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INTELIGÊNCIA

Capacitação em Fundamentos da Doutrina de Inteligência 
será realizada nesta segunda e terça-feira, 26 e 27 de 
agosto, em Brasília. O evento, de responsabilidade da 
Atricon e IRB, é organizado pelo comitê gestor da Rede 
Nacional de Informações Estratégicas. Objetiva capacitar 
servidores dos TCs para que cumpra o requisito do Acordo 
de Cooperação Técnica para operacionalizar a Rede de 
Inteligência, que conta com a adesão de 29 TCs. 

AVALIAÇÃO

O TCE-RR será o segundo 
Tribunal de Contas a receber 
visita técnica do Comitê Gestor 
de avaliação de qualidade 
e agilidade do controle 
externo. Até o momento, 25 
dos 34 Tribunais de Contas 
brasileiros aderiram ao Termo 
de Cooperação proposto pela Atricon, após a aprovação 
das regras e parâmetros de qualidade e agilidade pelo 
Conselho Deliberativo. Recentemente aderiram ao 
procedimento o TCE-GO e o TCE-MT.

CONSELHEIROS EMPOSSADOS

Saulo Marques 
Mesquita e Benedito 
Antônio Alves são os 
novos conselheiros 
das Cortes de Contas 
dos Estados de 
Goiás e Rondônia, 
respectivamente.  
Empossado no dia 22, 
Mesquita ocupa vaga 
destinada ao MP de 
Contas, aberta com 
a aposentadoria do 
conselheiro Gerson 
Bulhões Ferreira. Alves, que é advogado e 

professor universitário, assumiu o cargo de 

conselheiro do TCE-RO no dia 15, vaga esta aberta 

com a aposentadoria do conselheiro 

José Gomes de Melo.

NOVA DATA

A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da 
Atricon será realizada no dia 10 de setembro e não no 
dia 4, como havia sido convocada anteriormente. 
O local e o horário foram mantidos. A alteração foi feita 
para não prejudicar agenda de capacitação do Instituto 
Rui Barbosa, agendada para os dias 5 e 6, na cidade de 
Fortaleza (CE). Leia mais AQUI!

Atricon e Fenastc

O conselheiro Antonio Joaquim, presidente da Atricon, 

apresentou palestra na sexta-feira (23), abordando 

o tema “Tribunal de Contas do Futuro” no plenário 

da Câmara dos Vereadores de São Paulo. O evento, 

organizado pela Federação Nacional das Entidades de 

Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, defendeu 

a consolidação do sistema nacional de controle externo. 

Aniversariantes
 da Semana

28/08
Conselheiro Raimundo José Michiles (TCE-AM)

Cons. Subst. Marcio Aluízio Moreira Gomes (TCE-TO)
Conselheiro Sebastião Cezar Leão Colares (TCM-PA)

Conselheiro Antônio José C. de F. Guimarães (TCM-PA)

29/08
Cons. Subst. João Batista de Camargo Júnior (TCE-MT)

http://www.atricon.org.br/noticias/reuniao-do-conselho-deliberativo-sera-no-dia-10-de-setembro-em-brasilia/

