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O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Fabian Barbosa,
acompanhou a posse do novo reitor André Luiz Zogahib e vice-
reitora Kátia Couceiro da Universidade do Estado do Amazonas
(UEA), em solenidade realizada na noite de terça-feira (19), no
Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na
zona centro-sul de Manaus.

Conselheiro Fabian Barbosa representa TCE-AM em solenidade
de posse da nova reitoria da UEA

TCE-AM nega recurso e mantém multa a ex-gestora da
Seinfra

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) negou o
recurso da ex-secretária de Estado de Infraestrutura, Waldívia
Ferreira Alencar e manteve a punição de R$ 183,6 mil que devem
ser devolvidos aos cofres públicos.
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Para contribuir com ações da Zona Franca, presidente do
TCE-AM visita Suframa

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Érico Desterro, visitou, na segunda-feira (18), a
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Sufram) para discutir
como a Corte de Contas pode contribuir com ações em defesa da
ZFM.

Em atenção às questões ambientais, presidente do TCE-
AM visita Central de Monitoramento Ambiental do Ipaam
Para discutir as questões ambientais e o papel dos órgãos de
controle, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas
(TCE-AM), Érico Desterro, visitou, na segunda-feira (18), o
Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). 

TCE-AM, Ufam e UEA renovam parceria para reforçar
auditorias ambientais
A parceria entre o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e
as Universidades Federal do Amazonas (Ufam) e do Estado do
Amazonas (UEA) para reforçar as auditorias ambientais
realizadas pela Corte de Contas amazonense foi renovada por
mais dois anos.
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