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Posse dos novos servidores

O TCE, o MPCO e o Ministério Público Estadual firmaram uma

parceria para implantação em Pernambuco do projeto "Lixão Zero",

cujo objeto é orientar todos os municípios pernambucanos a

cumprirem a Lei Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) que

estabelece prazo para a implantação de aterros sanitários. Hoje, 105

dos 184 municípios estão descumprindo esta Lei.

Lixão zero

A Escola de Contas do TCE e a Escola do Legislativo da Alepe assina-

ram um termo de cooperação mediante o qual os servidores das duas

instituições poderão frequentar seus cursos. O convênio foi assinado

pelos presidentes Marcos Loreto e Eriberto Medeiros, do TCE e da

Alepe, respectivamente, e pelos diretores das duas Escolas, Ranilson

Ramos e José Humberto Cavalcanti.

Cursos de gestão 

O presidente Marcos Loreto empossou na última sexta-feira (24)

trinta e oito novos servidores do TCE aprovados no último concurso

realizado pela instituição. A solenidade foi realizada no auditório do

próprio TCE e reuniu conselheiros, membros do Ministério Público

de Contas, servidores e familiares dos concursados. A conselheira Te-

resa Duere fez a saudação aos novos servidores em nome do Conselho

pedindo que todos excluam dos seus dicionários a palavra "aco-

modação".

Loreto afirmou em breve discurso que a chegada dos novos servidores

ao TCE não foi um mero acaso de "sorte" e sim o coroamento de uma

vida de trabalho, de estudos e de sacrifícios. "Quem está aqui foi bom

estudante, filho dedicado, recebendo um prêmio para o resto da vida:

remuneração compatível com a natureza do serviço e um ambiente de

trabalho estimulante e agregador".

Dedicação de uma vida

Hora difícil

Assinaram o termo de posse 22 auditores de controle externo, 11

analistas de controle externo e cinco analistas de gestão. Eles receberam

os cumprimentos dos conselheiros Carlos Porto, Teresa Duere e

Ranilson Ramos, do auditor geral Marcos Flávio e da procuradora geral

do Ministério Público de Contas, Germana Laureano.

Os empossados

Além de números

O presidente também declarou que os novos servidores irão lidar com

números, relatórios e laudos técnicos, pois estarão num Tribunal de Con-

tas. Mas não devem jamais esquecer de que por trás do seu trabalho es-

tará sempre o interesse de uma criança, de um enfermo, de um desassis-

tido. "Auditamos o dinheiro público, que sempre pode ser otimizado".

Controle prévio

Por fim, Loreto afirmou que o TCE realiza o controle preventivo da

gestão e que seus relatórios têm embasado muitas vezes ações do Mi-

nistério Público e da Polícia Federal. "Nossa glória não está em punir, e

sim em contribuir para edificar uma nova mentalidade no gerencia-

mento dos recursos públicos em benefício da cidadania", disse ele.

Ao dirigir-se aos novos servidores, Teresa Duere ressaltou que eles

tomaram posse num momento difícil para Pernambuco e para o país, de-

corrente da crise econômica, o que exigirá de todos mais compromisso

com a instituição. Lembrou que muitos foram lotados nas Inspetorias do

interior, o que é positivo para o TCE porque terão oportunidade de co-

nhecer uma nova realidade à luz da qual deverão fazer suas auditorias.
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