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Servidores e técnicos do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) se reuniram, na quinta-feira (2), com membros da Secretaria
de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da
República (Ciset-PR).

Com foco em troca de experiências, TCE-AM recebe membros da
Presidência da República

Sustentabilidade ambiental é foco de Encontro Técnico no
TCE-AM entre presidentes de TCs da Região Norte

Para apresentar e discutir aspectos relevantes que contribuam
para o aprimoramento da atuação dos Tribunais de Contas da
Amazônia Legal em busca da sustentabilidade da região, o
Tribunal de Contas do Amazonas sediou, nesta quarta-feira (1º), o
I Encontro Técnico do Grupo de Trabalho dos Tribunais da região
Norte.
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RESUMO SEMANAL DE NOTÍCIAS

TCE-AM é escolhido por TC´s do Norte para sediar seminário
sobre desmatamento ilegal em setembro

Após dois dias de amplos debates e análise da realidade ambiental
de cada estado, os conselheiros-presidentes dos Tribunais de
Contas da Região Norte concluíram o I Encontro Técnico do Grupo
de Trabalho, sediado no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

Reta final de inscrições para seminário sobre gestão de
resíduos sólidos promovido pelo TCE-AM

O público interessado em participar do seminário “Gestão Pública
de Resíduos Sólidos: Desafios e Oportunidades” têm até o fim
desta semana para realizar a inscrição gratuita para participar do
evento, que acontece na próxima segunda-feira, dia 6 de junho,
no auditório do Tribunal de Contas do Amazonas.

Servidores e colaboradores do TCE-AM doam sangue para até
244 pessoas

Sessenta e um servidores e colaboradores do Tribunal de Contas
do Amazonas (TCE-AM) participaram, na terça-feira (31), da
campanha de doação de sangue da Fundação Hospitalar de
Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).
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