Diretoria eleita
da Atricon tem
representantes de
16 TCs
A chapa “Atricon no
caminho certo”, que
venceu a disputa da
eleição para a renovação
da Diretoria da Atricon
conta com a participação
de representantes de 16 Tribunais de Contas.
Conforme o presidente eleito, conselheiro
Valdecir Pascoal, a intenção foi contemplar
todas as regiões brasileiras. Leia mais AQUI!

Conselheiro
Reinaldo Moura é
homenageado
pelo TCE-SE
O conselheiro completou 70
anos de idade e se aposentou.
Homenagem realizada em
sessão plenária encerra ciclo
iniciado em 8 de fevereiro de
2001. Saiba mais AQUI!
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Veja abaixo o que os Tribunais de Contas noticiaram sobre o XXVII
Congresso dos TCs:
Conselheiros do TCE-PI recebem
homenagem da Atricon

TCE-AL: “Contas & Cantos” faz sucesso
no IV Encontro de Corais

Conselheiros do TCE-RN ressaltam o êxito
do Congresso dos TCs

TCE-PI: Três membros piauienses integram
nova Diretoria da Atricon

Ouvidoria do TCM-CE expôs trabalho na
I Feira Nacional de Controle Externo

Projeto Ouvidoria Itinerante do TCE-AP
foi destaque no Congresso dos TCs

Comitiva da Auditoria da Região de
Macau visita TCM-SP

Conselheiro substituto do Amapá é
homenageado pela Atricon

TCE-MT continua com representantes na
Atricon na gestão 2014-2015

TCs conhecem indicadores de educação
desenvolvidos na Paraíba

TCE-ES: IV Encontro de Corais de TCs é
sucesso em Vitória
TCE-MS: Sistema e-TCE é apresentado no
XXVII Congresso dos TCs

CERTIFICADOS

InfoContas vai permitir fluxo de
informações estratégicas entre os TCs

Já estão disponíveis no site da ATRICON os
certificados online de participação do XXVII
Congresso dos TCs e do IV Encontro de
Corais de TCs.

XXVII Congresso dos

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

