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Ana Arraes disse que terá "compromisso com a decência

Você está em Notícias > Política

Na posse no TCU, Ana Arraes promete
'controle inteligente' sobre obras
Nova ministra do Tribunal de Contas da União disse que fiscalização não deve paralisar gestão dos
governos; para colega da Corte que assistiu ao discurso, ela 'se expôs de graça'
26 de outubro de 2011 | 19h 46

Christiane Samarco, de O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA - Exatos 35 dias depois de ser eleita ministra do Tribunal de Contas da União
(TCU) com um discurso contrário à paralisação de obras públicas suspeitas de
irregularidade, a mãe do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e ex-líder do
PSB na Câmara, Ana Arraes, tomou posse nesta quarta-feira, 26, condenando o controle
que paralisa o governo.

Veja também: 
 TCU suspende novos contratos do FAT, ligado à pasta de Lupi 
 TCU autoriza pagar hora extra para acelerar concessão 

A nova ministra assumiu o posto anunciando
que tem "compromisso com a decência e a
moral" e será "implacável e zelosa com o
dinheiro da Nação". Mas defendeu a adoção
de um "controle inteligente", lembrando sua
pregação em favor da tese de que "o controle
deve servir a aperfeiçoar a gestão dos
governos e não a paralisá-la, quando não,
inviabilizando-a, pois é fugaz o tempo de
quem governa".

A observação de Ana Arraes foi feita diante
dos olhos atentos da presidente Dilma

Siga o @politica_estado no Twitter
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e a moral" como ministra do TCU

  

COMENTÁRIOS COMENTE TAMBÉM 

seguir COTINHO SALVIOLI SALGADO
Comentado em: Número de vetos do TCU a licitações cresce 23%

5 de Outubro de 2011 | 8h25

Se vc vai fazer um SEGURO DE VIDA PREVIDÊNCIARIA, ou qualquer PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA
METLIFE METROPOLITAN SEGURADORA, cuidado, vc pode entrar numa furada, Quer mais prova do
que digo? Entre no SITE dessa empresa, e verá quantas reclamações ela tem. Procure outras
seguradoras confáveis, como por exemplo A SUL AMÉRICA, onde vc não esquenta a cabeça. CRITICA
DE UM COSUMIDOR QUE HA 06 ANOS ENTROU NA JUSTIÇA, GANHOU E NÃO LEVOU. A METLIVE
METROPOLITAN, recorreu para a Instância superior. Isto mostra o péssimo caracter que essa empresa

Rousseff, presente à mesa que dirigiu a
solenidade de posse ao lado do presidente do
Tribunal, Benjamin Zymler. Neste momento,

ela arrancou aplausos da plateia que lotava o plenário do TCU, incluindo ministros de
Estado, parlamentares e líderes de partidos governistas e de oposição.

Também compareceram à cerimônia os governadores Cid Gomes (CE), Renato
Casagrande (ES), ambos do PSB da nova ministra; o petista Marcelo Deda (SE),o tucano
Teotônio Vilela (AL) e o interino do DF e vice-governador Tadeu Filippelli (PMDB), além
do pernambucano Eduardo Campos.

Entre as 17 obras que apresentaram problemas de fiscalização no ano passado, com
recomendação do TCU para que fossem paralisadas, está a refinaria Abreu e Lima, em
Pernambuco. Talvez por isto Ana Arraes tenha declarado que será "implacável no
combate à improbidade e ao crime", com a ressalva de que o "controle moderno" tem
que buscar o princípio da eficiência e "não pode ser dissociado do compromisso com o
resultado das políticas públicas".

Colegas. Em conversa reservada em meio à fila de cumprimentos, um dos ministros do
TCU que prestigiaram a chegada da colega observou que "ninguém é a favor de paralisar
uma obra" e disse que o Tribunal só manda parar "em último caso", quando as
irregularidades são graves e o responsável não corrige. Ele avalia que Ana Arraes "se
expôs de graça" no discurso de posse, porque todas as decisões do tribunal são coletivas
e embasadas em parecer das unidades técnicas e do Ministério Público. "Para mudar o
rumo do Tribunal ela terá que convencer os demais ministros, ou perderá de goleada em
plenário", concluiu.

Outro ministro também estranhou o fato de a novata ter homenageado o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, como "o operário de talento político e uma obra que mudou o
Brasil", depois de Lula ter se empenhado em uma "verdadeira guerra contra o TCU", por
conta da paralisação de obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Um
dos parlamentares que participou da campanha dela, no entanto, diz que a menção foi
um agradecimento ao trabalho de Lula, que conquistou muitos votos para Ana Arraes no
Câmara.
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NOTÍCIAS RELACIONADAS:

Ana Arraes elogia Lula em discurso de posse no TCU

TCU suspende novos contratos do FAT

TCU fará horas extras para analisar concessões

Análise de modelo de concessão de aeroportos pode demorar, diz TCU

Cresce o número de processos reprovados pelo TCU

Tópicos: Ana Arraes, TCU, Posse,

Tribunal de Contas da União (#tcu)
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