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OAB diz que PEC do deputado 
Placiano e da Ampcon padece de 
inconstitucionalidade gritante

Representando a OAB na 
audiência pública convocada 
pela Comissão Parlamentar 
de Combate à Corrupção 
da Câmara dos Deputados, 
para debater proposta de 
submissão dos Tribunais de Contas ao CNJ, o 
advogado Eduardo Pugliese disse que a ideia 
apresentada “padece de inconstitucionalidade 
gritante”. Leia mais AQUI!

Atricon denuncia manobra da Ampcon 

de tentar colocar TCs sob a tutoria do 

CNJ

A Atricon denunciou manobra articulada com a ativa 

participação do presidente da Ampcon, procurador 

Diogo Roberto Ringenberg (TCE-SC), que apresentou em 

audiência pública da Frente Parlamentar de Combate à 

Corrupção da Câmara dos Deputados, no dia 17, PEC de 

reforma dos TCs sem o conhecimento de conselheiros e 

conselheiros substitutos. Leia AQUI!

TCE-PE solidariza-se com Atricon 
em posição contrária a manobra da 
Ampcon por tutoria de TCs ao CNJ

Conselheiro denuncia aos participantes 
do 7º Coninter manobra desrespeitosa do 
presidente da Ampcon

BANCO MUNDIAL 
E ATRICON

A Atricon iniciou 
entendimento com o 
Banco Mundial visando 
criar condições para 
financiamento de projeto 
de melhoria da qualidade de auditorias a 
partir da avaliação de qualidade e agilidade do 
controle externo no âmbito dos Tribunais de 
Contas. Acesse AQUI e saiba mais!

RESULTADO 
POSITIVO

O presidente da 
Atricon, conselheiro 
Antonio Joaquim, 
foi convidado pelo 
presidente em 
exercício do TCE-MG, 
conselheiro Sebastião Helvécio, para participar da 
abertura do Seminário “Questões Controvertidas 
em Matéria Previdenciária”, a ser realizado de 
30 de setembro a 2 de outubro. O evento – que 
capacitará os técnicos do TCE – é resultado de 
parceria firmada entre Atricon, o Ministério da 
Previdência Social, os TCs e o IRB, no sentido de 
promover a integração e efetividade no controle 
dos RPPS. Leia mais AQUI!

Aniversariantes 
da Semana

24/09
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues (TCE-SP)

26/09
Procuradora Célia Rosana Moro Kansou (TCE-PR)

28/09
Cons. Subst. Alexandre Manir F. Sarquis (TCE-SP)

29/09
Procurador Aderson Flores (TCE-SC)

Conselheiro José Marcelo Feitosa (TCM-CE)

30/09
Procurador Adilson Moreira de Medeiros (TCE-RO)
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