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A Coordenadoria de Controle Ex-

terno do TCE promoveu um en-
contro com os representantes
do Fórum Permanente de Com-

bate à Corrupção (FOCCO-PE) pa-
ra apresentar os sistemas de a-
companhamento de gestão utili-
zados pelo TCE. O grupo recebeu

capacitação para melhor utilizar o Portal do Cidadão do Tribunal, que
possibilita o acesso a dados dos municípios, com destaque para o
sistema SAGRES, criado para dar mais rapidez no envio de informa-
ções do estado e municípios ao Tribunal, além de conferir maior
transparência à aplicação dos recursos públicos. Os representantes
do Fórum elogiaram o sistema por representar uma importante fer-
ramenta na prevenção de irregularidades e no combate à corrupção.

O conselheiro do TCE Ranil-

son Ramos fez uma visita ao

município de Paudalho para
propor ao gestor a formaliza-
ção de um Termo de Ajuste
de Gestão (TAG), com vistas a
disciplinar a preservação do
patrimônio histórico da cida-
de. Acompanhado dos servi-

dores Noemi Falcão e Eduardo França, ele visitou os principais mo-
numentos da cidade e afirmou que o TAG pretende ajudar o mu-
nicípio no trabalho de captação de recursos junto ao Estado e à
União e de sensibilização dos proprietários de imóveis a serem
preservados, inclusive com a realização de campanhas e programas
envolvendo a sociedade civil.

O Presidente do TCE, conselheiro Valdecir Pascoal, recebeu na últi-
ma quarta-feira a Medalha Frei Caneca, categoria ouro, a mais alta
condecoração concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Per-
nambuco (TRE-PE). Ela é entregue todos os anos a personalidades
que se destacaram na prestação de serviços à Justiça Eleitoral. "A
medalha é um reconhecimento ao trabalho de Valdecir Pascoal à

frente do Tribunal de Contas, que muito tem auxiliado a Justiça Elei-
toral", disse o presidente do TRE, Desembargador José Fernandes. O
conselheiro Valdecir Pascoal agradeceu a homenagem, comparti-
lhando-a com todos os servidores e membros do TCE, e concluiu
enaltecendo o papel das duas Cortes - a Eleitoral e a de Contas - para
o fortalecimento da gestão pública e da democracia. 

Representantes do FOCCO-PE elogiam
sistema utilizado pelo TCE

Com o propósito de con-
jugar esforços para a efe-
tividade da Lei da Ficha

Limpa o TCE assinou em
Brasília, na última terça-
feira, Termo de Coopera-
çãoTécnica com o Conse-

lho Nacional de Justiça. O
Presidente do STF e do CNJ,
Joaquim Barbosa, agra-

deceu a colaboração dos Tribunais de Contas brasileiros. Em seu
discurso o presidente do TCE, Valdecir Pascoal, destacou a impor-
tância da cooperação, ratificando que o controle externo brasi-
leiro não medirá esforços para contribuir com a melhoria da
qualidade da administração pública e da democracia brasileira,
seja no envio de dados ao Ministério Público e ao Judiciário, seja
com a divulgação ampla  de suas decisões em fundamental estí-
mulo ao controle exercido pelo cidadão.

Convênio do TCE com o Conselho

Nacional de Justiça 

O presidente do TCE-PE e da
Atricon, conselheiro Valdecir
Pascoal, participou em Brasília
do programa "Diálogo Público",
do Tribunal de Contas da União

(TCU). O encontro reuniu
especialistas do TCU, CGU, UNB
e de outros órgãos federais
para um debate sobre o
aperfeiçoamento da
governança pública na área de
saúde. O conselheiro Valdecir

Pascoal parabenizou o ministro
do TCU Augusto Nardes pela
iniciativa e falou da importância

de uma atuação efetiva dos
TC’s. "Os Tribunais de Contas

têm contribuído para melhorar
a governança, realizando
auditorias, controle preventivo,
dialogando com a sociedade
por meio das ouvidorias, dos
portais de transparência e das
redes sociais, e ainda
orientando os gestores
públicos a estabelecer
parcerias visando a uma
administração pública ética e
eficiente", afirmou o
conselheiro.
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Paudalho - preservação do 
Patrimônio Histórico

Presidente do TCE é homenageado pelo
Tribunal Regional Eleitoral
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