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este domingo assistiremos no Brasil a mais uma de-
monstração da soberania popular e do estado demo-

crático de direito. É dia de eleger deputados, senadores,
governadores e Presidente da República. Sabemos que a
cidadania pode ser exercida de muitas maneiras, mas a ho-
ra de votar, de escolher os nossos representantes, é, sem
dúvida, o momento mais simbólico e consequente do pro-
cesso democrático. O Tribunal de Contas de Pernambuco,
enquanto Instituição republicana, é também um dos ali-
cerces da Democracia. O controle público não será efetivo
se não estiver a serviço do cidadão, zelando pela correta
aplicação dos recursos públicos, melhorando a governan-
ça, propiciando serviços públicos de qualidade e prestan-
do informações úteis e tempestivas à sociedade. Por isso a
importância deste momento cívico e a necessidade de
nunca esquecermos de reverenciar a mais fundamental
conquista da cidadania brasileira: a Democracia.

A Lei que trata de licitações e contratações de serviços de publi-
cidade prestados por agências de propaganda, foi o tema da 26ª
Oficina do Conhecimento, promovida pelo TCE, por meio da Escola
de Contas Públicas. O encontro, que reuniu servidores do Tribunal
e representantes de agências de publicidade, teve como pales-
trante o advogado Paulo Gomes de Oliveira Filho, especialista em
Direito da Comunicação e Entretenimento. O servidor do TCE José
Vieira de Santana, responsável setor de licitações e contratos, tam-

bém participou do debate. O presidente do Sindicato das Agências
de Publicidade, Antônio Carlos Vieira, enfatizou que a oportuni-
dade foi extremamente significativa. "A oficina abriu para nós a
possibilidade de falarmos, de forma didática, sobre o modus ope-

randi das agências, seja o cliente da área pública ou da área pri-
vada", disse ele. O presidente do TCE, conselheiro Valdecir Pascoal,
também ressaltou a importância do evento: "Este formato especial
de Oficina assemelha-se a uma verdadeira audiência pública. Tra-
tando-se de um tema complexo, o Tribunal se dispôs a debater
com a sociedade, a gestão e o setor privado, o que possibilita au-
mentar o conhecimento das questões e conferir mais equidade e
efetividade ao controle". 
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Estão abertas as inscrições pa-
ra o 2º Simpósio Nacional de
Auditorias de Parcerias Públi-

co-Privadas, que acontece no
Recife entre os dias 19 e 21 de
novembro. O evento, promovi-
do pelo TCE-PE, tem como ob-
jetivo discutir os procedimen-
tos de planejamento, licitação,
contratação e execução con-
tratual das concessões admi-

nistrativas e patrocinadas, de-

nominadas Parcerias Público-

Privadas (PPPs). Para o Diretor
da Escola, Conselheiro Dirceu
Rodolfo, "A expectativa é que
haja a participação de todos os
Tribunais de Contas do Brasil,
haja vista a relevância do tema
para a gestão, o controle e o de-
senvolvimento nacional". Ao

todo são 200 vagas disponíveis.
Informações pelo site www.tce.
pe.gov.br/escola.
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