APRESENTAÇÃO

E

ste é o décimo segundo número da revista que se edita anualmente contendo um resumo dos principais feitos do
Tribunal de Contas de Pernambuco. Abrange
metade da gestão administrativa do presidente Adalberto Farias, que ficou dois anos à fren te do órgão nessa segu11da vez em que foi indicado pela unanimidade do conselho para dirigi-lo.
Como se pode notar pelo formato darevista. ela está mais robusta do que a dos anos
anteriores. tanto do ponto de vista da quantidade de material como também de conteúdo.
Incorporou novos colaboradores. os quais,
com refu1ada técnica de comu11icação. abordam uma série de temas relacionados com o
controle externo. que certamente servirão de
guia para tantos quantos se interessem pelo
aprofundamento da matéria.
Aqui poderão ser encontradas todas as Resoluções baixadas pelo TCE no ano de 2001 ,
o seu relatório de atividades que. a cada três
meses. é encaminhado à Assembléia
Legislativa, a integra dos principais discursos proferidos ao longo do ano pelo presidente Adalberto Farias, etc.
Além do mais. há tuna farta literatw·a abordando temas da atualidade e de elevado interesse dos Tribunais de Contas do Brasil, tais
como: cessão de pessoal, auditorias independentes, Lei de Responsabilidade Fiscal, procedimentos licitatórios, reforma do estado,
previdência municipal, equilíbrio atuarial no
sistema previdenciário, limites para alterações
contratuais em obras e serviços de engenharia, cooperativas de trabalho, etc.
Todos esses temas, como se vê, estão no
dia a dia dos Tribunais de Contas. Nosso corpo técnico- sempre antenado com o que ocorre no Brasil e no mundo em matéria de controle externo - aborda em artigos de fácil compreensão essa gama de temas da atualidade, fato

que contribui enormemente para enriquecer a
nossa revista e, de igual modo, para aprofundar
o debate sobre asswltos que ainda são tratados
de f01ma insuficiente pelos publicistas pátrios.
Desnecessário dizer neta apresentação que
o ano de 2001 foi de grandes conquistas para
o TribunaJ de Contas. Foram inauguradas com
recursos próprios as Inspetorias de Controle
Externo de Petrolioa e SaJgueiro, capacitaramse centenas de servidores. dando-se opOJtunidade a quem porventura manifestasse interesse para fazer concursos de pós-graduação em
outros estados ou mesmo fora do Brasil. etc.
Um dos pontos altos desta gestão foi a vinda a Pernan1buco, como convidada do Tribunal de Contas. da corregedora-geral da
Repúplica. Anadyr Mendonça, para proferir
a palestra de abertuJa do seminário "O papel
dos órgãos de fiscalização no Brasil''.
Aliás. aconselha-se a leitlll'a da íntegra da
palestra da corregedora aos que se interessem
por mais informações sobre o órgão por ela
comandado. criado em hora oportuna pelo
Exmo. Sr. Presidente da República. Fernando
Henrique Cardoso. para investigar denúncias
de desvio de recursos públicos nos órgãos vinculados à União.
Aí, está, pois. o resultado do nosso trabalho. Após a leitura desse documento, muitos
haverão de chegar à conclusão de que o trabalho do Tribunal de Contas de Pernambuco
em defesa do interesse públicQ, da ética na
política. do exercício da cidadania e do zelo
pelo dinheiro do contribuinte não terá sido em
vão. Muito pelo contrário, serve de estímulo
para que continuemos nessa mesma linha.
V ai aqui um agradecimento especial a todos os nossos colaboradores, sem cuja par1icipação este 11 o número da revista anual do
TCE não teria o mesmo brilho.
Os editores

