Posse da Diretoria da Associação
dos Funcionários dos Tribunais de Contas

Tomou posse no dia 4 de setembro de
1992 a sétima diretoria da Associação dos Funcionários do Tribunal de Contas de Pernambuco, que tem como presidente o auditor de contas
(?úblicas Francisco Tadeu Barbosa de Alencar.
A solenidade, que foi presidida pelo conselheiro Adalberto Farias Cabral, compareceram várias autoridades, entre elas o então secretário da
Fazenda de Pernambuco (e depois ministro da
Fazenda do presidente Itamar Franco) Gustavo
Krause Gonçalves SobrinhQ. Krause proferiu
uma palestra para os funcionários sobre "Controle e Moralidade na Administração Pública".
A nova diretoria executiva da Associação
ficou assim constituída: Francisco Tadeu Barbosa de Alencar - presidente: Antonio de Siqueira - vice-presidente; Edgar Jávora de Sousa - diretor social; Adalcides Angela de Lima
Richter - diretora econômico-financeira. O
Conselho Fiscal é composto por Jorge Viana,
Stefãnia Colameo e MarOia Auto Alencar. Os
suplentes são César CaúJa, Rubem Campos e
Breno Baracuhy.
Essa nova diretoria, segundo Tadeu Alen-

car, tem se empenhado bastante na discussão
das funções constitucionais atribuídas aos Tribunais de Contas, de modo que eles possam
atuar, tal como reclama a sociedade, como fiscais do poder. Em 6 de novembro de 1992 foi
inaugurada a nova sede social da Associação,
que fica no bairro de Apipucos.
SEMANA DE ARTE- Logo após a
posse, uma das primeiras preocupações do pre·
sidente da Associação, Tadeu Alencar, foi organizar a Semana de Arte do Tribunal de Contas, cuja principal finalidade, segundo e"<plicou,
"é despertar o interesse e a sensibilidade do seu
corpo funcional e da sociedade como um todo
para as manifestações artísticas e culturais".
A abertura da Semana foi no dia 4 de dezembro, seguindo-se a apresentação de um coral
e mostras de escultura, pintura, fotografia, poesia e desenho. Paralelamente, no auditório do
TCE, de 12h às 13h, a Semana de Arte foi abrilhantada com mostras de vídeo, música e apresentação de peças teatrais. O encerramento, na
sede social da Associação, foi marcado por uma
grande festa de confraternização.
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