
Atricon realiza transição 
administrativa e Valdecir 
Pascoal assume presidência

O conselheiro 
Valdecir Pascoal 
foi empossado 
presidente 
da Atricon, 
em reunião 
administrativa 
realizada em 
Brasília, no 
último dia 13 
de fevereiro. A 
cerimônia solene de posse será 
realizada no dia 26 de março, 
também em Brasília, na sede do TCU, 
quando serão empossados os demais 
membros da Diretoria e do Conselho 
Deliberativo. Leia mais AQUI!

A administração da Atricon foi 
transferida de Cuiabá (MT) para 
Recife (PE), 
cidade sede 
do 
TCE-PE. 
Conheça 
AQUI a 
nova equipe 
administrativa da Atricon!

Atricon apoia TCE-RN contra 
decisão judicial que questiona sua 
competência cautelar

A Atricon apoia e se alia integralmente ao TCE-RN na 
defesa da competência cautelar dessa instituição de 
controle externo. O poder de expedir medida cautelar 
está inserido no plexo de competências constitucionais 
das Cortes de Contas, inclusive com entendimento 
firmado e reconhecido pelo STF, dada à legitimidade 
dos Tribunais de Contas de prevenir lesão ao erário 
ou ao direito alheio, assim como para garantir a 
efetividade de suas decisões. Entenda o caso AQUI!

Atricon participa debates sobre 
parcerias público-privadas em Belo 
Horizonte

O novo enfoque da 
atuação dos Tribunais 
de Contas, voltada para 
a auditoria concomitante 
foi apresentado pelo 
2º Vice-presidente da 
Atricon, conselheiro 
Sebastião Carlos Ranna (TCE-ES), no Ciclo de Debates 
“Relações Público-Privadas”, em Belo Horizonte (MG), no 
último dia 20. Ranna representou o conselheiro presidente 
Valdecir Pascoal (TCE-PE) no evento. Saiba mais AQUI!
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Aniversariantes da Semana
21/02

Cons. Subst. Fernando Antonio Costa L. U. Junior (TCM-CE)

22/02
Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito (TCE-AL)
Conselheiro Substituto Alípio Reis Firmo Filho (TCE-AM)

Procurador Danilo Ferreira Andrade (TCE-BA)

25/02
Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior (TCE-PA)

Conselheiro Substituto Antonio Carlos dos Santos (TCE-SP)
Conselheiro Ulices de Andrade Filho (TCE-SE)

27/02
Procuradora Elizângela Lima Costa Marinho (TCE-AM)

28/02
Procuradora Maria Helena Borges Loureiro (TCE-PA)
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