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Auditorias de acompanhamento

Marcos Loreto assume presidência

O
conselheiro Marcos Loreto assumiu, na última quarta-
feira (10), a presidência do Tribunal de Contas do Esta-

do. A solenidade contou com a presença de muitas au-
toridades, entre elas o governador Paulo Câmara, o vice-
governador Raul Henry, o prefeito do Recife Geraldo Júlio,
o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Uchoa, o
presidente do Tribunal de Justiça, Leopoldo Raposo, o
presidente do TRF da 5ª Região Manoel Ehardt,  o ministro
José Múcio (TCU) e o senador Fernando Bezerra Coelho. 

Em seu discurso de posse, o novo presidente do TCE prometeu
priorizar as Auditorias de Acompanhamento, “que escolta as
obras públicas desde a publicação dos editais de licitação”; for-
talecer os laços com “instituições parceiras”, a exemplo do TCU,
CGU, CGE, Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal e
Polícia Civil, além de estimular a sociedade a acessar o portal
“Tome Conta” do TCE, “poderosa ferramenta no combate à
corrupção”, onde estão disponibilizadas informações sobre a
execução orçamentária e financeira de todos os municípios
pernambucanos e órgãos públicos estaduais.

Conselho Nacional

Loreto também declarou que faz parte da corrente de conse-
lheiros que luta pela criação do Conselho Nacional dos Tribunais
de Contas, entidade que seria “tão saudável” para o controle ex-
terno desses órgãos como têm sido o Conselho Nacional de Jus-
tiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. E que defende
mudanças nos critérios para preenchimento das vagas de con-
selheiro, estabelecendo-se “maior paridade” entre os membros
das carreiras técnicas e os indicados pelo Poder Legislativo.

Preservação da honra

Outro compromisso assumido pelo novo presidente foi
empenhar-se pela “preservação da honra” dos jurisdicionados,
evitando “pré-julgamentos ou julgamentos apressados”,
proporcionando a todos, indistintamente, o “amplo e sagrado
direito de defesa”. Pois, “a pretexto de se combater a corrupção”,
disse ele, não se pode esquecer a luta da sociedade brasileira
pela reconquista da democracia.

Mensagem de saudação
Coube ao vice-presidente empossado, Dirceu Rodolfo, proferir o
discurso de saudação a Marcos Loreto. Ele disse que numa
“atitude afirmativa e comprometida” o novo presidente do TCE
assegurou que a prioridade de sua gestão será o combate à
corrupção. “Não se trata de uma frase de efeito ou de um
devaneio onírico”, enfatizou, pois o novo presidente “não é
dado a otimismos ingênuos com desaguadouro no reino da
passividade”. Além de Marcos Loreto e Dirceu Rdolfo, também
tomaram posse, João Carneiro Campos (Corregedoria), Ranilson
Ramos (Escola de Contas) e Teresa Duere (Ouvidoria).

Controle dos resíduos sólidos

Na próxima terça-feira (16) será divulgado o levantamento sobre
o controle dos resíduos sólidos realizado pelo Núcleo de Enge-
nharia  do TCE. O diagnóstico aponta os municípios pernambu-
canos que estão descumprindo a legislação ambiental.

Ministério Público de Contas

Germana Laurea-

no é a nova pro-
curadora geral do
Ministério Público

de Contas para o
biênio 2018/19.
Ela foi nomeada

pelo governador
Paulo Câmara no

último dia 8 após
escolha unânime por seus colegas do MPCO, em substituição
a Cristiano Pimentel. A convite do governador Paulo Câmara,
a procuradora e o presidente Marcos Loreto acompanharam,
no Palácio das Princesas, a sanção da Lei Anticorrupção que
trata da responsabilização civil e administrativa de pessoas
jurídicas que pratiquem atos contra a administração pública
no  Poder Executivo Estadual. 
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