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Faltam 58 dias para o 
XXVII Congresso dos 

Tribunais de Contas do Brasil

INSCRIÇÕES ABERTAS

Se você ainda não se inscreveu para 
participar do XXVII Congresso dos Tribunais 
de Contas do Brasil, acesse AQUI o hotsite 
do evento e reserve sua vaga agora mesmo! 
Não se esqueça de reservar diárias nos 
hotéis sugeridos e adquirir suas passagens 
aéreas antes, pois essas informações também 
devem ser preenchidas na ficha de inscrição.

BALANÇO

Entre conselheiros, conselheiros 
substitutos, procuradores de contas, 
auditores e técnicos de Tribunais de Contas, 
57 pessoas já se inscreveram para participar 
do XXVII Congresso dos TCs do Brasil – a ser 
realizado entre 3 e 6 de dezembro. 
Outros 77 coralistas e dois Corais também 
estão inscritos para participar do IV 
Encontro de Coras de TCs

A realização de Assembleia da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil, no dia 6 de dezembro, para escolha 
da Mesa Diretora para o biênio 2014/2015 integra a programação 
do XXVII Congresso dos TCs. Para garantir um processo eleitoral 
transparente, foi disponibilizado no site da Atricon um “Espaço 
Democrático”, que reúne todas as regras, datas, prazos e até 
artigos de conselheiros sobre o tema. Acesse e confira!

S. O. S.

Enviou sua ficha de inscrição 
sem preencher todos os campos? 
Preencheu a ficha de inscrição 
com a informação errada? 
Entre em contato com a Atricon 
pelo telefone (65) 3613-7508 
ou envie as correções para 
eventos@atricon.org.br e fique 
tranquilo, pois não é necessário 
refazer a inscrição!

Descubra o Espírito Santo
E se encante pela culinária capixaba! 

XXVII Congresso dos
Tribunais de Contas do Brasil
3 a 6 de dezembro de 2013 - Vitória/ES

MAIS NOTÍCIAS

Todas as notícias referentes ao
XXVII Congresso dos TCs do Brasil estão 
publicadas no link “Notícias do Congresso” 
do hotsite do evento. Clique AQUI e 
saiba mais!

ELEIÇÕES ATRICON
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http://www.atricon.org.br/congresso2013/inscricao/
eventos%40atricon.org.br
http://www.atricon.org.br/congresso2013/noticias-do-congresso/

