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REUNIÃO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

Durante a reunião do 
Conselho Deliberativo da 
Atricon, nesta terça-feira 
(10), o jurista Luciano Ferraz 
fará uma exposição sobre os 
instrumentos jurídicos possíveis 
de serem adotados caso a 
associação opte por ingressar 
no STF contra a decisão do 
CNMP, que decidiu vincular à sua jurisdição e 
fiscalização ao MP de Contas. Os membros do 
conselho se reunirão em Brasília (DF), no Naoum 
Plaza Hotel, às 14h. Leia mais AQUI!

114 Anos: TCE-PI homenageia 
personalidades e ganha selo 
comemorativo

O TCE-PI realizou, no dia 6 de 
setembro, a solenidade de 
comemoração pela passagem 
dos 114 anos da Corte de 
Contas, a mais antiga do país. Durante o evento, 14 
personalidades foram agraciadas com o Colar do 
Mérito do TCE. Leia mais AQUI!

TCE-RN cria comissões para manter 
qualidade e eficiência dos trabalhos

A Presidência do TCE-RN 
criou duas novas comissões 
– de Contabilidade e de 
Jurispridência - para garantir 
qualidade e eficiência ao 
julgamento de processos e facilitar a prestação de 
contas por parte dos jurisdicionados. A gestão da 
Corte de Contas será avaliada em visita técnica da 
Atricon no dia 20. Saiba mais AQUI!

Comitê Gestor da Atricon realiza 
visita técnica ao Tribunal de Contas 
de Alagoas

Integrantes da equipe técnica 
da Atricon, responsáveis em 
avaliar a qualidade e agilidade 
do controle externo dos TCs 
do país, foram recebidos nesta sexta-feira (6) pelo 
conselheiro presidente Cícero Amélio da Silva, e 
deram início ao cumprimento da missão que lhes 
foi atribuída. Leia mais AQUI!

ENCONTRO DE 
CORAIS

Os coralistas de Tribunais de 
Contas já podem se inscrever 
para participar do IV Encontro 
de Corais de TCs, que será 
realizado entre 4 e 6 de 
dezembro, em paralelo ao XXVII Congresso dos 
Tribunais de Contas do Brasil, na cidade de 
Vitória (ES). O link para o hotsite do encontro está 
disponível AQUI. Acesse!

Aniversariantes da Semana
11/09

Procurador João Paulo Giordano Fontes (TCE-SP)

12/09
Conselheiro Carlos Porto de Barros (TCE-PE)

Procuradora Cibelly Farias (TCE-SC)

13/09
Conselheira Anilcéia Luzia Machado (TC-DF)
Procuradora Iracema Teixeira Braga (TCE-PA)

Conselheiro Paulo Curi Neto (TCE-RO)
Conselheiro Saulo Marques Mesquita (TCE-GO)

16/09
Conselheiro Manoel Antonio Dias (TCE-AP)
Procurador Michael Richard Reiner (TCE-PR)

Cons. Substituta Silvia Cristina Monteiro (TCE-SP)
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