
CONGRESSO DA ATRICON

Representantes da Atricon, IRB 
e TCE-ES estiveram reunidos 
nos dias 25 e 26 de junho, 
em Cuiabá (MT), para decidir 
sobre as providências a serem 
tomadas para a realização do 
XXVII Congresso dos Tribunais de Contas – agendado 
para os dias 3, 4, 5 e 6 de dezembro, em Vitória (ES). 
Na ocasião também foram definidas as providências 
relacionadas ao 4ª Encontro de Corais de TCs, que 
ocorrerá paralelo ao Congresso, porém entre os dias 
4 e 6. Confira AQUI a galeria de fotos.

AUDITORIA COORDENADAS 
EM EDUCAÇÃO

O TCU realiza, do dia 1º a 3 de julho, o Seminário 
Desafios para um Ensino Médio de Qualidade, 
em Brasília. O evento discute questões a serem 
enfrentadas no aprimoramento do ensino médio 
brasileiro com profissionais da área de educação, 
acadêmicos e representantes de organizações da 
sociedade civil e está sendo organizado em parceria 
com a Atricon e o IRB. Saiba Mais AQUI!

SEGUNDO ENCONTRO

Será realizado nesta terça-feira (2), na sede do TC-DF em Brasília, o 
2º Encontro do Conselho Deliberativo da Atricon. Entre membros 
do conselho deliberativo da Atricon, das diretorias da Atricon e do 
IRB e os presidentes do TCs, mais de 60 conselheiros já confirmaram 
presença. Os documentos em pauta já estão disponíveis no hotsite do 
evento. Confira AQUI!
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Aniversariantes da Semana
02/07

Conselheiro José Wagner Praxedes (TCE-TO)
Procuradora Edilza da Silva Camargo (TCM-RJ)

03/07
Procurador Sandro Alexander Ferreira (TCE-GO)

06/07
Procurador José Ricardo Parreira de Castro (TCM-RJ)

09/07
Conselheiro Substituto Alisson Felipe de Araújo (TCE-PI)

PEC DO CNTC

O presidente da Atricon, 
conselheiro Antonio 
Joaquim, solicitou a 
inclusão da PEC 28/2007 
entre os projetos prioritários 
para votação na Câmara dos Deputados ao 
deputado federal Nilson Leitão (PSDB). 
O parlamentar, que é líder da Bancada da 
Minoria, já manifestou apoio a aprovação da 
PEC 28, que cria o Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas. 

DA OSSATURA E EVOLUÇÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS

Confira no site da Atricon 
o novo artigo do presidente 
da Atricon. No texto, o 
conselheiro Antonio Joaquim 
defende a consolidação do 
sistema brasileiro de controle externo e enumera 

os meios para o alcance desse objetivo. LEIA!

http://www.atricon.org.br/galeria-de-fotos/atricon-irb-e-equipe-do-tce-es-se-reunem-para-organizar-xxvii-congresso-nacional-dos-tcs/
http://www.atricon.org.br/noticias/tcu-promove-seminario-para-discutir-desafios-para-um-ensino-medio-de-qualidade/
http://www.atricon.org.br/hotsites/controle_externo/
http://www.atricon.org.br/hotsites/controle_externo/
http://www.atricon.org.br/artigos/da-ossatura-e-evolucao-do-tribunal-de-contas/

