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SAIBA MAIS

Conselheiros do TCE-AM participam do 3º Encontro das
Entidades de Controle do Mercosul

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
Júlio Pinheiro e Ari Moutinho Júnior, estão em Foz do Iguaçu (PR)
representando a Corte de Contas no 3º Encontro da Associação
das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul (ASUR).
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Ouvidor-geral do TCE-AM participa de inauguração de
instalações das promotorias do MP-AM em Itacoatiara

O ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Josué Cláudio, representou a Corte de Contas na
inauguração das novas instalações das três promotorias de Justiça
em Itacoatiara. O evento, organizado pelo Ministério Público
Estadual (MPE-AM), ocorreu na manhã de quinta-feira (11).  
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Presidente do TCE-AM palestra em evento para capacitar
gestores públicos
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Érico Desterro, palestrou, na tarde desta quarta-feira
(10), para secretários, subsecretários e diretores da Prefeitura de
Manaus. A palestra aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, no
Centro de Manaus.

Direitos das crianças, adolescentes, mulheres e idosos é tema
de ciclo de palestras no TCE-AM

Com presença de mais de 350 pessoas, o Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP),
realizou, na manhã desta terça-feira (9), um encontro para
debater a importância da defesa dos direitos constitucionais de
crianças, adolescentes, mulheres e idosos.

TCE-AM sedia evento nacional sobre Integridade Pública em
comemoração aos 30 anos da Atricon

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sedia, no próximo dia
14 de setembro, a solenidade em alusão aos 30 anos da Associação
dos Tribunais de Contas (Atricon). O evento acontece às 9h, e conta
com palestrantes para abordar a temática “Integridade e
Transparência: Implementar para avançar”. 
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