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TCE-AM recebe comissão da Atricon para avaliação de
controle externo

Para avaliação das atividades de controle externo, uma comissão
da Associação dos Tribunais de Contas (Atricon) visita o Tribunal
de Contas do Amazonas (TCE-AM) nos próximos dias 15 e 16 de
setembro.
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Congresso Ambiental do TCE-AM dará 16 horas
complementares aos estudantes universitários

Promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), em
parceria com Associação dos Membros dos Tribunais de Contas
(Atricon), o I Congresso Ambiental concederá 16 horas
complementares aos estudantes de nível superior. O evento será
realizado nos próximos dias 15 e 16 de setembro.
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Jornalista Milton Jung palestra em evento de 30 anos da Atricon
no TCE-AM

Para tratar sobre ‘Integridade e Ética’, o jornalista e radialista Milton
Jung será um dos palestrantes do evento que comemora os 30 anos
da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas (Atricon), que será
realizado na sede do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), no
dia 14 de setembro.

TCE-AM participa de auditoria internacional sobre violência e
discriminação contra as mulheres

Para avaliar a eficiência das ações governamentais em prol da
erradicação da violência contra a mulher, no período 2019-2021
(pré e pós pandemia), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) participa de auditoria coordenada com todos os Tribunais de
Contas (TC’s) da América Latina e do Caribe.

Presidente do TCE-AM participa de evento de acolhida ao cardeal
Dom Leonardo Steiner

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Érico Desterro, participou de evento em homenagem e
acolhida ao cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, na tarde
de sábado (3), na Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora
da Conceição, no Centro de Manaus.
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