
 

 
 
Ofício nº 15/2021 - AUD-TCE/PI     Teresina, 23 de abril de 2021 

  
Excelentíssima Senhora Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Nesta Capital 
 

Assunto: Solicitação de divulgação do I Seminário dos Auditores de Controle Externo 
do Nordeste do Brasil e III Seminário dos Auditores de Controle Externo do TCE-CE 

 

 

 

Excelentíssima Presidente, 

 

Ao cumprimentar Vossa Excelência, lembramos, como é do conhecimento 
daqueles que compõem o sistema de controle externo brasileiro, que anualmente, 
comemora-se em 27 de Abril o Dia do Auditor de Controle Externo, data celebrada em 
todo Brasil e considerada um importante momento de reflexão e debates acerca do 
papel da carreira de auditoria de controle externo e do aprimoramento dos Tribunais 
de Contas, promovendo justo reconhecimento a estes agentes públicos.  

 
Nesse contexto, vimos, com muita satisfação, informar que AudTCE/PI 

realizará, em parceira com as demais afiliadas da ANTC do nordeste (Auditores TCE/PE, 
AudTCE/RN, AudTCE/SE, AudTCE/PB, AudTCE/CE e AudTCM/BA), o I Seminário dos 
Auditores de Controle Externo do Nordeste do Brasil e III Seminário dos Auditores de 
Controle Externo do TCE-CE, com o tema: “Desenvolvimento regional e auditoria de 
controle externo no nordeste brasileiro”. 

 
O evento, que ocorrerá no próximo dia 26 de abril, de forma virtual com 

transmissão pelo canal no Youtube da ANTC, das 9:00h às 12:00h, intenta promover 
um amplo debate sobre os desafios e perspectivas da carreira de auditor de controle 
externo no nordeste brasileiro e seus impactos para o desenvolvimento regional. 

 
Ante o exposto, sabedores de que o TCE-PI vem sendo um forte parceiro 

institucional na realização do nosso seminário cearense, gostaríamos de solicitar a 
divulgação do nosso evento junto ao corpo funcional desta Corte.  Com o intuito de 
facilitar a pleiteada divulgação, encaminhamos em anexo e-cards para redes sociais 
com dados do evento e detalhamento dos painéis. 

 



Agradecemos, antecipadamente, a atenção e presteza, e renovamos protestos 
de estima e consideração. Cordialmente, 

 
José de Jesus Cardoso da Cunha 

  Presidente da AUD-TCE/PI 

 
  



ANEXO 
Material de divulgação do I Seminário dos Auditores de Controle Externo do 

Nordeste do Brasil e III Seminário dos Auditores de Controle Externo do TCE-CE 
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