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DOCUMENTAÇÃO

Foram publicadas 39 matérias, 57 vídeos e 41 galerias 
com cerca de 450 fotos durante os quatro dias de 
realização do XXVII Congresso dos TCs. O evento também 
foi transmitido ao vivo e obteve 2.151 acessos de 603 
usuários de 50 cidades de três países diferentes.

Declaração de Vitória é aprovada 
em Assembleia Geral da Atricon

Com o objetivo de debater 
a importância dos TCs 
no contexto nacional e 
a sua atuação enquanto 
instrumentos de cidadania e 
de melhoria da qualidade da 
gestão pública e do desenvolvimento econômico, 
as 26 diretrizes e compromissos que compõem 
a Declaração de Vitória foram aprovadas pela 
Assembleia Geral da Atricon no último dia 6. 
Confira AQUI a íntegra do documento!

NOVA DIRETORIA 
DO IRB PARA BIÊNIO 
2014-2015

Sebastião Helvecio Ramos é o 
presidente eleito do Instituto 
Rui Barbosa para o biênio 
2014-2015. O conselheiro 
do TCE-MG obteve 22 dos 
34 votos. Nessa eleição, 
são votantes apenas os 
presidentes de Tribunais de 
Contas. Leia mais AQUI!

VALDECIR PASCOAL É ELEITO PRESIDENTE DA 
ATRICON

O conselheiro Valdecir Pascoal (TCE-PE) foi eleito o novo 
presidente da Atricon. Pascoal liderou a chapa denominada 
“Atricon no caminho certo” e recebeu 188 dos 269 votos válidos. 
Assista a entrevista!

Presidente da Atricon diz que 
Congresso de Vitória confirmou 
disposição pela 
modernidade

Os resultados do XXVII 
Congresso de Tribunais 
de Contas confirmam a 
disposição dos conselheiros 
e conselheiros substitutos 
pela evolução, pelo aperfeiçoamento, pela 
renovação, pela modernidade. Essa declaração 
foi feita pelo presidente da Atricon, conselheiro 
Antonio Joaquim, no encerramento da assembleia 
geral – última atividade do evento realizado de 3 a 6 
de dezembro, em Vitória (ES). Saiba mais AQUI!

XXVII Congresso dos
Tribunais de Contas do Brasil

3 a 6 de dezembro de 2013 - Vitória/ES

PALESTRAS

As palestras do evento foram gravadas e disponibilizadas no 
site da ATRICON. Confira!

http://www.atricon.org.br/noticias/declaracao-de-vitoria-e-aprovada-em-assembleia-geral-da-atricon/
http://www.atricon.org.br/noticias/presidentes-de-tribunais-de-contas-elegem-nova-diretoria-do-irb-para-bienio-2014-2015/
http://www.atricon.org.br/noticias/presidente-da-atricon-diz-que-congresso-de-vitoria-confirmou-disposicao-pela-modernidade/
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