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Governo do Espírito Santo 
irá apoiar a realização do 
XXVII Congresso de TCs 

A realização do XXVII Congresso 
dos Tribunais de Contas do Brasil na 
cidade de Vitória, no período de 3 a 6 de 
dezembro, foi formalmente comunicada 
ao governador do Estado do Espírito 
Santo, Renato Casagrande, em audiência 
da qual participaram o presidente da 
Atricon, conselheiro Antonio Joaquim, e o 
presidente do TCE-ES, conselheiro Carlos 
Ranna. Casagrande manifestou satisfação 
com a escolha da capital capixaba para a 
realização do evento, garantindo o apoio do 
Governo do Estado. Leia mais AQUI!

EVENTOS PARALELOS

A programação do Congresso 
dos Tribunais de Contas do 
Brasil traz uma novidade nesta 
edição. Pela primeira vez, será 
realizado, em paralelo, outros 
dois outros eventos: a I Feira 
Nacional do Sistema Controle 
Externo – exposição das 
principais ferramentas, produtos 
e publicações dos TCs – e o IV 
Encontro de Corais dos Tribunais 
de Contas – tradicional reunião 
dos servidores coralistas desses 
órgãos, marcado para os dias 4, 
5 e 6 de dezembro.

PROGRAMAÇÃO 
DIFERENCIADA

A abertura do XXVII 
Congresso será na noite 
do dia 3 de dezembro. Os 
períodos da manhã dos dias 
4 e 5 serão reservados para 
as conferências. As atividades 
temáticas serão realizadas 
nos períodos da tarde. O 
Encontro de Corais será 
realizado sempre no período 
vespertino e noturno, com 
abertura na noite do dia 4.

CONVITES

A Atricon já enviou os convites para 
o Congresso dos TCs aos ministros, 
ministros substitutos, conselheiros, 
conselheiros substitutos e procuradores 
de contas. Em breve, na página 
www.atricon.org.br, será disponibilizado o 
hotsite com mais informações.

CENTRO DE CONVENÇÕES 

O XXVII Congresso será realizado no Centro de Convenções 
de Vitória, que terá dois acessos distintos, um para os 
congressistas e outro específico para o IV Encontro de Corais. 
O espaço é amplo e será integralmente reservado para os 
representantes dos Tribunais de Contas.  

XXVII Congresso dos
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Faltam 108 dias para o 
XXVII Congresso dos 

Tribunais de Contas do Brasil

Realização Parceria Organização Agência Oficial Apoio Patrocínio
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