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Weissheimer
O Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul (CEAPE-Sindicato) divulgou nota defendendo a abertura de um
chamamento público, mediante edital, para a escolha do novo conselheiro do
TCE/RS que ocupará o cargo de Adroaldo Loureiro, recentemente falecido. A nota
lembra que o escolhido pelo governador deve cumprir os requisitos de idade,
idoneidade moral e reputação ilibada, notórios saberes nas áreas de atuação do
Tribunal de Contas e dez anos de exercício de função em atividade correlata.
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“Essa escolha deve ser democrática, transparente e republicana. O
desatendimento a esses princípios, resultando na escolha dos mais convenientes
politicamente, está produzindo problemas pelo Brasil afora. Vide o exemplo do exconselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Domingos Lamoglia,
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colhido na operação Caixa de Pandora, que acabou afastado do cargo com
apenas 78 dias de exercício e, depois de quase cinco anos, renunciou após
condenação em processo judicial”, lembra o auditor público externo Josué Martins,
presidente do CEAPE Sindicato.
O Tribunal de Contas, assinala ainda Josué Martins, exerce a função de controle
externo da administração pública, o que significa cumprir um relevante papel no
combate à corrupção e de avaliação da resultante das políticas públicas. “O
combate à corrupção terá melhores resultados com um controle externo eficaz”,
acrescenta, defendendo a abertura de um chamamento público, mediante edital.
A indicação do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado deve ser feita
pelo governador José Ivo Sartori (PMDB), que não tem prazo para o envio do
nome à Assembleia. PMDB e PDT estão disputando a indicação do futuro
conselheiro. Os dois principais nomes do PMDB para o posto são os do prefeito
de Santa Maria, Cezar Schirmer, e o do deputado estadual Alexandre Postal, que
seria o nome de preferência do governador Sartori. Correndo por fora, aparece
ainda o deputado estadual Gilberto Capoani, também do PMDB. O deputado
estadual Pedro Westphalen (PP) seria outro interessado no cargo.
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O PDT, por sua vez, reivindica um acordo que existiria entre as principais
bancadas da Assembleia Legislativa para defender a nomeação de um integrante
do partido para a substituição do trabalhista Loureiro. O nome preferencial do
PDT para o cargo seria o do deputado estadual Ciro Simoni.
Tags: Adroaldo Loureiro, CEAPE, Josué Martins, Tribunal de Contas do
Estado
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