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TCE reúne gestores em Bezerros e Garanhuns 

Retrato de Teresa Duere 

na galeria dos ex-presidentes 

Bezerros e Garanhuns foram os dois municípios visitados esta
semana pelo presidente Valdecir Pascoal que vem divulgando
a implantação do processo eletrônico de contas do Tribunal -
o e-TCE. Aproximadamente 500 pessoas – entre Prefeitos,
Presidentes de Câmaras, Secretários e Servidores de 113 mu-
nicípios do Sertão Central, Mata Sul e Agreste – participaram
na terça-feira (02), em Bezerros, e na sexta-feira (5) em Gara-
nhuns, do encontro. O presidente do TCE saudou os partici-
pantes e falou da importância da parceria com os gestores pa-
ra os bons resultados da prestação de contas eletrônica. “O e-
TCE é um caminho sem volta. Uma mudança que vai trazer
muitos benefícios como agilidade dos julgamentos, transpa-
rência, segurança da informação, redução de custos com do-
cumentos e eliminação do papel. É fundamental que todos
participem e se engajem no projeto”, disse o conselheiro.
ORIENTAÇÕES - Além da explanação sobre os procedimentos que
os gestores terão que adotar para fazer a prestação de contas
de seus municípios,  também foi divulgada a programação de
cursos e capacitações que serão oferecidos, sem custos, pela
Escola de Contas do TCE.

O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Valdecir Pas-
coal, assinou nesta quarta-feira (03), juntamente com autori-
dades do Poder Judiciário e da Universidade Federal Rural, um
protocolo de cooperação técnica visando à implementação de
programas e ações de natureza sócio-ambiental. A assinatura
aconteceu no salão nobre do Tribunal de Justiça. Foi instituído
na ocasião o Comitê de Trabalho Interinstitucional, denomina-
do “Ecos de Pernambuco”, cuja finalidade é propor, planejar e
acompanhar os programas e ações pactuados, com fixação de
metas anuais, visando à correta preservação e recuperação do
meio-ambiente. O TCE de Pernambuco vai dar um passo im-

portante para a efetividade desse projeto, pois, entre outras
ações, implantará, até 2015, o processo eletrônico de contas.

O TCE divulga, na internet, o va-
lor dos repasses do ICMS eco-
lógico que os municípios per-
nambucanos vem recebendo

mensalmente. No mês de ju-
lho, o valor foi de R$ 5.970.335,05, atingindo a quantia já repas-
sada neste ano de R$ 42.335.754,01. Ao todo são 38 municípios
que recebem os repasses em 2014. Para receberem os valores da
parcela ambiental do ICMS, eles precisam atender aos requisitos
estabelecidos na Lei 13.931/2009 e no Decreto 33.797/2009, a
exemplo de possuírem, no mínimo, licença prévia de projeto,
junto à CPRH, de sistemas de tratamento ou de destinação final de
resíduos sólidos, mediante, respectivamente unidade de compos-
tagem ou de aterro sanitário.

O TCE e o meio ambiente

A galeria dos ex-pre-
sidentes do TCE rece-

beu na última quarta-
feira (03), o retrato da
conselheira Teresa

Duere. O presidente
Valdecir Pascoal fez a

saudação à conse-
lheira, que foi a pri-
meira mulher a fazer

parte do Conselho. O Presidente disse que vê no retrato de Teresa
Duere, “o semblante de uma lutadora, que soube enfrentar mui-
tos desertos ao longo de sua vida. Uma mulher determinada, uma
gestora de fibra e carismática. Uma presidenta que deixou um pri-
moroso legado à causa do controle externo". A conselheira agra-
deceu a saudação dizendo tratar-se de um momento simbólico,
mas muito importante para sua biografia. Ela reconheceu que o
TCE teve grande importância na sua vida e que a passagem pela
presidência lhe deu oportunidade para se tornar uma pessoa
mais solidária e apta a enfrentar novos desafios.
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