirigentes 

gerais de Controle Externo e/ou específicos de áreas, especialmente de análise de recursos. 

A  programação  completa  de  ambos  os  eventos  e  outras  informações  adicionais 

poderão  ser  consultadas  no  site  da  Atricon  (www.atricon.org.br)  ou  via  fone:  65-3613-7120 

(Denise Suszek).

Solicitamos confirmação de presença por e-mail atricon@atricon.org.br

Atenciosamente,

Conselheiro Antonio Joaquim                                           Conselheiro Severiano Costandrade
     Presidente da ATRICON                                                               Presidente do IBR

http://www.atricon.org.br/

