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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

Memorando nº 757 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Maceió, 30 de agosto de 2019.

Para: Presidência

Assunto: Participação. Evento Capacitação. Plano Anual.

 

Exmo. Senhor Desembargador Presidente.
 
O presente expediente refere-se a solicitação de autorização, da servidora

Adriana Felícia Silva Frerie Peixoto, Analista Judiciária - Especialidade - Contabilidade,
matrícula 30920335, lotada nesta Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE,  para
participação da 26ª Convenção dos Profissionais de Contabilidade do Estado de São Paulo,
no período de 04 a 06 de novembro do corrente ano, na cidade de São Paulo - 26ª
CONVECON.

O conteúdo programático do evento, conforme se verifica nos documentos
anexos ( 0587545 e 0587549 ), envolve diversos temas relacionados à matéria contábil,
dentre eles, Inovação Aplicada na Detecção e Combate a Fraude, assunto compátivel na
análise dos demonstrativos contábeis, quando da apresentação das contas anuais dos
partidos políticos, atividade desenvolvida por esta Unidade.

Inclusive, o tema acima citado mantém compatibilidade a nova realidade da
Justiça Eleitoral, quanto ao julgamento de crimes comuns conexos com os delitos
eleitorais, defino pelo plenário do STF, no julgado do Agravo Regimental.

Por oportuno, registro que a participação neste evento visa cumprir o Plano
Anual de Capacitação 2019 - 0506814 - deste Tribunal, autorizado pela Presidência à
época, com recurso orçado, em substituição a outros eventos indicados - 0473544 - por
impossibilidade de participação da servidora e/ou cancelamento da capacitação pela
entidade promotora.

Assim, se for da aquiescência de Vossa Excelência, solicito que os autos
sejam remetidos à CODES, na urgência que o caso requer, com vistas a instruir a
contratação.

Aproveitando o ensejo e com vistas a agilizar o processo decisório e de
contratação, encaminhamos documentação relativa à empresa promotora do evento
(0589548).

 

  

https://convecon.com.br/2019/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405834
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Respeitosamente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES, Assessor-Chefe, em
04/09/2019, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0587490 e o código
CRC D29DBB42.

0007447-71.2019.6.02.8000 0587490v22


