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A posse de Pascoal na Atricon

Em concorrida solenidade que aconteceu na última quarta-feira no
auditório do TCU, em Brasília, o presidente do TCE-PE, conselheiro
Valdecir Pascoal (2o à D), assumiu a presidência da Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Foi a primeira
vez que um conselheiro pernambucano assumiu a presidência desta
entidade, que foi comandada no último biênio pelo conselheiro An-
tonio Joaquim (3o à D), TCE do MT.

Diversas autoridades compareceram à sessão de posse, entre elas o
presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, que conduziu a mesa
dos trabalhos, o vice-governador João Lyra Neto, o senador Jarbas
Vasconcelos, o ex-governador Joaquim Francisco, o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Uchoa, o desembarga-
dor Stênio Neiva (TJ-PE) e o chefe da Casa Civil do Governo do Esta-
do, Tadeu Alencar.

Do TCU estavam presentes,
além do presidente Au-
gusto Nardes (C), os minis-
tros Valmir Campelo, José
Jorge, José Múcio, Ana Ar-
raes, Aroldo Cedraz, Benja-
min Zymler, Augusto Sche-
mann, Marcos Bemquerer e
o procurador geral de con-

tas Paulo Soares Bugarin. Todos os conselheiros de Pernambuco tam-

bém prestigiaram a solenidade, além de conselheiros substitutos, pro-
curadores de contas e representantes do Sindicontas e da Associação
dos Auditores.

Pascoal dividiu o seu discurso em nove capítulos, nos quais historiou
a caminhada dos Tribunais de Contas desde o século XIX, os avanços
que conquistaram com a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e o importante papel institucional da Atricon.
Seu principal compromisso como presidente desta entidade é conti-
nuar a luta pelo fortalecimento dos Tribunais de Contas por meio de
um padrão mais uniforme de atuação que implique ainda mais qua-
lidade e agilidade no julgamento das contas públicas. Para tanto, con-
sidera fundamental a criação de um Conselho Nacional dos Tribunais
de Contas nos moldes do que já existe hoje no Judiciário.

Também foi empossado na mesma sessão como 1º secretário do
Instituto Rui Barbosa, órgão de estudos e pesquisas dos Tribunais de
Contas, o conselheiro Marcos Loreto (E). Já a conselheira Teresa Due-
re (D) também tomou posse na mesma data como membro do Con-
selho Deliberativo da Atricon.

Encerra-se amanhã, dia 31, o prazo
para que os gestores públicos de
Pernambuco entreguem ao TCE as
suas prestações de contas refe-
rentes ao exercício financeiro de

2013. No caso de a entrega ser fei-
ta no edifício-sede do TCE, no Re-
cife, os interessados deverão diri-
gir-se ao Departamento de Expe-

diente e Protocolo no horário das 7h às 13h. Amanhã, excepcional-
mente, o expediente será prorrogado até as 17h.

Por meio do conselheiro

Ranilson Ramos (D), o TCE
assinou um Termo de A-

juste de Gestão com a
Prefeitura de Ipojuca a-
través do qual o prefeito
Carlos Santana (E) se com-

promete a seguir as re-
comendações do Tribu-
nal para a contratação de
transporte escolar. No

prazo de 60 dias a prefei-
tura se compromete a implantar uma sala de controle e monito-
ramento e, de 120 dias, a fiscalizar as rotas por meio de GPS. O não
cumprimento deste TAG sujeitará o gestor público municipal à apli-
cação de multa.
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