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TCU 
Presidente do TCU recebe o prefeito de Araraquara 
  
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, 
recebeu o prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, na tarde de hoje 
(11/1), em Brasília. No encontro, Silva apresentou a Dantas algumas 
dificuldades e questões burocráticas que o município tem enfrentado para 
receber recursos do governo federal para obras de reconstrução e 
prevenção de desastres naturais. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/presidente-do-tcu-recebe-o-
prefeito-de-araraquara.htm 
  
TCE-AC 
Presidente do TCE/AC recebe moção de reconhecimento da ANTC pelo 
fortalecimento do controle externo 
  
O presidente do Tribunal de Contas do Acre (TCE/AC), conselheiro 
Ribamar Trindade recebeu uma moção de reconhecimento, na manhã 
desta quinta-feira, 12, da Associação Nacional dos Auditores de Controle 
Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) pelo fortalecimento do 
controle externo.  
https://tceac.tc.br/2023/01/12/presidente-do-tce-ac-ribamar-trindade-
recebe-mocao-de-reconhecimento-da-antc/ 
  
TCE-AP 
ANTC emite moção de reconhecimento à presidência do TCE Amapá pelo 
fortalecimento do controle externo 
  
O presidente do TCE Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, recebeu 
moção de reconhecimento pelas iniciativas relevantes voltadas ao 
fortalecimento da auditoria de Controle Externo e dos Tribunais de Contas.  
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/antc-emite-mocao-de-reconhecimento-
a-presidencia-do-tce-amapa-pelo-fortalecimento-do-controle-externo 
  
 



	

	 	

 
TCE-GO 
Preparatório do teste da Anpad tem inscrições abertas 
  
Estão abertas as inscrições para o curso preparatório, promovido pela 
Escoex Aélson Nascimento, para habilitar os servidores do TCE-GO que 
pretendam participar do Mestrado Profissional em Administração Pública 
(Profiap), Convênio TCE-GO/UFG). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/preparatorio-do-teste-da-anpad-tem-
inscricoes-abertas 
  
TCE-MS 
Conselheiro Osmar Jeronymo assume Corregedoria-Geral do TCE-MS 
  
O conselheiro Osmar Jeronymo é o novo corregedor-geral do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso do Sul. A resolução para o exercício provisório do 
cargo está publicada no Diário Oficial do TCE-MS desta quinta-feira, 12 
de janeiro de 2023. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6903/conselheiro-osmar-
jeronymo-assume-corregedoria-geral-do-tce-ms 
  
TCE-PB 
CONSELHEIRO NOMINANDO DINIZ TOMA POSSE COMO NOVO 
PRESIDENTE DO TCE-PB NESTA SEXTA-FEIRA 
  
O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 
conselheiro António Nominando Diniz Filho, tomará posse em sessão 
extraordinária, nesta sexta-feira (13/01), às 10 horas, no Centro Cultural 
Ariano Suassuna, sede do Tribunal. Ele foi eleito à unanimidade para 
presidir o TCE-PB no biênio 2023-2024, em substituição ao conselheiro 
Fernando Catão. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/conselheiro-nominando-diniz-toma-posse-
como-novo-presidente-do-tce-pb-nesta-sexta-feira 
  
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-PR 
Ferramenta mostra evolução dos portais da transparência no Paraná em 
4 anos 
 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) disponibilizou em seu 
site uma página na qual é possível a qualquer pessoa pesquisar todas as 
informações referentes aos quatro ciclos de avaliação do Índice de 
Transparência da Administração Pública (ITP), indicador desenvolvido e 
aplicado pela Corte desde 2019. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/ferramenta-mostra-evolucao-dos-
portais-da-transparencia-no-parana-em-4-anos/10192/N 
 
TCE-PI 
Presidência reúne secretários e diretores para discutir metodologias de 
trabalho 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), 
conselheiro Kennedy Barros, reuniu secretários e diretores do Tribunal, na 
manhã desta quinta-feira (12), para discutir metodologias de trabalho e 
metas para o biênio 2023-2024. 
https://www.tcepi.tc.br/presidencia-reune-secretarios-e-diretores-para-
discutir-metodologias-de-trabalho/ 
 
TCE-RN 
Nova gestão reúne conselheiros para apresentar planejamento e ações 
para o biênio 
 
Conduzidos por uma apresentação do presidente Gilberto Jales, os 
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado discutiram, em reunião na 
manhã desta quinta-feira (12/01), as diretrizes, formatação e principais 
ações da gestão que se inicia para o biênio 2023/2024. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4314#gsc.tab=0 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-RS 
Presidente Alexandre Postal visita Governador Eduardo Leite 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro 
Alexandre Postal, manteve esta manhã (12) audiência com o governador 
do Estado, Eduardo Leite, no Palácio Piratini. Foi a primeira visita 
institucional ao chefe do Executivo neste novo mandato. 
https://tcers.tc.br/noticia/presidente-alexandre-postal-visita-governador-
eduardo-leite/ 
 
TCE-RO 
Resultados das ações de fiscalização em unidades de saúde do Estado 
são objeto de reunião entre Sesau e TCE 
 
O novo Secretário de Saúde do Estado, Jefferson Ribeiro, esteve com a 
equipe de fiscalização da Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE) 
do Tribunal de Contas (TCE-RO), nessa terça-feira (10/1), ocasião em que 
o gestor foi informado acerca dos resultados dos trabalhos de fiscalização 
realizados em unidades de saúde administradas pelo Estado. 
https://tcero.tc.br/2023/01/11/resultados-das-acoes-de-fiscalizacao-em-
unidades-de-saude-do-estado-sao-objeto-de-reuniao-entre-sesau-e-tce/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC se reúne com chefes do Executivo e do Legislativo 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), 
conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, e o corregedor-geral da 
Corte de Contas, conselheiro José Nei Ascari, realizaram duas visitas 
institucionais na tarde desta terça-feira (10/1). 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-se-reune-com-chefes-do-executivo-e-do-
legislativo 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-SP 
Mais de 1,8 mil órgãos estão impedidos de receber auxílios do poder 
público 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) tornou pública a 
relação de órgãos ou entidades que, de acordo com o com o disposto no 
artigo 103 da Lei Complementar 709, de 1993, estão proibidos de receber 
novos auxílios, subvenções ou contribuições do Estado ou dos municípios 
até que regularizem suas pendências. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-mais-18-mil-orgaos-estao-impedidos-
receber-auxilios-poder-publico 
 
TCE-SE 
Transparência: TCE explica novos procedimentos a profissionais de TI e 
de Contabilidade 
 
As diretorias de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos) e de 
Modernização Tecnológica (DMT) e a Coordenadoria de Controle Interno 
realizaram reunião técnica nesta quinta-feira, 12, com profissionais de 
Tecnologia da Informação e de Contabilidade que prestam serviços junto 
aos municípios sergipanos. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2237 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


