PDF gerado em 04/07/2022 07:06:31

Encontro serviu para
apresentação da nova mesa
diretora da Câmara, que mostrou
confiança nas decisões da Corte
de Contas e se comprometeu em
obedecer as normas legais
visando um desempenho eficaz.
25/01/2013
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro
Paulo Maracajá Pereira, recebeu na manhã desta quinta-feira
(24/01) visita da nova mesa diretora da Câmara Municipal de
Salvador, quando o seu presidente, Paulo Câmara, discorreu
sobre a responsabilidade que ele e seus companheiros de
diretoria em uma atuação competente e, sobretudo, em
obediência à legislação vigente, para evitar erros e distorções
que possam comprometer os relatórios financeiros do Legislativo.
Ficou firmado o consenso de que os gestores vão receber
orientação dos técnicos do Tribunal para que possam concretizar
seus compromissos com a sociedade sem qualquer problema
que viole a legislação.
O presidente do TCM revelou-se muito satisfeito com a
deferência dos vereadores, explicando que “uma das metas de
nossa administração, que temos levado avante com muito
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empenho e eficiência, é a de, não apenas apreciar contas,
aprovando-as ou não, mas a de orientação aos gestores, sob o
ponto de vista de que, se a Lei for cumprida, é bom para a
administração municipal, para o TCM e, principalmente para a
população de nossos Municípios”.
Falou sobre a importância que exerce a Câmara de Vereadores
na concretização de projetos e, sempre evocando os seus
assessores, abordou sobre diversos assuntos pendentes da
administração anterior.
O presidente do TCM esteve assessorado pelo chefe da ATP –
Assessoria Técnica de Planejamento e Modernização -, Luiz
Humberto Castro de Freitas, o Superintendente em exercício
Paulo Rebouças, o Ouvidor Francisco Senna, o diretor da 1ª
CCE - Coordenadoria de Controle Externo, Antônio Fernando
Caires e do diretor da AJU – Assessoria Jurídica -, Antonio
Emanuel Andrade de Souza.
Representando o Legislativo de Salvador, além do novo
presidente, Paulo Câmara, participaram do encontro o 2º vicepresidente Isnard Araújo; o 1º secretário Armando Lessa, o 2º
secretário Orlando Palhinha, a Ouvidora Aladilce Souza, o
vereador

Leonardo

Prates,

o

diretor-administrativo

Beto

Fagundes, o diretor-financeiro José Cabral e o procurador
jurídico, Gildásio Rodrigues.
REDES SOCIAIS:

PDF gerado em 04/07/2022 07:06:31

Intagram: https://www.instagram.com/tcmbahia
Facebook: https://www.facebook.com/people/TcmBahia/100074749643490/
Twitter: https://twitter.com/tcmbahia
Youtube: https://www.youtube.com/c/TCMBAoficial

