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Conselheiro Domingos faz seu discurso de posse como Presidente do TCE
-ES para o período 2014-2015 - posse realizada dia 16-03-2013.

Conselheiros e técnicos do TCE-ES reúnem-se com técnicos do governo 
estadual - início de 2014.

Reunião com a equipe no primeiro dia de trabalho. Presidente reúne-se com servidores para tratar da instalação das 
Câmaras.
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Secretário-geral das Sessões, Odilson Junior, explica para servidores sobre o 
funcionamento das Câmaras do TCE-ES, instaladas em janeiro de 2014.

Presidente, Fábio Vargas e Holdar de Barros em reunião preparatória para o even-
to de orientação aos municipios atingidos pelas enchentes - janeiro de 2014.

Governador Renato Casagrande fala para prefeitos e técnicos em evento 
realizado em janeiro de 2014 para municípios atingidos pelas enchentes.

Guilerme Nunes, auditor do TCE-ES e especialista em licitações e contra-
tos, fala no evento para os  municípios atingidos pelas enchentes.
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Presidente fala para prefeitos e técnicos de municípios atingidos pela 
enchente  do final de 2013.

Conselheiros titulates e substitutos e MPC sendo apresentados a nova 
equipe de direção do TCE-ES.

Conselheiro Presidente Domingos Taufner fala no Workshop Jornalistas. Presidente recebe a AMUNES.
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Técnicos e prefeitos recebem instruções sobre a IN 028-2013 no II Encon-
tro de Orientação de 2014.

Auditor de TI do TCE-ES, Klayson Bonatto, explica para prefeitos sobre 
certificaçao digital.

Auditora Arinélia Aguiar explica para prefeitos e técnicos sobre a IN 028-
2013, em fevereiro de 2014.

Servidores fazem ginástica laboral com o tema carnaval.
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Reunião do Instituto Rui Barbosa (IRB)  - Brasília - março de 2014. Fila para entrega da PCA em março de 2014. Não ocorrerá mais depois da 

implantação da PCA eletrônica.

Dr. Jorge Miranda em uma de suas várias palestras para servidores sobre 
saúde e qualidade de vida.

José Luiz Gobbi com uma de suas turmas do curso de oratória.



7
Tadeu Citty, conselheiro Domingos Taufner e Fabiano Barros junto com a 
ministra do TCU Ana Arraes - Brasília - março de 2014.

Palestra sobre reeducação alimentar feita dentro do programa saúde do 
servidor.

Com a inauguração do bicicletário em 2014, ficou facilitada a vinda de 
servidores de bicicleta ao trabalho.

Associação de servidores promove vacinação contra a gripe.
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Presidente recebe alunos de Direito da UVV que fizeram visita guiada no 
TCE-ES. Várias turmas visitaram a Corte de Contas.

Professor Eduardo Sabbag ministra palestra aberta ao público externo 
sobre redação forense.

Uma das diversas turmas do curso de redação forense com o professor 
Eduardo Sabbag.

Servidores doam ovos de Páscoa para crianças carentes - Páscoa de 2014.
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Presidente do TCE-ES anuncia em entrevista coletiva resultado da auditoria na 
empresa Rodosol, deixando claro que ainda não é a posição final do TCE-ES.

Presidente do TCE-ES responde a perguntas de jornalistas sobre a audito-
ria no contrato da Rodosol.

TCE firma parceria com o TRT-ES sobre ouvidoria. Presidente Domingos Taufner participa da abertura de encontro sobre 
contabilidade pública no CRC-ES.
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Programa “Saúde do Servidor” orienta sobre a leitura dos rótulos dos 
alimentos.

Com a equipe de gabinete - maio de 2014.

Conselheiro Sérgio Aboudib faz abertura dos Jogos dos Servidores - 2014. Deputado Glauber Coelho, à esquerda do presidente Domingos, participa de reunião de 
prefeitos da região do Caparaó. Deputado Glauber faleceeu precocemente, em 2014.
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Presidente Domingos entrega medalha a Lenir, servidora que fez quase de 
tudo nos jogos, desde organização até a disputa em algumas provas.

Presidente com a equipe feminina de Vôlei da Área Técnica - Jogos dos 
Servidores 2014.

Presidente junto com a equipe feminina de Vôlei da Área Administrativa - 
jogos dos servidores 2014.

Nossos atletas disputando prova de natação nos Jogos dos Servidores - 
2014.
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Disputa acirrada no basquete masculino - Jogos dos Servidores. Presidente com a equipe de Vôlei da Área Técnica (200).

Presidente com a equipe de vôlei da Área Administrativa. Presidente abraça a organizadora.
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Presidente Domingos, do TCE-ES, assina com o Presidente do STF, Joaquim 
Barbosa, termos de cooperação com o CNJ - junho de 2014.

Presidente Domingos no dia da entrega ao TRE-ES da lista com os gestores 
com contas rejeitadas pelo TCE-ES - 2014.

O agitador cultural, Gobbi, entre as nossas jornalistas Mariana Montene-
gro e Clarissa Scardua - jogos dos servidores - 2014.

Presidente Domingos e Conselheiro Aboudib no bicicletário recém implan-
tado no TCE-ES - junho de 2014.
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Servidores no dia da cerimônia de encerramento dos jogos dos servidores 
2014 fazem círculo no auditório simbolizando a união.

Arraiá da Integração - julho de 2014.

Reunião da Comissão de Acessibilidade presidida pelo servidor João Este-
vão - agosto de 2014.

Presidente Domingos Taufner participa de solenidade no Corpo de Bombeiros tendo ao lado  
o Procurador Geral de Justiça, Eder Pontes, e o Secretário de Segurança, André Garcia
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Domingos Taufner profere palestra sobre RPPS para jurisdicionados do TCE-MG - 
agosto de 2014.

O goleiro da seleção brasileira de futebol de Areia entre os presidente da Ascontrol, 
Rafael Lamas, e da ASTCES, Juninho, associações que patrocinaram os jogos

Ao final de 2014, o Coral de Contas fez apresentação em vários locais públicos, como por 
exemplo terminais de ônibus - na foto estão no Terminal de Vila Velha

Domingos Taufner participa, ao lado do presidente do IRB e conselheiro do TCE-MG, 
Sebastião Helvécio, da abertura de seminário para jurisdicionados do TCE-MG
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Palestra de Domingos Taufner sobre RPPS dentro do programa de capaci-
tação de Conselheiros da TC da Atricon - Fortaleza (CE) agosto de 2014.

Licença maternidade foi ampliada às comissionadas.

Especialistas do TCE-ES em Atos de Pessoal orientam gestores de RPPS e 
secretários de administração sobre a IN 31-2014 - outubro de 2014.
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Conselheiros e servidores assistem palestra de técnico do TCU sobre go-
vernança - 2014.

Técnico do TCU falando no primeiro evento sobre governança no TCE- se-
tembro de 2014.

Técnico do TCU, Romário Figueiredo (Secretário da Segex) e as auditoras 
Karina Travaglia e Paula Sabra debatendo governança.

Conselheiros aderem ao Outubro Rosa - 2014.
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Homens vestem rosa na luta contra o câncer de mama - na foto o jornalis-
ta Orlando Eller e o auditor Lauro Barros - outubro de 2014.

Tradicional foto rosa - outubro de 2014.

Banda da Escola de Cariacica Talma Sarmento se apresenta no pátio do 
TCE-ES em comemoração ao Dia do Servidor - outubro de 2014.

O secretário da Segex Romário Figueiredo, ao lado dos auditores Brambila e Gra-
melisch, fala para os jurisdicionados no Juris 2014, na etapa Grande Vitória.
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Servidores que participaram dos Jogos Regionais de Servidores de Tribu-
nais de Contas - Curitiba - novembro de 2014.

A servidora aposentada do TCE-ES e poetisa Valsema lança livro - novem-
bro de 2014.

Público assiste a palestra do servidor do TCE-ES João Estevão sobre acessi-
bilidade.

Presidente Domingos Taufner fala para estudantes da FDV que visitaram o 
TCE-ES - novembro de 2014.
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Servidor João Estevão ministra palestra sobre acessibilidade em evento do 
jornal A Tribuna.

TCE-ES promove curso de liderança abrangendo 90 servidores, a maioria gerentes 
- chance para aprender a trabalhar em grupo - setembro a novembro de 2014.

Conselheiro Pimentel no trabalho de revisão do Planejamento 2010-2015 
- realizado em 2014.

Presidente Domingos Taufner analisa Mapa Estratégico para 2015 - evento 
realizado no final de 2014.



21
Professor Caio Marini, da FDC, coordena trabalho de complementação do 
Plano Estratégico 2010-2015 - novembro de 2014.

Servidora Ciça recolhe presentes de Natal para as crianças da obra social 
Nossa Senhora das Graças - dezembro de 2014.

Coral canta no Hospital Infantil. Comemoração do Dia Internacional da Mulher - março de 2015.
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Servidora Cleide Grecco é homenageada durante sessão solene realizada 
pela Câmara Municipal de Vitória no auditório do TCE-ES - março de 2015.

Professor Jair Eduardo Santana ministra palestra sobre a Nova Lei Anticor-
rupção.

Presidente Domingos Taufner assistindo palestra no TJ-ES sobre processo judicial 
eletrônico. Colhendo subsídios para implantação no TCE-ES - abril de 2015.

Como decorrência do Planejamento Estratégico revisado em final de 2014, Conselheiros 
e servidores são informados sobre os encaminhamentos do Plano de Ação 2015.
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Sérgio Aboudib e Orlando Eller lançam livro no salão nobre da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo.

Valdecir Pascoal coordena reunião da Atricon realizada no TCE-ES em abril 
de 2015.

Valdecir Pascoal coordena reunião da Atricon no TCE-ES - abril de 2015. Equipe responsável pela elaboração de Termo de Referência para o pro-
grama Cidades Web.
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Curso de Odilon Cavalari, do TCU, para conselheiros e assessores - temas “Responsa-
bilidade de Agentes Púlicos e Privados Perante os TCs” e “Processo nos TCs”.

Registro com a equipe da Consultoria Jurídica - maio de 2015.

TCE-ES participa de debate realizado na ALES, promovido pela Câmara dos 
Deputados sobre a alteração na Lei de Licitações - junho de 2015.

Auditor Wesley Vaz fala sobre a experiência do TCU em processo eletrôni-
co - junho de 2015.
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Taufner abre evento interno sobre Processo Eletrônico que contou com a 
palestra de técnicos do TCU que estão na primeira fila - junho de 2015.

Selena Nunes profere palestra sobre os 15 anos da LRF, que é um impor-
tante instrumento dos Tribunais de Contas.

Selena Peres Nunes profere palestra sobre os 15 anos da LRF - junho de 
2015.

Auditório lotado do TJ-ES em evento sobre a Lei 13.019-2014 - Mais de 
450 pessoas assistindo a palestra de Laís Lopes - julho de 2015.
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Laís Lopes, Assessora da Secretaria Geral da Presidência da República, respondendo 
a uma das 50 perguntas formuladas pelo público sobre a Lei 13.019-2014 

Presidente Domingos Taufner coordena mesa de apresentação de trabalhos cientifi-
cos obre educação do I Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas

Presidente do TCE-ES profere palestra em Brasília sobre os assuntos “Histórico da 
previdência” e “Encerramento de mandato para Conselheiros de RPPS” 

TJ-ES, TCE-ES e MPC-ES reafirmam parceria e emitem determinação para que os 
municípios realizem cobrança administrativa da dívida ativa para redurzir ações
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José Eugênio Vieira e equipe do Sebrae capacitam servidores do TCE-ES 
sobre aquisições - julho de 2015.

Mesa de abertura do Encontro de Procuradores Municipais realizado no 
auditório do TCE em julho de 2015.

Auditor Rogério de Jesus orienta jurisdicionados sobre o sistema Cida-
desWeb - em julho de 2015.

Conselheiro Sérgio Borges, relator, e equipe que analisou as Contas de 
Governo do ano de 2014 - apreciação do parecer prévio em julho de 2015.
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Servidores que participaram da reunião sobre Planejamento Estratégico - 
o convite foi extensivo a todo o TCE-ES.

Sessão Especial de julgamento das contas de governo 2014 - duração de 
07 horas - julho de 2015.

Apresentação do Coral de Contas no Teatro Carlos Gomes - FestVozES - 
julho de 2015.

Conselheiro Domingos Taufner e o maestro Claudio Modesto com o diplo-
ma de participação do Coral do Contas no FestVozES - julho de 2015.
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Posse do juiz capixaba Sérgio Ricardo de Souza como conselheiro do 
CNMP - Brasília - agosto de 2015.

Presidente do TCE-ES, Domingos Taufner, e conselheiro substituto João 
Luiz Cotta Lovati recepcionam alunos da Fucape - agosto de 2015.

Conselheiros substitutos Eduardo Perez, falecido em novembro de 2015, e 
João Luiz Cotta Lovatti nas Jornadas Científicas do IRB, em agosto de 2015.

Conselheiro Sebastião Helvécio, presidente do IRB e do TCE-MG, junto com conselheiros 
do TCE-ES participando das Jornadas Científicas do IRB - agosto de 2015.
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Presidente Domingos Taufner profere palesta sobre previdência social dos 
servidores públicos nas Jornadas Científicas do IRB realizada no TCE-ES.

Registro de uma das várias reuniões do grupo técnico que trouxe subsí-
dios para o Planejamento Estratégico 2016-2020.

Presença do presidente do TCE-ES, Domingos Taufner, e do conselheiro Carlos 
Ranna  na mesa de abertura do evento da Fenastc realizado no TCE-ES.

Patricia Audi, secretária de Transparência da CGU, fala sobre o enfrentamento à 
corupção em Seminário sobre  Transparência no TCE-ES - agosto de 2015.
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Reunião do grupo que coordenou o evento do Dia do Servidor 2015, co-
memorado em conjunto com o Dia do Professor e das Crianças.

Servidores do TCE-ES que participaram da Corrida Dez Milhas Garoto - 
2015.

Abordando o tema “A relação entre os Tribunais de Contas e os Regimes Pró-
prios de Previdência” - Encontro da Aneprem - Goiânia - setembro de 2015.

Julia Morgado, Miss Espírito Santo, visita o TCE-ES - setembro de 2015.
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Presença do Presidente do TCE-ES Domingos Taufner e do Conselheiro Carlos 
Ranna  na mesa de abertura do evento da Fenastc realizado no TCE-ES.

Presidente do TCE-ES fala para prefeitos, vice e Secretários Municipais 
sobre o Encerramento de Mandato - setembro de 2015.

Rodrigo Lubiana, Secretário da SEGEX orienta prefeitos e técnicos sobre o 
encerramento de mandato.

TCE-ES assina Acordo de Cooperação Técnica com o TCU - setembro de 
2015.
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TCE iluminado de verde e amarelo comemorando a semana da Pátria 
2015.

Conselheiro Fernando Catão, junto com técnicos da Atricon, entrega ao presi-
dente do TCE-ES o certificado de qualidade MMD-QATC - setembro de 2015.

Evento Encerramento de Mandato - DomingosTaufner. Prefeitos e técnicos utilizando o Manual de Encerramento de Mandato.
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Auditora Fátima Mavigno, do NPP, apresenta o Mapa Estratégico do TCE
-ES - outubro de 2015.

Conselheiros e servidores do TCE-ES presentes em BH no I Congresso In-
ternacional de Controle e Políticas Públicas - outubro de 2015.

Coral de Contas apresenta para as crianças a peça Saltimbancos - outubro 
de 2015.

Fabiano Barros apresenta aos servidores do TCE-ES vários aspectos impor-
tantes do Planejamento Estratégico - outubro de 2015.
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Lenir e Lucas aquecendo e sendo aquecidos pelas crianças que vieram com seus pais 
na comemoração integrada crianças-professores-servidores - outubro de 2015.

Taufner e o Professor Jacoby no I Encontro Internacional de Controle e 
Políticas Públicas - BH - outubro de 2015.

Na construção do Planejamento Estratégico 2016-2020 várias etapas foram cumpri-
das. Na foto, o auditor Donato  apresenta resultados do seu grupo  para debate.

Voluntárias da AFECC visitam o TCE-ES conscientizando servidores sobre a 
prevenção do câncer de mama - outubro rosa de 2015.
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TCE-ES assina termo de cooperação com Sebrae e Amunes - outubro de 
2015.

Administradora do Hospital Santa Rita nos explica sobre procedimentos 
burocráticos na área de saúde - Outubro Rosa de 2015.

Diretora da AFECC nos mostrou boa parte das dependências do Hospital 
Santa Rita - Outubro Rosa de 2015.

Presidente Taufner, conselheira substituta Márcia Freitas e servidores do 
TCE-ES são recebidos pela Diretoria da AFECC - Outubro Rosa de 2015.
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Apresentação do Planejamento Estratégico. Chefe do GAP, Fabiano Barros apresenta o Planejamento Estratégico.

Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos, Fátima Mavigno apresenta o 
Planejamento Estratégico.

Presidente Domingos recebe diretoria da AFECC em seu gabinete - Outu-
bro Rosa de 2015.
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Coral de Contas encena e canta música de Pink Floyd no evento Encerra-
mento de Mandado para Vereadores - outubro de 2015.

Pela primeira vez, TCE-ES orienta vereadores e presidentes de autarquias 
sobre encerramento de mandato - outubro de 2015.

Lucas Salim explica para os servidores o sistema de consulta a jurispru-
dência MapJuris, implantado em 2015.

Conselheiro do TCDF Inácio Magalhães ministra curso aprofundado sobre 
RPPS - novembro de 2015.
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Em evento sobre processo eletrônico, Gilberto Sudré aborda sobre os 
cuidados com o uso das redes sociais - novembro de 2015.

Pela segunda vez consectutiva, TCE-ES realiza concurso de fotografia entre 
os seus servidores para ilustração do calendário do próximo ano.

Alexandre, da Preves, fala para servidores do TCE-ES sobre aposentadoria  
- novembro de 2015.

Auditora Karina Travaglia, de vermelho, coordena a mesa de debates com 
técnicos do TCU e da UFES durante o evento sobre governança.



40
TCE-ES faz homenagem ao conselheiro substituto Eduardo Perez na aber-
tura do Evento de Governança  - 06-11-2-15.

Servidores do TCE-ES participando de uma das várias turmas do curso de 
processo eletrônico, ferramenta prevista para funcionar em 2016.

Em favor da acessibilidade, TCE-ES instala pisos podotáteis que facilitam a 
vida dos deficientes visuais - 2015.

Auditor Vitor Pereira, chefe da STI, aborda o processo eletrônico do TCE
-ES - novembro de 2015.
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TCE-ES faz evento em que foram convidados jurisdicionados e advogados para 
conhecerem algumas premissas do processo eletrônico - novembro de 2015.

Lançamento, em dezembro de 2015, do curso à distância sobre a Lei 13.019-
2014 - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC.

Presidente Domingos Taufner entrega ao MPF mais de 700 assinaturas do abaixo 
assinado em prol das 10 medidas contra a corrupção - dezembro de 2015.

João Estevão, entre Junior e Sérgio Aboudib, apresentando no Congresso 
da Atricon o projeto Cidade Mais Acessível -  Recife - dezembro de 2015.
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Parte da comitiva do TCE-ES presente no Congresso da Atricon em Recife 
(PE) dezembro de 2015.

Dra Laira, do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Público do ES, 
fala sobre a defensoria e os movimentos sociais - dezembro de 2015.

Conselheiro Domingos e Coral de Contas juntos com a comunidade em 
evento da AOCCA - Vale Encantado - Vila Velha - 12 de dezembro de 2015.

Paisagismo traz leveza ao ambiente do TCE-ES.
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Entrega do Plano Estratégico 2016-2020 na posse do presidente eleito, Sérgio Aboudib


