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Presenças

Participaram da cerimônia, entre outros, o Governador Paulo Câmara, o
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eriberto Medeiros, o
desembargador Cândido Saraiva de Moraes (representando o TJPE), o
presidente do TRE-PE, desembargador André Oliveira Guimarães, o
procurador-geral de Justiça, Paulo Augusto Oliveira, a procuradora-geral
do MPCO, Germana Laureano, o auditor geral do TCE, Adriano Cisnei-
ros, além de prefeitos, amigos e familiares.

Despedida

O discurso do ex-presidente Dir-
ceu Rodolfo abriu a solenidade.
“Quero agradecer a todos aqueles
que partilharam um prato fundo
de perplexidades e inseguranças
que era o que tinha sobre a mesa,
principalmente em 2020”. E para-
benizou o sucessor. “Ranilson Ra-
mos tem a maturidade necessária
para o diálogo e o exercício da legítima e republicana empatia. Compreende
satisfatoriamente os movimentos dos satélites que gravitam em torno do
TCE e dos mundos em torno dos quais o TCE orbita”, afirmou.

Saudação

Coube ao conselheiro Carlos Neves fazer a saudação ao novo presidente.
“Ranilson Ramos, com a coragem do sertanejo que é, com a visão de eco-
nomista que tem, com o coração de homem de família que forjou, com a
experiência de fiscal e de gestor que colheu nestes tempos, bem comandará o
sistema de controle de contas de Pernambuco. Pelo perfil, levará o controle
como um todo, fiscalização e julgamento, sanção e orientação, com grande
êxito, e garantirá mais entregas à população carente, já que conhece a realida-
de do lado de quem faz; e do lado de quem precisa”, disse ele.

Trajetória

Ranilson Ramos nasceu em Orocó, Sertão pernambucano. Começou a vida pú-
blica como vereador de Petrolina, Foi Deputado Estadual por três mandatos. No
executivo Estadual foi Diretor do LAFEPE, Presidente da Agência de Regu-
lação do Estado – ARPE e Secretário de Estado da Agricultura e Reforma A-
grária. Em 2013, assumiu o cargo de conselheiro do TCE. É casado com Mar-
ta Cavalcanti, pai de Lucas e Caio e avô de Eduardo, Helena, Mariana e Isabela.  

O governador Paulo Câmara nomeou o procurador Gustavo Massa Ferreira
Lima como novo procurador-geral do Ministério Público de Contas. Massa
foi eleito, por unanimidade, pelos oito procuradores que compõem o MPCO.
Ele ocupará o cargo no biênio 2022/23, em substituição a Germana Laureano. 

Fortalecer o controle interno dos municípios

Ranilson Ramos falou da
alegria de assumir a presi-
dência de uma Casa de ex-
celência e referência no
Brasil. Destacou os diver-
sos avanços do TCE em to-
das as gestões anteriores,
destacou a importância da
parceria e do diálogo com
outras instituições e órgãos
de controle e ressaltou a ne-
cessidade de foco na orien-
tação aos gestores. “Estare-
mos sempre à disposição para discutirmos, não somente o controle externo,
mas principalmente o fortalecimento do controle interno do Estado e dos
municípios, contribuindo para uma melhor governança dos gastos públicos”,
disse ele.

OTribunal de Contas de Pernambuco tem novo presidente. O conse-
lheiro Ranilson Ramos tomou posse na última segunda-feira (10),

para o biênio 2022/2023, juntamente com a nova mesa diretora da Casa.
A conselheira Teresa Duere assumiu a vice-presidência. Carlos Porto
será o Diretor da Escola de Contas, Carlos Neves, o Ouvidor e Valdecir
Pascoal, Corregedor. Marcos Loreto e Dirceu Rodolfo serão, respecti-
vamente, os presidentes da Primeira e Segunda Câmara.
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