
 
 

   

 

  Nº 037/2023 Data: 03-03-23 

 
TCU 
Jhonatan de Jesus é nomeado ministro do TCU 
 
Jhonatan Pereira de Jesus foi nomeado, nesta quarta-feira (1/3), para exercer o cargo de 
ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A nomeação foi publicada no Diário Oficial 
da União de hoje. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/johnathan-de-jesus-e-nomeado-ministro-do-
tcu.htm 
 
TCE-AP 
Congresso que debate controle e políticas públicas tem a participação de membros e 
servidores do TCE do Amapá 
 
A comitiva do TCE do Amapá iniciou nesta terça-feira (28/02), a participação nas reuniões 
dos comitês técnicos ocorridas no VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas 
Públicas, que ocorre até a próxima sexta-feira (03/03), em Salvador (BA). 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/congresso-que-debate-controle-e-politicas-publicas-
tem-a-participacao-de-membros-e-servidores-do-tce-do-amapa 
 
TCE-BA 
Congresso homenageia Ruy Barbosa e debate sobre controle e políticas públicas 
 
Com vários pronunciamentos que destacaram a importância dos Tribunais de Contas para 
o fortalecimento do regime democrático e para a defesa dos interesses dos cidadãos e de 
toda a sociedade, foi aberto nesta quarta-feira (01.03), em Salvador, o VIII Congresso 
Internacional de Controle e Políticas Públicas, quando também foram feitas várias 
homenagens a Ruy Barbosa, patrono dos Tribunais de Contas. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/congresso-homenageia-ruy-barbosa-e-debate-sobre-
controle-e-politicas-publicas 
 
TCM-BA 
Sustentabilidade, Primeira Infância, inovação e gestão de pessoas entre os temas 
debatidos pelos comitês técnicos do IRB 
 
Os Comitês Técnicos de Gestão do Instituto Rui Barbosa, se reuniram nas salas temáticas 
do Hotel Deville Prime, no segundo dia de programação que antecederam o VIII Congresso 
Internacional de Controle e Políticas Públicas, em Salvador – Bahia. 
https://www.tcm.ba.gov.br/sustentabilidade-primeira-infancia-inovacao-e-gestao-de-
pessoas-entre-os-temas-debatidos-pelos-comites-tecnicos-do-irb/ 
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TCE-CE 
Projetos inscritos para certificação com o Selo TCE Ceará Sustentável são analisados pela 
Comissão de Avaliação 
 
A Comissão de Avaliação do Selo TCE Ceará Sustentável, instituída por meio da Portaria 
nº 843/2022 da Presidência, realizou, no dia 28/2, a análise das iniciativas inscritas no 
processo de certificação da edição de 2022 do Selo. O resultado preliminar será divulgado 
no dia 6 de março. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5301-projetos-inscritos-para-certificacao-
com-o-selo-tce-ceara-sustentavel-sao-analisados-pela-comissao-de-avaliacao 
 
Nove, dos 24 trabalhos selecionados para o Congresso Internacional de Controle, são de 
servidores do TCE Ceará 
 
Bruno Carneiro, Derlange Maia, Luis Eduardo Menezes, Priscila de Castro, Raimir 
Holanda, Rubens Cézar Parente, Samuel Castelo e Tatyanne Cavalcante. Estes são os 
servidores do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que tiveram seus trabalhos 
compartilhados com o público do VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas 
Públicas, na manhã desta quinta-feira (2/3), em Salvador-BA. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5303-nove-dos-24-trabalhos-
selecionados-para-o-congresso-internacional-de-controle-sao-de-servidores-do-tce-ceara 
 
TCE-GO 
Inspeção do TCE-GO avalia estado de rodovias goianas 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) vai realizar uma inspeção para verificar o estado 
atual de trafegabilidade em trechos rodoviários pavimentados selecionados. A comissão 
de trabalho foi designada por meio da Portaria n° 4/2023, da Secretaria de Controle Externo 
do Tribunal, publicada no Diário Eletrônico de Contas de ontem (28/fev). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/inspecao-do-tce-go-avalia-estado-de-rodovias-goianas 
 
TCE-MT 
Conselheiro Antonio Joaquim coordenará GT visando fortalecimento de Ouvidorias 
Públicas brasileiras 
 
O conselheiro Antonio Joaquim, ouvidor-geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-
MT), foi escolhido pelo Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controles Internos 
e Social do Instituto Rui Barbosa (IRB) para coordenar grupo de trabalho responsável pelo 
planejamento e execução de ações de sensibilização visando fortalecer as ouvidorias 
públicas no Brasil. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-antonio-joaquim-coordenara-gt-visando-
fortalecimento-de-ouvidorias-publicas-brasileiras/55768 
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TCE-PR 
Iporã deverá corrigir falhas na gestão tributária persistentes desde 2018 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou que a Prefeitura 
de Iporã corrija seis impropriedades relativas à gestão da receita pública desse município 
da Região Noroeste do Paraná. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/ipora-devera-corrigir-falhas-na-gestao-tributaria-
persistentes-desde-2018/10282/N 
 
TCE-PR indica 22 medidas para melhorar gestão das frotas de 4 municípios 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) homologou a emissão de 
22 recomendações para quatro municípios. O objetivo das medidas, cujo prazo para 
implementação é de três meses, é melhorar os controles internos e a gestão sobre as frotas 
públicas de veículos mantidas pelas prefeituras. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-indica-22-medidas-para-melhorar-gestao-das-
frotas-de-4-municipios/10286/N 
 
TCE-RN 
Presidente do TCE coordena reunião temática em congresso internacional de controle e 
políticas públicas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN), conselheiro Gilberto Jales, 
comandou uma das reuniões temática que antecederam, nesta terça-feira (28/02), o VIII 
Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado em Salvador, entre 
quarta (1º/3) e sexta-feira (3/3), no Hotel Deville Prime. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4332#gsc.tab=0 
 
TCE-SC 
Conselheiro do TCE/SC passa a integrar o Comitê do Meio Ambiente e Sustentabilidade 
do IRB 
 
O vice-presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro José 
Nei Alberton Ascari, vai contribuir com o Instituto Rui Barbosa (IRB) no auxílio aos tribunais 
de contas do país visando a inclusão das questões ambientais nas atividades de controle 
nas áreas do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. Ascari é relator temático do Meio 
Ambiente no TCE/SC e, agora, integra o Comitê do Meio Ambiente e Sustentabilidade do 
IRB. 
https://www.tcesc.tc.br/conselheiro-do-tcesc-passa-integrar-o-comite-do-meio-ambiente-
e-sustentabilidade-do-irb 
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