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TCU 
Audiência pública reúne gestores e autoridades para discutir ações para redução de riscos 
de desastres 
 
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, vai reunir 
ministros, governadores, prefeitos, parlamentares e especialistas para discutir os desafios 
das ações para a redução de riscos de desastres no País. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/dialogo-com-tcu-reune-gestores-e-autoridades-
para-discutir-acoes-para-a-reducao-de-riscos-de-desastres.htm 
 
TCE-AL 
Rosa Albuquerque e Maria Cleide se reúnem com presidentes do IRB, da Atricon e outras 
conselheiras para discutir ações de igualdade de gênero 
 
De iniciativa do Grupo de Trabalho da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
(Atricon), junto com o Instituto Rui Barbosa, as mulheres membros das Cortes de Contas 
brasileiras se reuniram, na manhã desta sexta-feira (3/3), em programação paralela ao VIII 
Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, em Salvador. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk4OQ==&titulo=Rosa_Albuquerque_e_Maria_Cleide_se_re%C3%BAne
m_com_presidentes_do_IRB,_da_Atricon_e_outras_conselheiras_para_discutir_a%C3%
A7%C3%B5es_de_igualdade_de_g%C3%AAnero&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Conselheiro do TCE Amapá assume cargo na diretoria do CNPTC 
 
Pela primeira vez, um conselheiro do Norte do país assume cargo na diretoria do Conselho 
Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. Michel Houat Harb, presidente do TCE 
Amapá, assumiu na quinta-feira (02/03) como secretário geral da entidade, evento paralelo 
ao VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, que acontece em 
Salvador (BA). 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/conselheiro-do-tce-amapa-assume-cargo-na-diretoria-
do-cnptc 
 
TCM-BA 
TOMA POSSE NOVA DIRETORIA DO CNPTC 
 
Os três integrantes da nova diretoria executiva do Conselho Nacional de Presidentes dos 
Tribunais de Contas (CNPTC) tomaram posse na tarde desta quinta-feira (02/03) em 
solenidade realizada durante o VIII Encontro Internacional de Controle e Políticas Públicas, 
que será encerrado nesta sexta-feira, em Salvador. Foram empossados o presidente do 
CNTPC, conselheiro Luiz Antônio Guaraná (TCM/RJ); o vice-presidente, conselheiro 
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (TCE/ES), e o secretário-geral, conselheiro Michel 
Houat Harb (TCE/AP). 
https://www.tcm.ba.gov.br/toma-posse-nova-diretoria-do-cnptc/ 
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TCE-GO 
TCE-GO e IRB lançam livro sobre primeira infância em congresso 
 
A Primeira Infância e os Tribunais de Contas. Este é o título do livro produzido por meio de 
parceria entre o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) e o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), lançado hoje (2/mar) em Salvador (BA), durante o 8º Congresso Internacional de 
Controle e Políticas Públicas. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-e-irb-lancam-livro-sobre-primeira-infancia-em-
congresso 
 
TCE-MT 
Atuação do TCE-MT pela primeira infância é anunciada em congresso internacional de 
controle 
 
O ano de 2023 será marcado como aquele em que o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) deu início à fiscalização de programas e políticas públicas de atendimento à 
primeira infância, anunciou o conselheiro Antonio Joaquim, ao participar de reunião de 
comitê técnico criado pelo Instituto Rui Barbosa para tratar dessa temática no âmbito dos 
Tribunais de Contas do Brasil. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/atuacao-do-tce-mt-pela-primeira-infancia-e-anunciada-
em-congresso-internacional-de-controle/55780 
 
TCE-SP 
Presidente do TCESP é o convidado do novo episódio do PodContas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas principais 
plataformas digitais o 77º episódio do PodContas, podcast voltado ao aprimoramento dos 
conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e a servidores que atuam nos órgãos 
municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tcesp-e-convidado-novo-episodio-podcontas 
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