ILB REALIZA FÓRUM
SOBRE PPP
O fórum sobre PPPs e Organizações Sociais promovido pelo
Instituto Leopoldo de Bulhões, do TCE-GO foi um evento de grande
sucesso!
Palestrantes convidados e temas abordados:
- Gustavo Justino - controle externo sobre as parcerias com a
administração pública
- Marcos Siqueira - experiência mineira na formatação de PPP
- Adalberto Santos - controle externo das PPPs
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FESTA DO DIA DAS MÃES

UM ALIADO DE PESO NO CONTROLE DE QUALIDADE

O TCE publicou em 1º de junho, a primeira edição de seu Diário
Eletrônico, contendo julgados e atos administrativos. O Diário
Eletrônico de Contas vai substituir as publicações no Diário Oficial do
Estado. A partir de agora, qualquer pessoa com acesso à internet
poderá visualizar e imprimir toda e qualquer decisão ou ato do TCE
passível de publicação. O DEC tornará virtuais as publicações
obrigatórias que há quase 60 anos vem sendo feitas no Diário Oficial
do Estado de Goiás.

DIÁRIO ELETRÔNICO

LABORATÓRIO MÓVEL
Com o propósito de ser mais eficiente e rápido na fiscalização das
obras públicas rodoviárias, o TCE adquiriu um laboratório móvel
(caminhão tipo baú adaptado com equipamentos de última geração)
que possibilita in loco e em tempo real a verificação da qualidade do
asfalto e da construção de estradas contratadas pelo governo
estadual. Cada dia mais o TCE aprimora o seu papel de fiscalização,
certificando-se do bom emprego do dinheiro do cidadão no Estado.
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SELVA NO SAMBA
Dá pra imaginar a supervisora das Auditorias Operacionais do
TCE-GO, Selva de Souza Cavalcanti, numa roda de samba,
arranhando um tamborim? Pois é, acredite, Selva está aprendendo a
tocar o instrumento junto ao grupo Sambagô. “É uma atividade em
grupo que libera energias positivas, equilibra a razão e a emoção,
enfim, dá muito prazer exercitá-la”, explica.
Profissionalmente, apresentar Selva Cavalcanti é desnecessário,
mas pra quem não sabe, ela é formada em Ciências Contábeis e
Licenciatura – Inglês e Português, com especializações em diversas
modalidades de Auditoria Governamental (Aop).
Atualmente, além de supervisora das Aops, Selva coordena as
atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Planejamento e
Desenvolvimento de Gestão junto à Coordenação de Fiscalização
Estadual (CFE). Ela também faz parte de dois grupos temáticos
nacionais, no âmbito do Promoex: Auditoria Operacional e Normas
de Auditoria Governamental.

"O balão vai subindo.
Vem caindo a garoa.
O céu é tão lindo.
E a noite é tão boa..."

INOVAÇÃO TCE-GO
IDÉIAS PARA FESTA JUNINA

EVENTO
LAURENTINO É ELEITO
PRESIDENTE DO SINFICON
O ex vice-presidente do
Sindicato dos Inspetores e
Analistas do TCE-GO,
Laurentino Dias Filho, foi eleito
presidente da entidade para o
biênio 2012-2014.
Ele encabeçou a chapa
Sinficon Forte. O
preenchimento dos cargos para
o Conselho Fiscal mesclou
membros das duas chapas que
concorreram.

ELEIÇÃO

COTIDIANO
O Jornal Mural Acontece é
um veículo de comunicação interna
do TCE-GO.
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