
 
 

   

 

  Nº 141/2022 Data: 20-10-22 

TCE-AP 
Pacto Pela Primeira Infância é apresentado ao Executivo 
 
O Pacto pela Primeira Infância ganhou na segunda-feira (17/10), a adesão de secretarias 
estratégicas do Governo do Amapá. 
http://www.tce.ap.gov.br/noticias/pacto-pela-primeira-infancia-e-apresentado-ao-executivo 
 
TCE-AM 
TCE-AM certifica grêmios estudantis participantes do programa Ouvidoria Estudantil 
 
Para coroar a maratona de aprendizado em cidadania e ações controle social realizadas 
durante todo o ano letivo de 2022 no âmbito do programa “Ouvidoria Estudantil”, ao menos 
110 estudantes de nove escolas da rede municipal de ensino de Manaus receberam, na 
manhã desta quarta-feira (19), no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), certificados 
que conferem a eles o título de ‘aluno ouvidor’ de suas respectivas instituições de ensino. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60224 
 
TCE-BA 
Alunos do Manoel Novaes aprendem a exercer direitos e a fiscalizar recursos públicos 
 
O projeto Ouvidoria vai à Escola segue firme na sua missão de buscar o apoio da 
comunidade estudantil no exercício do controle social. Na manhã desta terça-feira (18.10), 
uma turma composta por 60 alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Deputado Manoel Novaes, no bairro Canela, em Salvador, assistiram à apresentação feita 
pela ouvidora adjunta do TCE/BA, Ana Patrícia Crisóstomo, e pelo auditor de controle 
externo Juvenal Alves Costa. Os servidores explicaram aos alunos e professores como 
funciona o TCE/BA, além de apresentar os principais canais de comunicação para que o 
cidadão faça as suas manifestações. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/alunos-do-manoel-novaes-aprendem-a-exercer-
direitos-e-a-fiscalizar-recursos-publicos 
 
TCE divulga lista de vencedores do concurso Boas Ideias e Soluções 
 
Ao final da sessão do plenário, desta terça-feira (18.10), o presidente do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus Presidio, anunciou o resultado do 
concurso TCE/BA Boas Ideias e Soluções, informando que os três primeiros colocados das 
categorias componentes do certame, Controle Externo e Gestão, irão receber a premiação 
no próximo dia 26 de outubro, como parte das comemorações pela Semana do Servidor. 
E acrescentou que todos os servidores que enviaram projetos receberão certificados de 
participação e o feito será registrado no assentamento funcional de cada um. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-divulga-lista-de-vencedores-do-concurso-boas-
ideias-e-solucoes 
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Artigo da auditora Morgana Bellazzi é aprovado em Congresso no Chile 
 
A auditora de contas públicas Morgana Bellazzi de Carvalho, lotada no gabinete do 
conselheiro João Bonfim, teve artigo aprovado na 11ª edição do Congresso Internacional 
de Pesquisadores em Direito – Conpedi, que ocorreu em Santiago, no Chile, de 13 a 15 de 
outubro. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/artigo-da-auditora-morgana-bellazzi-e-aprovado-em-
congresso-no-chile 
 
TCM-BA 
DIREÇÃO TÉCNICA DO TCM DÁ BOAS-VINDAS À NOVA INSPETORA DA 27ª IRCE 
 
O superintendente de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o 
conselheiro substituto Antônio Emanuel de Souza, fez, na última terça-feira (18/10), vista 
técnica à sede da 27ª Inspetoria Regional do TCM, em Barreiras. Acompanhado pelas 
diretoras da 1ª e 2ª Diretorias de Controle Externo, Analú Barbosa e Karina Franco, Antônio 
Emanuel deu as boas-vindas à auditora Gildaci Pereira Oliveira, que assumiu o cargo de 
inspetora regional da Irce. 
https://www.tcm.ba.gov.br/direcao-tecnica-do-tcm-da-boas-vindas-a-nova-inspetora-da-
27a-irce/ 
 
TCE-CE 
Transparência Ativa do TCE Ceará é tema do décimo webdocumentário 
 
O décimo e último webdocumentário Transparência Ativa já está disponível na plataforma 
digital e destaca as ações e projetos especiais desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará no fortalecimento e ampliação da cultura de acesso. A coordenadora de 
Comunicação Social do TCE Ceará, Kelly de Castro, e a consultora técnica da Presidência 
do Tribunal, Karoenna Casimiro, participam do webdoc comentando sobre a importância 
de desenvolver projetos que aperfeiçoam o diálogo com a sociedade e utilizam ferramentas 
da democracia participativa. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5134-transparencia-ativa-do-tce-ceara-e-
tema-do-decimo-webdocumentario 
 
Publicada segunda edição do Boletim de Governança do TCE Ceará 
 
Está lançada a edição do segundo quadrimestre de 2022, do Boletim de Governança do 
TCE Ceará. A publicação, que corresponde ao período de maio a agosto deste ano, visa 
dar mais transparência ao conteúdo gerencial das ações realizadas no Tribunal e 
possibilitar o envolvimento de membros, servidores, colaboradores e a sociedade na 
missão institucional. O documento abrange as informações e os atos normativos mais 
relevantes do período. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5132-publicada-segunda-edicao-do-
boletim-de-governanca-do-tce-ceara 
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TCE-GO 
TCE-GO teve palestras sobre o papel do controle externo no combate à corrupção 
 
Duas palestras sobre livros que versam sobre a atuação dos Tribunais de Contas 
marcaram hoje (18/out), o evento Tarde de Saberes e Controle Externo, no Auditório 
Conselheiro José Sebba, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. A primeira foi 
proferida pelo conselheiro Saulo Mesquita, autor do livro “O Tribunal de Contas e o 
Combate à Corrupção”, pela editora Fórum e, a segunda, pelo conselheiro José Wagner 
Praxedes, do TCE do Tocantins, que escrever a obra “Controle Externo – 30 anos de 
julgados”.O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins José Wagner 
Praxedes deu continuidade ao evento Tarde de Saberes, hoje (18/out), no auditório do 
TCE-GO, em Goiânia. Ele fez uma palestra-apresentação para o seu livro Controle Externo 
– 30 Anos de Julgados, que será lançado nesta quarta-feira, 19, junto com outras quatro 
publicações no átrio do Tribunal de Contas goiano. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-teve-palestras-sobre-o-papel-do-controle-externo-no-
combate-a-corrupcao 
 
Livro mostra 30 anos de julgados do TCE do Tocantins em evento no TCE-GO 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins José Wagner Praxedes deu 
continuidade ao evento Tarde de Saberes, hoje (18/out), no auditório do TCE-GO, em 
Goiânia. Ele fez uma palestra-apresentação para o seu livro Controle Externo – 30 Anos 
de Julgados, que será lançado nesta quarta-feira, 19, junto com outras quatro publicações 
no átrio do Tribunal de Contas goiano. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/livro-mostra-30-anos-de-julgados-do-tce-do-tocantins-em-
evento-no-tce-go 
 
TCM-GO 
O TCMGO integra o Ouvidorias em Rede e convida para o evento 
 
Presidente do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro, e o Controlador-Geral do Estado 
de Goiás (CGE-GO), Henrique Ziller, assinaram nesta segunda-feira (17/10) o Termo de 
Cooperação Técnica para a realização de ações conjuntas direcionadas à integração, 
intercâmbio e cooperação mútua entre o TCMGO e CGE-GO. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/tcmgo-e-cge-go-assinam-termo-de-cooperacao-
tecnica/ 
 
TCE-MT 
Gabinete de Articulação para Efetivação das Políticas de Educação será instalado na 
próxima segunda-feira em MT 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) sedia, a partir das 8h30 da próxima 
segunda-feira (24), a solenidade de instalação do Gabinete de Articulação para Efetivação 
das Políticas de Educação de Mato Grosso (Gaepe-MT). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/gabinete-de-articulacao-para-efetivacao-das-politicas-
de-educacao-sera-instalado-na-proxima-segunda-feira-em-mt/55061 
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TCE-PA 
TCE é convidado para a celebração dos 90 anos da OAB-PA 
 
Na segunda-feira, 17, a Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), 
Conselheira Lourdes Lima, recebeu o convite da Diretoria da Ordem dos Advogados do 
Brasil –Seção Pará (OAB-PA) para a celebração dos 90 anos da entidade representativa. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6799-tce-e-convidado-para-a-celebracao-
dos-90-anos-da-oab-pa 
 
TCE-PR 
TCE-PR recomenda quatro medidas ao DER a respeito de obras na rodovia PR-650 
 
A fim de auxiliar na execução de obras voltadas à correção do greide da rodovia PR-650, 
no trecho entre São João do Ivaí e Godoy Moreira (no Vale do Ivaí, Região Central do 
Estado), o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) emitiu quatro 
recomendações ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) sobre o 
assunto. Greide é perfil longitudinal de uma estrada de rodagem ou de ferro, que dá as 
alturas dos diversos pontos do seu eixo. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-quatro-medidas-ao-der-a-respeito-
de-obras-na-rodovia-pr-650/10053/N 
 
TCE-PE 
Conselheiro e servidores participam de eventos sobre lixões e Lei de Licitações 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Neves e o servidor, Pedro Teixeira, 
participam, nesta quinta-feira (20) de um seminário promovido pelo Ministério Público de 
Pernambuco (MPPE) sobre “Gestão de Resíduos: Estratégias de Atuação 
Interinstitucional”. O encontro acontecerá de forma híbrida: presencialmente, no auditório 
da Ordem dos Advogados em Pernambuco (OAB-PE), no bairro de Santo Antônio, e virtual, 
com transmissão pela plataforma Doity Play. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6773-conselheiro-e-servidores-participam-de-eventos-sobre-lixoes-e-lei-de-
licitacoes 
 
TCE-RJ 
Tribunal de Contas do Estadocria o seu 'Portal da Cidadania' 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) lançou mais um ambiente 
virtual para facilitar as buscas pelas informações e dados de interesse do cidadão: o Portal 
da Cidadania. O espaço está hospedado no site do TCE-RJ, no tópico 'Controle Social' da 
barra superior de navegação. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tribunal_de_contas_do_estado_cria_o_seu_porta
l_da_cidadania 
 
TCE-SC 
Parceria entre TCE/SC e UFSC possibilita a capacitação de servidores por meio de 
mestrado profissional em Direito 
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O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) aprovou, na sessão ordinária 
telepresencial do último dia 10, a assinatura de um convênio a ser firmado com a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para o oferecimento de vagas aos seus 
membros e servidores no curso de Mestrado Profissional em Direito (MPD). Segundo o 
presidente da Corte catarinense, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, a 
intenção é que o curso inicie em março do ano que vem. 
https://www.tcesc.tc.br/parceria-entre-tcesc-e-ufsc-possibilita-capacitacao-de-servidores-
por-meio-de-mestrado-profissional 
 
TCM-SP 
Presidente do TCMSP apoia decisão do STF sobre transporte gratuito no dia da eleição 
 
Na abertura da sessão plenária desta quarta-feira (19/10), o Conselheiro João Antonio, 
Presidente do Tribunal de Contas do Municipio de São Paulo (TCMSP), elogiou e apoiou 
a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, recomendando aos municípios a 
oferta de transporte público gratuito no segundo turno da eleição presidencial. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51666 
 
Auditora de Controle Externo do TCMSP lança livro sobre Custo da Educação Pública no 
Brasil 
 
TCE-SE 
Inovações do Sistema de Auditoria do TCE são apresentadas ao Pacto pela Educação 
 
As atualizações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) no seu 
sistema de auditoria, o Sagres, com foco nas prestações de contas anuais do exercício 
2023, foram apresentadas nesta segunda-feira, 17, na Sala de Reuniões da Corte, a 
representantes de órgãos e entidades que integram o Pacto pela Educação. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2166 
 
 
 
 
 
 
TCE-TO 
Conselheiro Wagner Praxedes faz palestra para técnicos do TCE e TCM de Goiás 
 
O Conselheiro Decano do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/GO), José 
Wagner Praxedes, abordou o conteúdo do livro de sua autoria Controle Externo – 30 Anos 
de Julgados, para técnicos do TCE/GO e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/GO). A 
palestra aconteceu nesta terça-feira, 18, no auditório Conselheiro José Sebba, em Goiânia 
https://www.tceto.tc.br/conselheiro-wagner-praxedes-faz-palestra-para-tecnicos-do-tce-e-
tcm-de-goias/ 
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