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Aniversariantes da Semana
22/08

Cons. Subst. Luiz Arcoverde Cavalcanti Filho (TCE-PE)

23/08
Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima (TCE-CE)
Cons. Hélio Parente de Vasconcelos Filho (TCM-CE)

25/08
Conselheira Cristiana de Castro Moraes (TCE-SP)

XII ECCOR

O XII Encontro do Colégio 
dos Corregedores e 

Ouvidorias dos Tribunais de 
Contas, realizado dia 12 de 

agosto no Rio de Janeiro, foi 
um sucesso. Transparência, 
Ética e Cidadania foram os 
temas debatidos no evento 

realizado pelo CCOR, 
Atricon, TCE-RJ e IRB. 

Confira AQUI as fotos do 
encontro e leia as notícias 

abaixo:

Importância das Ouvidorias e 
Corregedorias é destacada na 

abertura do XII ECCOR

“Estamos em uma época positiva, 
em que há um aumento da 

indignação com a corrupção”, 
disse Janine Ribeiro

Caio Magri apresenta a 
experiência do Instituto Ethos 

durante o XII ECCOR

Avaliação de qualidade e agilidade 
iniciada no TCE-PB é um marco histórico, 
diz presidente da 
Atricon

“Esta é uma data que se insere na 
história dos Tribunais de Contas 
do Brasil”, afirmou o conselheiro 
Antonio Joaquim ao abrir, no dia 15, os trabalhos da visita 

técnica realizada pelo Comitê Gestor de Avaliação de 
Qualidade e Agilidade do Controle Externo no TCE-PB. 

Leia mais AQUI! Conselho Deliberativo é 
convocado para reunião 
extraordinária no dia 4 de 
setembro, em Brasília

O Conselho Deliberativo da Atricon vai 
se reunir extraordinariamente às 14h do 
dia 4 de setembro, no Naoum Plaza Hotel 
(SHS Quadra 05 Bloco H), em Brasília (DF). 
Confira AQUI a pauta da reunião!

Atricon e Abracom defendem criação 
do CNTC em visita 
à Presidência da 
República

Em busca de uma 
manifestação pública favorável 
da presidenta Dilma Rousseff 
pela criação do CNTC, os presidentes da Atricon 
e da Abracom estiveram em audiência, no dia 12, 
com o chefe do Gabinete Institucional e Pessoal da 
Presidência da República, Giles Carriconde Azevedo. 
A presidenta da República também foi convidada a 
participar da abertura do XXVII Congresso dos TCs do 
Brasil. Leia mais AQUI!

Governador do Pernambuco promete 
defender criação do CNTC no PSB

O governador 
do Estado de 
Pernambuco, 
Eduardo 
Campos, assumiu 
compromisso 

com o presidente da Atricon de defender no âmbito 
do Partido Socialista Brasileiro a aprovação da PEC 
28/2007, que cria o Conselho Nacional dos Tribunais 
de Contas. Confira AQUI!
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