
 
 

   

 

  Nº 014/2023 Data: 27-01-23 

TCU 
TCU anuncia auditoria para avaliar causas da vulnerabilidade dos povos indígenas 
 
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, comunicou, 
na sessão plenária de hoje (25/1), a realização de auditoria, em parceria com a 
Controladoria-Geral da União (CGU), para avaliar as causas da vulnerabilidade dos povos 
indígenas, em especial do povo Yanomami. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-anuncia-auditoria-para-avaliar-causas-da-
vulnerabilidade-dos-povos-indigenas.htm 
 
TCE-CE 
Manual de Elaboração de Ementas é aprovado em reunião da Comissão de Jurisprudência 
 
A Comissão de Jurisprudência do TCE Ceará realizou a primeira reunião extraordinária de 
2023, nesta quarta-feira (26/1), para discutir sobre o andamento das ações deliberadas nos 
encontros anteriores. A pauta principal foi a aprovação, pela Comissão, do Manual de 
Elaboração de Ementas, com a minuta de resolução administrativa. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5255-manual-de-elaboracao-de-ementas-
e-aprovado-em-reuniao-da-comissao-de-jurisprudencia 
 
TCE-GO 
Lançado em Portugal livro com artigo do conselheiro do TCE-GO Edson Ferrari 
 
Foi lançado ontem (25/jan), em Funchal, Ilha da Madeira, um livro contendo a resenha de 
todos os trabalhos apresentados durante o 19º Encontro Internacional de Juristas. O título 
da publicação é Desafios Universais dos Direitos Humanos. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/lancado-em-portugal-livro-com-artigo-do-conselheiro-do-tce-
go-edson-ferrari 
 
TCE-MS 
TCE-MS encerra contrato com Dataeasy 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, 
assinou na manhã desta quinta-feira, 26 de janeiro, o termo de encerramento definitivo do 
contrato com a Dataeasy Consultoria e Informática Ltda. O pagamento e os serviços de 
apoio técnico às atividades de tratamento das informações, prestados pela empresa, 
estavam suspensos desde o dia 13 de dezembro. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6913/tce-ms-encerra-contrato-com-dataeasy 
 
TCE-MG 
Vereadores de Unaí e Escola de Contas do TCEMG buscam estreitar laços 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recebeu a visita de uma comitiva de 
vereadores e dirigentes da Câmara Municipal de Unaí, um dos maiores municípios do 
noroeste mineiro, nesta quarta-feira (25/01). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626120 
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Yara Tupynambá visita Tribunal de Contas e relembra pintura 'Caminhos de Minas' 
 
A artista plástica mineira Yara Tupynambá esteve no Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais (TCEMG), na manhã desta quinta-feira (26), para uma entrevista com o 
jornalista Fred La Rocca, que prepara uma matéria especial sobre as obras de arte que 
compõem o acervo do TCE mineiro. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626119 
 
TCE-PA 
Tribunal de Contas lança livro “Escola de Contas Alberto Veloso - Memorial 15 anos” 
 
A Escola de Contas Alberto Veloso (Ecav), do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-
PA), lançou na quarta-feira, 25, livro comemorativo alusivo aos seus 15 anos de 
funcionamento em cerimônia realizada no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, edifício-sede 
do Tribunal. O livro “Escola de Contas Alberto Veloso - Memorial 15 anos” apresenta a 
trajetória da unidade em uma década e meia, tendo como missão difundir conhecimento 
para o aprimoramento do controle externo e fomentar o controle social, com vistas à 
efetividade da gestão dos recursos públicos. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6999-tribunal-de-contas-lanca-livro-escola-
de-contas-alberto-veloso-memorial-15-anos 
 
TCE-PI 
TCE-PI e UFPI firmam parceria na área de formação em Ciência Política 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), conselheiro Kennedy 
Barros, esteve reunido nesta quarta-feira, dia 25, com os professores Olívia Cristina Perez, 
Vítor Eduardo Veras de Sandes Freitas e Raimundo Batista Júnior, do curso de graduação 
e mestrado em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (UFPI), para discutir 
parcerias entre as duas instituições com a oferta de cursos de formação e palestras. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-pi-e-ufpi-firmam-parceria-na-area-de-formacao-em-ciencia-
politica/ 
 
TCE-RO 
TCE-RO transmite ao vivo nesta sexta-feira (27/1) sessão especial alusiva à posse do 
Conselheiro Jailson Almeida 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) transmitirá em seu canal do YouTube (link 
disponível ao final desta nota) a sessão especial alusiva à posse do Conselheiro Jailson 
Viana de Almeida, a qual será realizada de modo presencial, nesta sexta-feira (27/1), no 
auditório da Corte. 
https://tcero.tc.br/2023/01/26/tce-ro-transmite-ao-vivo-nesta-sexta-feira-27-1-sessao-
especial-alusiva-a-posse-do-conselheiro-jailson-almeida/ 
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TCE-SP 
Mesa Diretora para 2023 assume trabalhos na quarta 
 
Eleitos para comandar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) durante o 
exercício de 2023, os integrantes da Mesa Diretora, assumem na quarta-feira (1/2), sob a 
presidência do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, os trabalhos na gestão da Corte de 
Contas paulista. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-mesa-diretora-para-2023-assume-trabalhos-quarta 
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