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SAIBA MAIS

Painel Internacional do TCE-AM terá palestra de doutores de
universidades da Itália e Espanha
Com palestras de professores-doutores titulares de universidades
da Itália e da Espanha, o  Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) realiza, nos dias 7 e 8 de novembro, a 2ª edição do painel
internacional, dessa vez com foco no tema “Democracia e
Desenvolvimento nas Dimensões Digital e Virtual”.
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Presidente em exercício do TCE-AM participa de inauguração da
Ouvidoria da Mulher do TRE-AM
A vice-presidente e no exercício da Presidência, conselheira Yara Lins
dos Santos, participou, na manhã desta quinta-feira (20), da
cerimônia de inauguração da Instalação Física da Ouvidoria da
Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).
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Conselheiros do TCE-AM serão homenageados pela Academia
de Letras, Ciências e Artes do Amazonas

Com o intuito reconhecer notáveis personalidades pelo trabalho
desenvolvido em favor da Região Amazônica, a Academia de Letras,
Ciências e Artes do Amazonas (Alcear) irá homenagear conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). 

TCE-AM certifica 110 estudantes participantes do programa
Ouvidoria Estudantil

Para tornar possível a instituição do ‘Programa de Residência
Jurídica e Contábil do Tribunal de Contas do Amazonas’ (TCE-AM),
o conselheiro-presidente Érico Desterro entregou aos deputados
da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã de
terça-feira (11), o anteprojeto de lei para ser apreciado.

Conselheiro-corregedor do TCE-AM recebe homenagem em evento
do Tribunal Regional do Trabalho

O corregedor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Ari Moutinho Júnior, foi homenageado na tarde desta
sexta-feira (21) com a ‘Medalha de Honra ao Mérito da Escola Judicial
do TRT da 11ª Região’.
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