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O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) multou os ex-
gestores da Empresa Municipal de Transportes Urbanos de
Presidente Figueiredo (EMTU), Euler Carlos Cordeiro e José
Henrique Soares, em mais de R$105 mil, considerando multa e
alcance.

TCE-AM multa gestores de empresa de transportes urbanos em
Presidente Figueiredo em mais de R$105 mil

 Presidente e conselheiros do TCE-AM participam de posse da
nova diretoria do TJ-AM

O presidente e conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas
(TCE-AM) participaram da posse da nova diretoria do Tribunal de
Justiça (TJ-AM) para o mandato temporário de 2022. O evento
aconteceu na manhã de segunda-feira (4), no Teatro Amazonas.
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Prefeito David Almeida anuncia construção de passarela e
alargamento de trecho da avenida Efigênio Sales no TCE

Em visita oficial ao Tribunal de Contas do Amazonas, na manhã de
terça-feira (5), o prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou ao
conselheiro-presidente Érico Desterro, o projeto para a construção
de uma passarela na frente da Corte de Contas amazonense. 

Presidente do TCE-AM participa de workshop e lançamento de
comitê no Amapá

O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas,
Érico Desterro, participou, na manhã de quinta-feira (7), do
seminário ‘Tribunais de Contas e as Perspectivas de Novos
Modelos de Administração Pública’, realizado pelo Tribunal de
Contas do Amapá (TCE-AP).

Buscando trocar experiências, ouvidor do TCE-AM visita
Tribunais de Contas de São Paulo

O ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro
Josué Cláudio, visitou os Tribunais de Contas do Estado e do
Município de São Paulo (TCE-SP e TCM-SP). As reuniões com as
equipes técnicas das Cortes serviram para trocar experiências que
busquem a aproximação dos Tribunais com a sociedade.
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