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Em uma solenidade bastante prestigiada, que reuniu autoridades,

servidores e representantes de várias instituições, o conselheiro

Dirceu Rodolfo assumiu, na última terça-feira (07), a presidência do

Tribunal de Contas de Pernambuco para o biênio 2020-2021. O

conselheiro Ranilson Ramos também tomou posse como novo vice-

presidente. A cerimônia contou com a presença do governador Pau-

lo Câmara, do prefeito do Recife, Geraldo Júlio, do presidente do

TCU, José Múcio, do presidente do Tribunal de Justiça, desembar-

gador Adalberto de Oliveira, do presidente da Assembleia Legisla-

tiva, Eriberto Medeiros, entre outros.

O novo presidente foi saudado pelo conselheiro Valdecir Pascoal, que num

discurso emocionado falou sobre os "muitos Dirceus" que se revelam no

amigo. "Assume hoje a presidência deste Tribunal um verdadeiro cam-

peão. Homem digno, multifacetado, plural, inteligente, que transcende o

ordinário, sem deixar de ser simples e humilde. A doação à instituição é

comprovada pela forma profunda, imparcial e respeitosa com que ele con-

duz a instrução, elabora os seus primorosos votos e julga os seus proces-

sos", disse Pascoal.

Em seu discurso, Dirceu Rodolfo falou das diretrizes de sua gestão, que

terá como foco principal a análise das políticas públicas. "Precisamos

avançar na direção das políticas públicas, evidenciando imprecisões ou fa-

lhas, em relação a todas as suas etapas: elaboração, aprovação, implemen-

tação, monitoramento, avaliação e ajuste de rumos", afirmou.

Saudação 

Diretrizes

A procuradora geral do Minis-

tério Público de Contas, Germa-

na Laureano, foi reconduzida ao

cargo (biênio 2020-2021) por

meio de portaria assinada pelo

governador Paulo Câmara. O no-

me de Germana foi o mais vo-

tado na lista dúplice elaborada

pelos procuradores do MPCO,

em eleição que aconteceu no úl-

timo dia 06.

Eleição no MPCO

A recondução de Germana foi comemorada pelos demais procuradores do

MPCO. "Germana realizou um belíssimo trabalho nos últimos dois anos,

pois somou bastante e trouxe muita tranquilidade à instituição Ministerial",

disse Eliana Lapenda. "Germana é uma mulher respeitada não só no âmbito

do MPCO e do TCE. Por estarmos fazendo um bom trabalho, o nome do

MPCO vem sendo cada vez mais reconhecido", comentou Gilmar Lima.

Merecimento

Na ocasião, foi empossada também a nova mesa diretora do TCE formada

pelos conselheiros Carlos Porto (Ouvidoria), Valdecir Pascoal (diretor da

Escola de Contas) e Teresa Duere (Corregedoria). Carlos Neves e Marcos

Loreto vão presidir a 1ª e 2ª Câmaras respectivamente.

Nova Mesa Diretora

Dirceu também declarou o compro-

misso de aproximar o TCE da socie-

dade e se fazer entender melhor pelo

cidadão. "Vivemos em espaços de

fluxos e tempo instantâneo, por isso

mesmo o tipo de comunicação verti-

cal, praticada pelas instituições pú-

blicas, não é só insuficiente, leva ao

ostracismo, e, por conseguinte, à ile-

gitimidade. Impõe-se, portanto uma

forma de comunicação horizontal".

E expressou o desejo de fazer uma

gestão com poucos erros e muitas

correções. "Mesmo sabendo que

coisas acontecerão e outras não

acontecerão exatamente porque

estou presidente, o esforço é para

errar pouco e corrigir posturas

sabidamente equivocadas. Que o

grande cuidado lance luzes sobre

os caminhos desta Casa", afir-

mou.

Aproximação com a sociedade
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