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Tejota é o presidente do TCE para 2006
O conselheiro Sebastião Tejota preside o Tribunal de Contas do Estado (TCEGO) durante o ano de 2006. Ele foi eleito em sessão plenária no dia 08/12, juntamente
com Edson Ferrari para vice-presidente, e Gerson Bulhões Ferreira, corregedorgeral, para um mandato de um ano, a partir de 12 de janeiro. Ao agradecer os votos
dos demais conselheiros, Tejota afirmou que vai priorizar a valorização dos
servidores, com uma metodologia de constantes reuniões com as chefias e diretorias
do órgão a fim de dinamizar as ações de todos os setores.
O atual presidente do TCE, Carlos Leopoldo Dayrell, afirmou ter plena
confiança na próxima mesa diretora e relembrou que a preocupação com os
servidores foi a principal característica dos dois mandatos consecutivos como
presidente, já que dirigiu o órgão em 2004, sendo reeleito para este ano. Ele citou
como principal conquista a adoção do Plano de Carreira do Tribunal que começou a
vigorar a partir de junho de 2005.

Os três novos dirigentes do TCE

Conselheiro Sebastião Tejota
Nascido em Montalvânia-MG, Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota é bacharel em Direito e teve sua carreira política baseada em Goiânia. Foi
eleito deputado estadual pela primeira vez em 1994, assumindo a vice-presidência da Assembléia no biênio 1995/96. Foi diretor da Regional Centro-Oeste
da União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE (1995/96), onde se tornou tesoureiro-geral (1996/97), secretário-geral (1999/00) e presidente
(2001/02).
Foi presidente da Assembléia Legislativa em dois mandatos consecutivos (1999/00 e 2001/02), tendo participado de três legislaturas na AL.
Assumiu, interinamente, o cargo de governador do Estado de Goiás no período de 27/04/00 à 05/05/00. Nas eleições de 2002, antes mesmo de tomar
posse, foi indicado pela Assembléia para assumir uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado, onde tomou posse no dia 7 de janeiro de
2003.

TCE-GO quer certificação de qualidade
Até outubro do próximo ano, o Tribunal de
Contas do Estado de Goiás estará apto a
receber o certificado Iso 9001:2000. A previsão é
da psicóloga Darciene Arllet de Sousa,
consultora encarregada de implantar,
juntamente com o Serviço de Capacitação
Funcional e Qualidade do TCE, o Sistema de
Gestão da Qualidade. Segundo ela, ainda este
ano, o Tribunal conclui o relatório de gestão para
concorrer ao prêmio Qualidade Goiás, instituído
pelo governo do Estado.
Depois de sucessivas reuniões com os
conselheiros e com a equipe do Promoex
(Programa de Modernização do Controle
Externo), a consultoria está fazendo o
diagnóstico setorial e a auto-avaliação que
servirão de base para o relatório de gestão. A
próxima etapa é a implantação do planejamento

estratégico, o que, aliás, vem ao encontro do que
propõe o Promoex, daí a proximidade com os
coordenadores do programa.
Em seguida será a vez de capacitar todo
os setores do Tribunal, fazer o mapeamento dos
processos, a descrição dos procedimentos, a
implantação em si e, finalmente, a auditoria de
um organismo certificador. A partir de então, a
auditoria passa a ser anual.
A representante do Sistema de Gestão de
Qualidade no TCE é Nagibe Faiad Chaul, chefe
do Serviço de Capacitação Funcional e
Qualidade, setor onde a consultoria está sendo
realizada. A intenção do TCE é ser o segundo
Tribunal de Contas no país a ser certificado pelo
Iso (o TCE-RS já implantou o programa) e o
quarto órgão estadual a alcançar essa meta,
sendo que os outros três são do Poder Executivo.
Darciene e Nagibe: qualidade para o TCE
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Embaixador Flecha de Lima recebe Medalha Rui Barbosa
O embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima recebeu a medalha do mérito Rui Barbosa,
principal condecoração da corte de contas goiana em solenidade no Plenário do orgão no dia
17 de novembro. Agraciado durante a comemoração do 53º aniversário do TCE no dia 1° de
setembro último junto a outras quatro personalidades, Flecha de Lima não pôde comparecer à
solenidade oficial naquela ocasião.
A medalha do mérito Rui Barbosa, criada em 1999 para homenagear personalidades
que tenham, por mais de dez anos, contribuído para a melhoria funcional do TCE, este ano foi
concedida ao governador Marconi Perillo, aos conselheiros aposentados Carlos Dayrell,
Waldyr Castro Quinta e Nelson Siqueira, e ao embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima.
CARREIRA - O ápice da carreira diplomática de Paulo Tarso Flecha de Lima foi quando
ocupou, no governo de José Sarney, o cargo de secretário das Relações Exteriores.
Aposentou-se em 2001, depois de 46 anos de atividade, tendo passado, dentre outras, pelas
embaixadas do Brasil em Londres e Washington.
Em março deste ano, ele proferiu palestra no TCE, com uma abordagem da política
externa brasileira. Na ocasião, elogiou a atuação pessoal do presidente Lula no comando da
política externa, mas alertou para o risco da diplomacia presidencial ser a última instância em
caso de necessidade de negociação. Falou, também, do relacionamento de cooperação do
Brasil com os países vizinhos, citando exemplos como a usina de Itaipu, gasoduto
Brasil/Bolívia e mencionou as dificuldades de relacionamento com aArgentina.

Modelo de controle externo debatido em Salvador
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conselheiro Carlos Leopoldo Dayrell, participou do Seminário Internacional de Controle
Externo, realizado em Salvador nos dias 8 e 9/11, como parte da comemoração dos 90 anos de fundação do TCE-BA. O evento discutiu o modelo de
funcionamento das instituições de controle externo desejado pela sociedade contemporânea, o caráter preventivo do controle externo e o surgimento de
formas inéditas de ações governamentais que demandem a criação de novos mecanismos de controle.
Esses temas já foram debatidos no Seminário de comemoração dos 80 anos do TCE-BA, realizado em 1995, com a participação de especialistas
brasileiros, de Portugal, dos Estados Unidos, do Canadá e do Reino Unido, sob a perspectiva do novo milênio que se aproximava. No seminário dos 90
anos foram lançados três livros sobre auditoria publicados por organismos insternacionais, traduzidos pelo TCE-BA.

Homenagem aos servidores na Assembléia
O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Gerson Bulhões Ferreira, participou de sessão especial, dia 11 de novembro, da
Assembléia Legislativa do Estado em homenagem ao Dia do Funcionário Público, ocorrido em 28 de outubro. Na solenidade, presidida pelo deputado
Mauro Rubem (PT), foi feita uma homenagem especial a diversos dirigentes sindicais do Estado, entre os quais o presidente do Sindicato dos Servidores
do TCE-GO, Kleber França Pereira.
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TCE-GO recebe placa no 10° Sinaop
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás foi
homenageado com uma placa, em reconhecimento ao seu
pioneirismo na auditoria de obras públicas, durante o 10º
Sinaop (Simpósio Nacional de Obras Públicas), ocorrido de
24 a 27 de outubro, em Recife-PE. O TCE-GO foi
representado no encontro pelo engenheiro Carlos Alberto

TCU comemora 115 anos de criação
O 115º aniversário de criação do Tribunal de Contas da União foi lembrado
durante a sessão plenária do TCE-GO do dia 3 de novembro. Norteado pelos
princípios da autonomia, fiscalização, julgamento, vigilância e energia, o TCU foi
criado pelo Decreto n° 966-A, de 7 de novembro de 1890, por iniciativa do então
ministro da Fazenda, Rui Barbosa.

Confraternização de servidores
ativos e aposentados
Servidores aposentados e os antigos ‘inspetores’ do Tribunal de Contas do Estado
tiveram uma festa de confraternização comum no dia 8 de dezembro no Espaço
Equatore, em Goiânia. Destaques para a distribução de brindes, incluindo televisão 29
polegadas,pacotes de viagens para várias partes do país, dentre outros.
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Auditorias operacionais apresentam quatro relatórios
Os relatórios das Auditorias de Natureza Operacional
(Anop) realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado em oito
programas de governo este ano foram apresentados aos
conselheiros-relatores nos dias 24 e 30/11. Os programas
auditados em 2005 foram: Morada Nova, Reintegração
Social do Adolescente em conflito com a Lei, Goiás com mais
Saúde e Cidadania e Goiás Potência Esportiva, Escola que
Queremos, Conservação e Segurança da Malha Rodoviária,
Bolsa Universitária e Prevenção e Repressão ao Crime.
Se entenderem conveniente, os conselheirosrelatores podem convocar gestores e demais envolvidos com
os programas para tomarem conhecimento das
recomendações e apresentarem suas justificativas.

Hino oficial do TCE-GO aprovado em plenário
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás instituiu seu hino oficial como um de seus
símbolos, com letra e música próprias, objetivando enaltecer a instituição em toda a sua
história e feitos realizados. O Hino será cantado pelos integrantes do Coral do TCE nas
solenidades que envolverem a instituição. A letra, de autoria de Carlos Leopoldo Dayrell
Júnior relata o Tribunal na história como guardião do erário, da moralidade e da legalidade,
enaltecendo seus servidores e a sua missão fiscalizadora. A música foi composta pela
professora Maria Lucy Veiga Teixeira. Confira a letra no quadro abaixo, à esquerda.
Maria Lucy, autora da música do Hino do TCE-GO, recebendo
homenagem da assessora de gabinete Alba Lucínia Dayrell
Hino do Tribunal de Contas do Estado de Goiás
Letra: Carlos Leopoldo Dayrell Júnior
Música: Maria Lucy Veiga Teixeira
I.
Um Tribunal na História
Combatente de tudo que é vil
Segue o caminho da glória
Seu futuro espelha o Brasil.
Do erário é guardião
Sentinela da moralidade
Um exemplo pra toda a Nação
Em defesa da legalidade.
II.
Ativo e sempre alerta
No afã de emanar o saber
Mostrando a trilha certa
Ensinando o trabalho a fazer
Detentor de nobre missão
Servidores que orgulham o Estado
Zelador de ilustrada função
Tribunal de Goiás tão amado.
III.
Ativo e sempre alerta
No afã de emanar o saber
Mostrando a trilha certa
Ensinando o trabalho a fazer
Detentor de nobre missão
Conselheiros fiéis magistrados
Zelador de ilustrada função
Tribunal de Contas do Estado.
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Coral do TCE-MT canta canções folclóricas
Canções folclóricas
matogrossenses e música
popular brasileira foram
interpretadas no plenário do TCEGO pelos corais dos Tribunais de
Contas do Estado de Mato Grosso
e de Goiás no dia 10 de novembro.
Antes da apresentação, os 31
músicos do estado vizinho
percorreram os diversos setores
do tribunal goiano.
O Coral do TCE-MT está
fazendo em 2005 15 anos de
existência e tem o objetivo de
promover e divulgar a cultura
daquele estado. O grupo se
apresenta com freqüência em
eventos de Cuiabá e outros
municípios daquele estado, tendo
participado, ainda, de encontros
de corais em Campo Grande-MS,
Aracaju-SE, Criciúma-SC,
Florianópolis-SC, Maceió-AL,
João Pessoa-PB e Natal-RN.
Regido desde o ano 2000
pelo servidor efetivo do órgão,
Renato Marçal, o coral tem um CD
gravado com repertório de
músicas regionais, folclóricas e
uma homenagem a Rui Barbosa,
patrono dos Tribunais de Contas
do Brasil.

Plenário do TCE-GO
recebeu os músicos cuiabanos

VOZES DO TCE-GO
O Coral Vozes do TCE de Goiás, por sua
vez, foi criado em maio deste ano. Regido pela
professora Joana Christina Azeredo, já fez
algumas apresentações em eventos oficiais do
TCE. Naquele dia mesmo, após a apresentação
no Tribunal, participaram do lançamento do livro
O Portal do Paraíso, de autoria do chefe de
gabinete do órgão, Carlos Leopoldo Dayrell
Júnior, na livraria Saraiva do Flamboyant
Shopping Center.

Regentes
Renato Marçal (TCE-MT) e
Joana Christina Azeredo (TCE-GO).
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Avanços em diferentes áreas na gestão de Dayrell
Após dois anos à frente do Tribunal de Contas do Estado, o
conselheiro Carlos Leopoldo Dayrell entrega o cargo no dia 12 de janeiro
com uma série de avanços em diversas frentes de atuação do órgão
fiscalizador. Para ele, no entanto, a principal conquista foi a aprovação, em
maio deste ano, da lei que cria o Plano de Carreira e o Quadro de
Vencimentos dos servidores do órgão, que começou a vigorar em junho.
Dayrell também teve especial empenho em atender a todas as exigências
feitas pelo Promoex (Programa de Modernização do Controle Externo),
cujos efeitos serão sentidos a partir do próximo ano, quando será
implementado definitivamente.
Também estão entre as conquistas do biênio 2004/2005, a
sedimentação das auditorias de natureza operacional (Anop); a aprovação
na Assembléia Legislativa do Fundo de Modernização do TCE; o convênio
feito com o Banco do Brasil, propiciando um investimento de R$ 860 mil na
renovação dos equipamentos de informática do TCE; diversos cursos e
treinamentos, entre eles o 1º Ciclo de Palestras, um evento de três dias em
abril deste ano, realizado no Castro's Park Hotel, debatendo as novas
tendências do controle externo, com palestrantes de renome em todo o
Brasil; participação de representantes do TCE-GO em dezenas de
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eventos, entre congressos, seminários e palestras nacionais, com
destaque para o 23° Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil e 1°
Internacional dos Sistemas de Controle Externo Público.
Ainda com relação ao aprimoramento profissional dos funcionários,
o TCE, nestes dois anos, firmou parceria com a UEG para a abertura de
vagas em cursos de graduação e pós-graduação para servidores e o curso
de língua francesa a duas turmas de servidores; o informativo Notícias
TCE, que voltou a circular a partir de outubro de 2004, depois de quatro
anos paralisado; criou sua identidade visual; deu andamento ao programa
de qualidade; apoiou manifestações culturais, como as ocorridas com a
criação do coral Vozes do TCE e por ocasião do aniversário de 53 anos do
órgão em setembro deste ano, ocasião em que foram homenageadas
personalidades marcantes para o órgão, como ex-conselheiros e o
governador Marconi Perillo. Criou, também, a medalha do mérito Henrique
Santillo, entregue nessa mesma data, destinada a servidores de destaque.
Na área de informática, foram importantes os investimentos no site
do Tribunal, a exemplo da transmissão on-line das sessões de julgamento,
a adoção de softwares livres, controle da recepção e do acervo patrimonial.

Notícias TCE-GO

04

Conquistas 2004/2005
Plano de Carreira e Quadro de Vencimentos
Atendimento das exigências do Promoex
Sedimentação das Anops
Aprovação do Fundo de Modernização do TCE
Convênio com o Banco do Brasil para investimento em informática
Cursos e treinamentos diversos
1º Ciclo de Palestras
Participação em congressos, seminários e palestras
Criação da identidade visual do Tribunal de Contas goiano
Curso de língua francesa
Volta do informativo Notícias TCE
Andamento no programa de Qualidade
Apoio a manifestações culturais
Criação do coral Vozes do TCE
Criação da Medalha do Mérito Henrique Santillo
Homenagens a personalidades no 53° aniversário do TCE
Inovações no Site do TCE
Transmissão on-line das sessões de julgamento
Adoção de softwares livres
Controle da recepção e do acervo patrimonial
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Equipe técnica: o suporte dos últimos dois anos
Conheça os servidores que atuaram na linha de frente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás durante a
gestão do presidente Carlos Leopoldo Dayrell.

Reportagem: Mônica Perillo

Carlos Augusto Quinta

Graduado em História, iniciou suas atividades no TCE em 1980, onde atuou em
diversos setores. Foi auxiliar de comunicação, delegado de fiscalização estadual,
inspetor fiscal da despesa pública e há cinco anos ocupa o cargo de diretor
administrativo do TCE.

Diretor Administrativo

Acadêmico em Ciências Contábeis, iniciou seu trabalho no TCE em 1985.
Foi servidor da Procuradoria Geral de Contas, da Divisão de
Processamentos de Dados, inspetor de empresas econômicas e há 10 anos
ocupa o cargo de diretor da Divisão do Cartório de Contas.

Carlos Leopoldo Dayrell Júnior

Graduado em Direito, com especialização em Processo Civil e Penal.
Iniciou suas atvidades no TCE em 1985, tendo trabalhado na
Consultoria Jurídica do TCE. Foi, também, inspetor fiscal da despesa
pública.

Chefe de Gabinete da Presidência

Graduado em Ciências Contábeis e especialista em Orçamento e
Finanças. Iniciou suas atividades no TCE em 1988. Trabalhou na
Contadoria, como analista de processos. Ocupou as chefias da
Secretaria de Execução e Registros e do Protocolo da Procuradoria de
Contas.

Cássio Resende de Assis Brito
Diretor da Divisão de Processamento de Dados

Dayse Maria Moreira de Moura
Diretora da 1ª Divisão de Fiscalização
(antiga Divisão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária do Estado)

Graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Engenharia Econômica e
Engenharia Rodoviária e especialista em Pavimentação. Iniciou suas
atividades no TCE em 1994. Foi inspetor e assessor técnico de Engenharia.

Fernando Xavier da Silva
Coordenador-Geral do Promoex

Graduada em direito pela UFG, é especialista em Direito
Financeiro e Tributário. Atua como professora da escola de
Direito da UFG e da Escola de Magistratura do Estado, sendo
procuradora concursada da Assembléia Legislativa. Está à
disposição do TCE.

Carlos Eduardo Siqueira Júnior
Diretor da Divisão do Cartório de Contas

Graduada em Direito, é especialista em Direito Administrativo e
Constitucional. Começou suas atividades no TCE em 1984 como
auxiliar da Divisão de Pessoal. Foi, também, inspetora fiscal da
despesa pública e há 20 anos atua na área de fiscalização.

Eden Maluf
Diretor da 1ª Divisão de Engenharia

Graduado em Engenharia Elétrica e em Direito, com especializações em Direito Civil,
Administrativo e do Estado. Iniciou seus trabalhos no TCE em 1967. Exerceu
atividades em vários departamentos do órgão, destacando-se como diretor da Divisão
de Pessoal e coordenador de fiscalização estadual.

Heloísa Helena Antonacio Monteiro Godinho

Inocêncio Leite Ribeiro
Diretor da 5ª Divisão de Fiscalização
(antiga Divisão de Verificação e
Controle de Contratos e Convênios)

Diretora Jurídica

Graduado em Direito, iniciou suas atividades no TCE em 1995. Foi
auxiliar de serviços gerais, digitador e analista de processos da 5ª
Divisão de Verificação e Controle de Contratos e Convênios.

Graduado em Direito, com especialização em Direito Civil. Ingressou no TCE em 1986. Foi
chefe de gabinete do deputado estadual Rubens Cosac e da Presidência da Assembléia
Legislativa de Goiás, além de secretário parlamentar na Câmara dos Deputados. Antes de
ocupar a Diretoria Geral do TCE foi assessor de gabinete do conselheiro Carlos Leopoldo
Dayrell.

Jaqueline Gonçalves do Nascimento
Diretora da 3ª Divisão de Fiscalização
(antiga Divisão de Cadastro e
Controle de Pessoal do Estado)
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Itamar de Lima
Diretor Geral

Graduada em Jornalismo com especialização em Políticas Públicas pela
UFG, é atualmente acadêmica de Direito. Iniciou suas atividades no
TCE em 2000 e é, desde então, diretora da 3º Divisão de Fiscalização.
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Jucelino Siqueira Neto

Graduado em História e acadêmico de Direito. Iniciou seu trabalho no

órgão em 1988.
Foi auxiliar de gabinete,
presidente da Sercon
TCE cria nova unidade
para
atender
Promoex
(Associação dos Servidores), chefe de cadastro da Divisão de Pessoal e

Chefe de Gabinete da Procuradoria

inspetor fiscal da despesa pública em Itumbiara.

Letícia Jardim de Paiva

Graduada em Engenharia Civil. Foi inspetora de obras públicas e
assumiu a 2ª Divisão de Engenharia, responsável pelas reformas e
manutenção das instalações físicas e do mobiliário do TCE.

Diretora da 2ª Divisão de Engenharia

Lilianne Maria Cruvinel C. Siqueira

Graduada em Ciências Contábeis é pós-graduada em Análise e
Auditoria Contábil. Iniciou suas atividades no TCE em 1976 no
Serviço de Edições Técnicas, indo, posteriormente, para a Divisão de
Fiscalização de Empresas. Foi chefe do Serviço de Análise de
Balanços e diretora da Divisão de Contas.

Contadora Geral

Luiz Edison Martins Morais

Graduado em Geografia, cursa atualmente Administração de Empresas. Iniciou
suas atividades no órgão em 1971. Foi extranumerário mensalista, auxiliar de
delegado de fiscalização, delegado de fiscalização, diretor da DEOFCP e
surpevisor do controle externo.

Luiz Murilo Pedreira e Sousa
Diretor da Auditoria

Diretor da 2ª Divisão de Fiscalização
(antiga Divisão de Fiscalização
Financeira de Empresas Econômicas)

Graduado em Direito, iniciou seu trabalho no TCE em 1963. Executou várias
atividades no órgão como assistente de ministro, delegado e diretor de assuntos
municipais. Assumiu o cargo de auditor por concurso público a partir de 1970, tendo
participado de diversas comissões de trabalho.

Graduado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Análise
Contábil e Auditoria de Sistemas. Iniciou suas atividades no TCE em 1986, tendo
sido assistente administrativo, analista de contas e sistemas, inspetor, surpevisor
e diretor da Divisão de Contratos e Convênios.

Milena Coêlho de Brito
Diretora da Divisão de Contas

Coordenador de Fiscalização Estadual

Graduada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Análise de Balanço. Iniciou
suas atividades no TCE em 1983. Foi surpevisora da Divisão de Fiscalização de
Empresas.

Graduada em Direito, é especialista em Direito Administrativo e
Constitucional. Iniciou suas atividades no TCE em 1982, tornando-se, seis
anos depois, inspetora.

Rosana Maria C. Siqueira B. Vieira

Rose Mary Braga Ribeiro
Diretora da Divisão de Acompanhamento de Contas

Graduado em Processamento de Dados e acadêmico de Direito. Iniciou seus
trabalhos no TCE em 1988. Foi interinamente chefe do Serviço de Programação,
depois ocupou a chefia dos Serviços Financeiro e de Cadastro. Foi, também,
diretor da área de Processamento de Dados.

Silvio Paschoal
Diretor do Serviço Médico - Odontológico

Graduado em Direito, é especialista em Direito Constitucional e
Administrativo. Iniciou suas atividades no TCE como inspetor em 1974.
Foi assessor de gabinete do deputado federal Barbosa Neto.

Goiânia, dezembro de 2005

Marcelo Moreira de Moura

Diretora da 4ª Divisão de Fiscalização
(antiga Divisão de Verificação Processual)

Graduada em Ciências Sociais, iniciou suas atividades em 1986
como conferente de contas públicas sendo, posteriormente,
inspetora. Há quatro anos ocupa o cargo de diretora da Divisão de
Acompanhamento de Contas.

Silvestre Gomes de Lima Júnior
Diretor da Divisão de Pessoal

Graduado em Medicina pela Universidade de Praia Vermelha, Rio de
Janeiro, é responsável pelo Serviço Médico - Odontológico do TCE, desde
1990. Foi o primeiro diretor da Santa Casa de Catalão-GO, vereador e
prefeito municipal daquela cidade, elegendo-se, depois, deputado estadual.

Wagner da Paixão B. Vieira
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Site tem Álbum Fotográfico
Um novo serviço está sendo publicado no site do Tribunal de Contas do Estado (www.tce.go.gov.br). Trata-se
de uma seção dedicada a fotografias históricas do passado e do presente dos Tribunais de Contas brasileiros, que
recebeu o título de "Álbum Fotográfico". Os destaques são fotos de cinco congressos nacionais das instituições,
desde o primeiro, ocorrido em 1958 na capital paulista, até o último, realizado em Gramado-RS, além de registros
da 1ª Reunião do Conselho Dirigente do Centro de Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil, em abril de
1978, em Goiânia, dentre outros.
Aintenção do Serviço de Imprensa do TCE-GO é disponibilizar fotos dos principais acontecimentos nacionais
e locais que tenham a participação do órgão fiscalizador de contas goiano. Para acessar, o internauta deve clicar
na seção 'Imprensa', depois 'Artigos, Publicações e Fotos", ou digitar
http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=141
Reprodução de uma das páginas do "Álbum Fotográfico”

Curso de francês entrega certificados
Trinta e sete alunos do curso de francês, ministrado pela professora Alba Lucínia de Castro Dayrell aos
servidores do Tribunal de Contas do Estado, receberam, em 30/11/05, certificado de participação nas aulas
que começaram no início de junho, com duas turmas, dando ênfase à linguagem falada.
No dia 02/12, os certificados foram entregues aos doze militares do Batalhão de Operações de Ações
Especiais do Exército Brasileiro que compõem a força de paz da ONU no Haiti. O grupamento embarcou em
Goiânia dois dias depois com destino a Porto Príncipe, capital daquele país, para uma missão de seis meses.

Prêmios encerram campanha de Natal do TCE
Os servidores Ângela Cássia Morais e Josenias Pereira, o Bira, foram
os ganhadores dos prêmios oferecidos como incentivo aos funcionários
que participaram com doações na campanha de Natal promovida pelo
Tribunal de Contas do Estado. A promoção, que arrecadou alimentos e
itens de higiene e limpeza para serem doados a instituições carentes,
começou no gabinete do conselheiro Edson Ferrari, alcançou grandes
proporções com a adesão do TCE e, depois, da Federação Goiana de
Automobilismo, tendo sido arrecadadas, no total, cerca de 2 toneladas de
gêneros diversos.
A entrega do primeiro lote das doações foi no dia 15 no lar de idosos
Mãe Sebastiana, em Aparecida de Goiânia. Segundo o conselheiro Ferrari,
será entregue o suficiente para o suprimento daquela casa de caridade
durante seis a oito meses.
Também como parte das comemorações de final de ano no TCE, foi
realizada uma missa em ação de graças pelo ano que passou., celebrada
pelo padre Jarbas Serpa. Em sua homilia, o religioso destacou a vinda de
Jesus ao mundo para proclamar a justiça entre os homens.

Marcas do Tempo
As fotos nem são tão antigas assim. Era 1999, e o TCE-GO implantava sua
escola de contas, o Instituto Leopoldo de Bulhões, inaugurado solenemente em
edifício alugado na rua 84, bem próximo à sede do Tribunal. O então presidente
Eurico Barbosa dava seqüência à tradição do órgão fiscalizador de manter seus
servidores preparados para a atividade cotidiana. O instituto fechou, mas a
política de incentivo à formação profissional ainda é um objetivo a ser alcançado
pelo TCE.

Carta
Senador agradece jornal
O senador Demóstenes Torres agradeceu o envio do Notícias TCE e manifestou interesse de continuar recebendo os futuros exemplares do jornal. A
correspondência foi assinada pelo chefe de gabinete, Luiz César da Rocha Fonseca.
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