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TCE-MS recebe visita do governador
eleito Eduardo Riedel
21 de November de 2022 - 07:41 | Cidades (/noticias/cidades)

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das
Neves, recebeu a visita do governador eleito, Eduardo Riedel, na manhã desta sexta-feira, 18 de
novembro. 

Para Eduardo Riedel, visitar a Corte de Contas é muito importante para reafirmar os compromissos e
as ações entre as instituições. O governador eleito destacou que o executivo estadual de Mato Grosso
do Sul possui uma série de projetos que estão em andamento juntamente com o Tribunal de Contas
no que diz respeito ao controle interno e externo.

“É uma visita de cortesia pós-eleição. Na conversa com o presidente Iran, me coloquei à disposição
para discutir o futuro da relação da instituição com o Estado.  Ontem iniciamos a transição de governo
e estou visitando os Poderes do Estado. E o Tribunal de Contas, sem dúvida nenhuma é um
estabilizador da democracia no Mato Grosso do Sul”, declarou Riedel. 

A visita institucional foi acompanhada pelo corregedor-geral do TCE-MS, conselheiro Ronaldo Chadid
e pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins
Júnior. 

Olga Cruz
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ÚLTIMA HORA
18/11/2022 15:48
Homem com mandado de prisão em ab
é preso pelo DOF com carro carregado
pneus em Maracaju.

(/noticia/homem-com-mandado-de-prisa
aberto-e-preso-pelo-dof-com-carro-carre
com-pneus-em-maracaju/57100)

ÚLTIMA HORA
17/11/2022 14:13
Com “Nota A”, Tesouro Nacional confir
que Maracaju está em boa situação fis

(/noticia/com-nota-a-tesouro-nacional-co
que-maracaju-esta-em-boa-situacao-
fiscal/57079)

TEMPO
22/11/2022 07:44
Com tempo instável, Maracaju deve
registrar máxima de 29 graus nesta ter
feira (22).

(/noticia/com-tempo-instavel-maracaju-d
registrar-maxima-de-29-graus-nesta-terc
22/57144)

SAÚDE
22/11/2022 07:37
Vacinação contra covid-19 no Brasil sa
63 mil idosos em 2021

(/noticia/vacinacao-contra-covid-19-no-b
salvou-63-mil-idosos-em-2021/57143)
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