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Dia 18 de novembro de 2017, o Tribu-
nal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás (TCMGO) completa 40 anos de 
fundação. Com uma trajetória marcada 
pela capacitação e parceria com o jurisdi-
cionado e a sociedade, o Tribunal contribui 
para o processo de desenvolvimento social 
e a promoção de políticas públicas demo-
cráticas.

O TCM de Goiás prima pelo alcance da 
excelência em sua atribuição de exercer o 
controle externo da administração pública 
municipal e, nesses 40 anos, avançou cada 
passo com prudência, com capacitação 
e diálogo entre seus pares e jurisdiciona-
dos, sem deixar, porém, de ser audacioso 
nas conquistas técnicas, visando contribuir 
para a melhoria e o desempenho da admi-
nistração pública, para a transparência da 
gestão e para evitar a ocorrência de frau-
des e desvios de recursos.

Presidir o Tribunal neste momento em 
que completa 40 anos é uma responsabi-
lidade muito grande, na medida em que 
temos que prepará-lo para as décadas se-
guintes. Isso é o que nós estamos fazendo.

Ao longo dessas quatro décadas, o Tri-
bunal tem prestado serviços relevantes à 

sociedade do Estado de Goiás, realizan-
do fi scalizações, orientando os gestores, 
fazendo com que o dinheiro público seja 
muito bem aplicado. Em média, o Tribunal 
julga, anualmente, 22.800 processos. Cada 
presidente que aqui passou assentou um 
tijolo e ajudou a edifi car o que é o hoje o 
Tribunal. E eu não poderia deixar de res-
saltar o primeiro presidente do Tribunal, 
Osmar Xerxis Cabral, que começou uma 
história de aprimoramento e conquistas.

O TCMGO é hoje reconhecido pelo exce-
lente trabalho desenvolvido, por seu passa-
do e sua trajetória. Uma história que todos 
nós construímos. Tenho certeza de que o 

Tribunal se solidifi ca como órgão verdadei-
ramente a serviço do controle das contas 
públicas, que zela no dia a dia pela boa e 
regular aplicação do dinheiro público, além 
de ser parceiro das administrações muni-
cipais. 

Parabenizo todos os membros, servido-
res e a sociedade goiana pelos 40 anos do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Esta-
do de Goiás.

Conselheiro Joaquim Alves de 

Castro Neto

Presidente  

O Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goi-
ás foi criado no governo de 
Irapuan Costa Júnior, pela Lei  
nº 8.338, de 18 de novembro 
de 1977, sob a denominação 
de Conselho de Contas dos 
Municípios do Estado de Goi-
ás, com o objetivo de investir 
na melhoria da fi scalização 
dos municípios.

Com o advento da Consti-
tuição Estadual de 5 de outu-
bro de 1989, o CCM passou 
a denominar-se Tribunal de 
Contas dos Municípios, inte-
grando a estrutura organiza-
cional do Estado e exercendo 
notadamente a fi scalização 
fi nanceira, orçamentária, pa-
trimonial e operacional dos 
246 municípios goianos.

TCM de Goiás trabalhando pela correta
aplicação dos recursos públicos

Tribunal consolida-se como instituição 
de defesa da administração pública em 
benefício da sociedade 

O TCMGO tem 40 anos de tradição 
defendendo o dinheiro público. Eu 
acredito que nessas quatro décadas, 
uma quantia enorme de dinheiro público 
teve uma finalidade adequada devido 
ao trabalho meritório do Tribunal de 
Contas dos Municípios”. 
Irapuan Costa Júnior
Ex-governador e conselheiro aposentado

Nossa História

co 

2017 - Presidente do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro preside sessão plenária 1978 - Reunião do CCM sob a presidência do conselheiro Osmar Xerxis Cabral.

O primeiro presidente eleito do CCM, conselheiro Osmar 
Xerxis Cabral, ao centro; à direita, os conselheiros Tércio 
Caldas e Jesus Meirelles; à esquerda, o procurador-geral, 
Joaquim Cordeiro e o conselheiro Leão Caiado.



TCM NOTÍCIAS - EDIÇÃO ESPECIAL  |  5   4  |   TCM NOTÍCIAS - EDIÇÃO ESPECIAL

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) 
completa 40 anos de relevantes serviços prestados a Goiás. O TCMGO 
é um aliado dos municípios e do Governo de Goiás no bom e devido 
emprego dos recursos públicos destinados às obras, programas e 
serviços realizados em benefício da população. Com uma equipe técnica 
altamente qualifi cada e um colegiado de conselheiros de excelência 
e notável saber, o TCM de Goiás vem executando suas atribuições 
com independência, competência e elevado espírito público. Nestes 
anos de 2017 e 2018, o TCMGO será mais uma vez imprescindível no 
acompanhamento da execução de centenas de obras que o Governo 
de Goiás está realizando em parceria com as prefeituras, em todos os 
246 municípios. O Governo de Goiás parabeniza todos os servidores 
e a direção da instituição pelas quatro décadas de relevantes serviços 
prestados ao Estado e reafi rma seus laços de parceria e amizade”. 

A sociedade goiana tem muito a celebrar, na medida em que é um 
órgão de controle extremamente efi ciente para a aplicação regular 
e adequada dos recursos públicos no âmbito dos municípios. 
Historicamente, o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás realiza 
um grande trabalho. Primeiro, no campo da orientação aos prefeitos. 
Segundo, o fazer a fi scalização adequada, no momento correto. Eu 
tenho um enorme respeito pelo Tribunal de Contas, que realiza 
um belíssimo trabalho em favor da democracia brasileira”.

O Tribunal de Contas dos Municípios, ao longo dos seus 40 anos, 
tem prestado relevantes serviços a Goiás e à democracia. É um 
tribunal que se pauta pela busca constante de aprimoramento e 
que tem exercido o controle externo dos municípios com zelo e 
fi rmeza, primando pela atuação preventiva e pedagógica”. 

Em comemoração aos 40 anos de criação do Tribunal de Contas dos 
Municípios, os meus cumprimentos pessoais e em nome da cidade de 
Goiânia a esta instituição, que tem, ao longo dos anos, signifi cado e 
honrado o seu papel de acompanhamento da aplicação dos recursos 
públicos municipais. Tenho já como prefeito, durante alguns anos, 
observado sentimento de pátria, espírito público a responsabilidade 
que norteiam o trabalho do TCMGO. Que Deus abençoe sempre esta 
Corte de Contas”. 

Aos 40 anos, o TCM de Goiás é um Tribunal jovem, mas já com inegáveis 
serviços prestados à população goiana. Todos os que fazem o TCMGO, dos 
servidores aos membros, podem ter certeza de que sempre encontrarão na 
Atricon uma parceira incansável na defesa e no aprimoramento do órgão e 
do sistema de Controle Externo”. 

No ano que o TCMGO completa 40 anos de existência, 
rendo minhas sinceras homenagens a esta Corte, 
aos seus integrantes, servidores, enfi m, todos que 
contribuem para a grandeza deste Tribunal que surgiu 
no momento necessário para orientar e fi scalizar a 
aplicação dos recursos pelos municípios”. 
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Garantir a melhor gestão dos recursos públicos por meio de uma 
fi scalização responsável e efi ciente é extremamente importante. 
É assegurar que os recursos arrecadados por meio de impostos 
pagos pelos cidadãos sejam revertidos em prol da sociedade”. 

Marconi Perillo
Governador de Goiás

José Eliton
Vice-governador de Goiás

a 
. 

Conselheiro Kennedy Trindade
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO)

os 
na 
e 

Iris Rezende Machado
Prefeito de Goiânia

Conselheiro Valdecir Pascoal
 Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)

Desembargador Gilberto Marques Filho 
Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO)

Orlando Afonso Valle do Amaral
Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG)
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O TCMGO nesses seus 40 anos 
desempenhou e tem consolidado, aos 
municípios goianos, um papel importante, 
oferecendo qualificação técnica aos 
gestores, trabalhando para garantir cada 
vez mais transparência e controle da gestão 
pública. O Tribunal sempre foi um órgão 
esclarecedor e auxiliador. Parabenizo o 
órgão por toda a sua história e trabalho em 
prol do municipalismo”.

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás exerce um trabalho relevante, muito 
importante. Um trabalho efetivo, técnico e sério que 
faz com que o Estado de Goiás tenha um diferencial 
em nível nacional. Cumprimento e desejo que o TCM 
continue executando esse trabalho exemplar, sempre 
parceiro do Ministério Público”.  

Em nome do Poder Legislativo goiano cumprimento 
o TCMGO pelos seus 40 anos de trabalho em favor 
dos nossos municípios. Ao longo de todos esses anos, 
essa instituição, que é uma das mais importantes do 
nosso Estado, tem contribuído efetivamente para a 
transparência da gestão pública e sendo essencial no 
auxílio aos nossos gestores”. 

Nestes 40 anos, vimos o TCM de Goiás evoluir 
qualitativamente com profissionalização de seus quadros 
técnicos e com a aplicação real do princípio da simetria, que 
prevê a extensão de garantias e procedimentos exigidos pela 
Constituição Federal. Este processo vem permitindo que a 
representação técnica prevaleça sobre a atuação meramente 
política”. 

O respeito e a representatividade do 
Tribunal de Contas dos Municípios diante 
da sociedade goiana e das instâncias 
governamentais, conquistado nesses 40 
anos, é resultado do trabalho em equipe, 
dos conselheiros, auditores, corpo técnico e 
demais servidores da Corte de Contas”. 

Haroldo Naves 
Presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM)

Benedito Torres
Procurador-geral do Ministério Público de Goiás (MP-GO)

Deputado  José Vitti
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego)

Lúcio Flávio de Paiva 
Presidente da OAB Goiás (OAB-GO)

Ricardo de Oliveira Carneiro 
Presidente da União de Vereadores de Goiás (UVG) 

Eu quero externar os meus cumprimentos ao 
Tribunal de Contas dos Municípios, a todos os 
seus colaboradores, a todos que compõem essa 
grande Casa de Contas. Continuem trabalhando 
firme, fiscalizando, atualizando os municípios, 
participando junto conosco para que possamos 
fazer aquilo que a população almeja, que é uma 
grande administração”. 
Paulo Sérgio de Rezende 
Presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM)

o e 

É com muita honra que congratulamos e parabenizamos 
toda equipe do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás pela sua história de 40 anos de serviços prestados. 
O TCMGO é referência nas atividades de controle externo 
que asseguram boas práticas de governança para as 
organizações do poder público municipal em Goiás”. 
Igor Montenegro 
Diretor-superintendente do Sebrae Goiás

do 
os. 

 

os, 
o 

no 

de Goiás (MP GO)
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A Comissão Especial instalada na Câmara dos  Deputados  
para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
302/17, que veda a extinção de tribunais de contas dos 

estados e dos municípios aprovou, na sessão do dia 8.11.17, a 
realização de seminários e audiências públicas para discutir a ma-
téria nos estados. Goiás será um dos contemplados com o debate. 

A Proposta de Emenda à Constituição nº 302-A, de 2017, 
de autoria do deputado federal Moises Rodrigues, “altera o § 1º 
do art. 31 e o art. 75 da Constituição Federal para estabelecer os 
Tribunais de Contas como órgãos permanentes e essenciais ao 
controle externo da administração pública”. 

Para Moises Rodrigues: “os tribunais têm atuação fundamen-
tal na fi scalização e no controle das contas dos estados e dos 
municípios e o objetivo da PEC é preservar essas instituições”, 
defende.

A Comissão Especial foi instalada depois que a Comissão de 
Constituição e Justiça aprovar a  admissibilidade da PEC.  No re-
latório na CCJ com parecer favorável, o deputado Luiz Fernando 
Faria,  destacou a importância da proposta. “A proposição conce-
de justo relevo à atividade de controle externo, garantindo maior 

segurança jurídica e estabilidade às instituições envolvidas”.
O presidente da Comissão Especial, o deputado goiano Lu-

cas Vergílio, é também favorável à PEC. O parlamentar frisa que 
“A extinção dos Tribunais de Contas dos Municípios confi gura-se 
como um atentado ao Estado Democrático de Direito”.  E ressalta:  
“Os Tribunais de Contas desempenham um papel fundamental na 
transparência, fi scalização, julgamento de contas e na promoção 
da probidade administrativa. No entanto, alguns Tribunais consti-
tucionalmente protegidos pela nossa Carta Magna tem sido obje-
to de desativação por questões políticas, fato este que contraria 
substancialmente os direitos prescritos na nossa Constituição Fe-
deral”.

Depois da PEC 302 ser analisada pela comissão especial, 
criada especialmente com esse objetivo, o texto passará por dois 
turnos de votação no Plenário da Câmara. Fonte:  Agência Câmara

O primeiro jornal Informe das Cor-
tes de Contas brasileiras foi publicado, 
ainda no ano de 1983, pelo Conselho de 
Contas dos Municípios (CCM) hoje Tribu-
nal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás (TCMGO). Há 34 anos, pioneiro 
no país, o jornal impresso já destacava 
as ações de orientação desenvolvidas 
pelo órgão junto às prefeituras. 

A iniciativa, que tem sido intensifi -
cada continuamente, ocorreu durante a 
gestão do então presidente do TCMGO, 
conselheiro Wander Arantes de Paiva, 
visionário jornalista. O diretor técnico 
daquela 1ª publicação foi o então audi-
tor José Carlos Siqueira, atual secretário 

de estado da Casa Civil do Governo de 
Goiás. 

Com o passar do tempo, as publica-
ções foram se adaptando às novas ten-
dências de jornalismo e design gráfi co. A 
atuação efetiva do Tribunal nas áreas de 
fi scalização e orientação às prefeituras, 
além do desenvolvimento interno do ór-
gão, são os principais destaques de cada 
edição. 

Com distribuição dirigida, socieda-
de, prefeituras e órgãos públicos rece-
bem o jornal produzido pela Assessoria 
de Comunicação Social do TCMGO, atu-
almente com o nome TCM Notícias.

Na lista de sinônimos e signifi cações 
de cooperação incluem-se contribuição, as-
sociação, apoiamento, ajuda e relação entre 
indivíduos ou organizações para um objetivo 
em comum, entre outros. Mas um conceito, 
em especial, nos chama a atenção ao dizer 
que “cooperação é o trabalhar junto, com a 
disponibilização do que cada parceiro tem 
de melhor, de maneira complementar”. Uma 
defi nição bem oportuna para o tema em co-
mentário.

É dever dos órgãos afi ns buscar, continu-
amente, o aperfeiçoamento dos mecanismos 
de controle do uso dos recursos públicos. As 
instituições sobre as quais recai a responsa-
bilidade de fi scalizar a aplicação do dinheiro 
público e a qualidade dos serviços básicos e 
essenciais à população precisam intensifi car 
as interações entre si, para atuarem cada vez 
mais de forma articulada, na missão e nas 
funções de resguardar os legítimos interesses 
do cidadão.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) tem 
empreendido todos os esforços na renovação 
das parcerias já existentes e no estabeleci-
mento de novos convênios com os diversos 
órgãos estaduais e federais.

O intercâmbio de informações entre as 

instituições que velam pelo respeito ao pa-
trimônio público é fator essencial para se al-
cançar maior rapidez e efetividade das ações 
de fi scalização e controle das contas públi-
cas. Esse compartilhamento já ocorre entre 
o Tribunal e o Ministério Público de Goiás 
(MP-GO), que decidiram, também, ir a campo 
juntos, no trabalho de inspeção nos municí-
pios goianos. TCMGO e MP-GO alinham es-
tratégias para realizar operações conjuntas já 
neste segundo semestre de 2017, com foco 
na prevenção e intervenções corretivas, para 
se evitar a punição, que é sempre onerosa 
para a sociedade. Punir fi ca muito caro e ain-
da não se recupera tudo o que precisaria ser 
recuperado.

Atuar em conjunto e proativamente tra-
rá, certamente, efeitos pedagógicos e de eco-
nomicidade, e contribuirá para a otimização 
dos serviços prestados pelo TCMGO e MP-
-GO. A cooperação institucional é a soma 
de forças, competências e iniciativas 
catalisadas para atender às necessida-
des e expectativas do cidadão, desti-
natário dos gastos e investimentos do 
poder público.

PEC pela manutenção dos Tribunais 
de Contas  é analisada pela Comissão 
Especial na Câmara

Cooperação institucional 

TCMGO é pioneiro na 
informação institucional

erosa
e ain-
ia ser 
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P A R C E R I A

É dever dos 
órgãos afi ns 

buscar, continuamente, 
o aperfeiçoamento 

dos mecanismos de 
controle do uso dos 

recursos públicos”. 
A extinção dos Tribunais de 

Contas dos Municípios confi gura-
se como um atentado ao Estado 

Democrático de Direito”

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto
Presidente do TCMGO

a 
u-
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Aperfeiçoar o controle externo 
é uma questão de cidadania

                   É uma 
honraria muito 

grande contribuir com 
a história do controle 

de contas exercido 
pelo TCM de Goiás. As 
orientações e decisões 

do Tribunal têm caráter 
pedagógico para que 

o dinheiro público 
seja cada dia melhor 

aplicado em benefício do 
cidadão”. 

Daniel Augusto Goulart
Conselheiro vice-presidente do 

Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás (TCMGO)

A desinformação e a falta de preparo 
técnico e administrativo têm sido causas 
de elevado número de irregularidades na 
administração pública. Mas o pior dos 
males a afetar o serviço público é a cor-
rupção, que grassa a níveis abomináveis 
em todas as esferas de poder e que se 
apresenta como significativo fator para 
a queda de confiança dos brasileiros na 
maioria das instituições – recente pesqui-
sa  ICJBrasil, da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), mostra esse descrédito.

Diante dessa situação, a sociedade 
pressiona e exige maior rigor na fiscali-
zação e controle do uso dos recursos pú-
blicos.

Se os órgãos de controle vinham cum-
prindo sua missão conforme determinam 
a Constituição e a legislação vigente, com 
empenho e competência, precisam ir mais 
além e buscar novos instrumentos e alter-
nativas que possam aprimorar o trabalho 
de fiscalização e revisão das atividades da 
gestão pública e a avaliação da qualidade 
e efetividade das ações de governo.

Em Goiás, temos testemunhado e vi-
venciado um grande esforço e a tomada 
de importantes iniciativas que visam for-
talecer o controle externo.

Recentemente foi formalizada a cria-
ção da Rede de Ouvidorias de Goiás. Re-
presentantes de ouvidorias do TCMGO, 
MPGO, TJGO, TRT, TRE, ALEGO, TCEGO, 
UFG, CGE, município de Anápolis, entre 
outros, firmaram parceria com o objetivo 
de compartilhar experiências, incentivar a 
criação de novas ouvidorias no Estado e 
estimular o envolvimento do cidadão com 
a administração pública. Uma louvável 
contribuição para a efetivação dos meca-
nismos de participação social e controle 
social.

Dia 17 de outubro tive a oportunida-

de de participar, no MPGO, do curso de 
Capacitação de Conselhos para Controle 
Social, aberto para todos os municípios 
goianos. Mais uma ação com a finalida-
de de incentivar o cidadão a se engajar 
mais diretamente na fiscalização da ges-
tão pública, como um controlador de for-
ma preventiva – quando o controle evita 
os maiores danos ao erário, uma vez que 
é realizado antes de atos irregulares que 
se tornariam onerosos. Aliás, um tipo de 
controle que precisa ser priorizado cada 
vez mais.

No curso, foi enfatizado que o con-
trole não pode ser entendido como mero 
exercício de auditoria contábil ou finan-
ceira, mas verdadeira prática de cidada-
nia, constituindo-se no direito-dever do 
cidadão de acompanhar e interferir nas 
decisões dos gestores públicos.

Disponibilizar mais canais de comuni-
cação para a população, capacitar os con-
selhos sociais e profissionalizar o controle 
interno da administração pública são me-
didas que colaboram, em especial, para o 
aprimoramento das funções do Ministério 
Público e dos Tribunais de Contas, órgãos 
dotados de atribuições específicas na de-
fesa e preservação dos interesses da so-
ciedade.

O diálogo entre as instâncias respon-
sáveis por fiscalizar os gastos públicos, 
que resultou na criação da rede de ouvi-
dorias e na capacitação de conselheiros 
de controle social dos municípios goianos, 
deve ser sempre a ponte para se atingir 
novos caminhos que levem ao contínuo 
aperfeiçoamento do controle externo. O 
controle dos atos provenientes dos entes 
públicos é uma das principais característi-
cas do Estado de Direito, anseio do povo, 
a quem pertence a titularidade do patri-
mônio público. 
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Tribunal, imprensa e sociedade

Com o objetivo de promover uma 
convergência de esforços entre o Esta-
do de Goiás e os municípios goianos, 
por meio de um planejamento e atua-
ção integrados, no intuito de melhorar 
indicadores sociais que impactam posi-
tivamente na qualidade de vida do cida-
dão, a Central de Resultados - unidade 
da Secretaria de Gestão e Planejamento 
Estadual de Goiás – com uma iniciativa 
inovadora, lançou a Aliança Municipal 
pela Competitividade.

A Aliança busca definir uma estra-
tégia comum para orientar o geren-
ciamento do presente e a construção 
do futuro, a partir do estabelecimento 
de metas alcançáveis. Nesse sentido, 
um conjunto de ações entre Estado e 
Município foi estruturado, de modo a 
produzir entregas efetivas e promover 
resultados finalísticos impactantes. O 
alcance desses resultados depende da 
complementaridade e da sinergia das 
intervenções dos poderes públicos mu-
nicipais e estadual. 

“Esta é uma oportunidade para au-
mentar a eficiência, reduzir os desperdí-
cios e reinventar a prestação dos servi-
ços púbicos nos municípios, e o TCM de 
Goiás tem importante papel no controle 
externo e no acompanhamento da exe-
cução das obras executadas nas cidades 
goianas”, governador Marconi Perillo.

Os 246 municípios do Estado são 
contemplados na Aliança. No entanto, 
visando otimizar os esforços de mo-
nitoramento e gestão, os municípios 
goianos foram, de acordo com o porte e 
também com o desempenho geral, seg-
mentados em três grupos, os quais es-

tão submetidos a abordagens distintas. 
O primeiro grupo, considerado prio-

ritário, é formado por 24 municípios e 
reúne dois terços da população do esta-
do. O segundo grupo, focal, é formado 
por municípios cujo desempenho geral 
nos indicadores selecionados ainda é 
preocupante, e o terceiro, pelo restante 
dos municípios de Goiás.

 Além da focalização dos municí-
pios, o escopo da Aliança prioriza seis 
desafios que abrangem os temas mais 
importantes, como saúde, educação, se-
gurança e habitação. Para evidenciar a 
convergência de esforços, foram inseri-

dos temas de competência exclusiva do 
município, como educação infantil, em 
que o governo estadual está disposto 
a ajudar; e segurança pública, de com-
petência do Estado, mas que ações dos 
municípios podem contribuir na redu-
ção dos homicídios.

Dos atores envolvidos, destacam-
-se os papéis do Comitê Municipal e 
da Central de Resultados. O Comitê é 
formado por representantes municipais 

para cada uma das áreas tratadas na 
Aliança, e são o principal elo entre o 
Estado e o Município, desempenhando, 
portanto, um papel fundamental na im-
plementação da governança proposta 
pela Aliança.

Segundo Cecília Santos Moreira, Lí-
der da equipe da Aliança Municipal na 
Central de Resultados, “o esperado é 
que o Comitê Municipal faça, no muni-
cípio, o papel que a Central de Resulta-
dos faz no Estado no âmbito do monito-
ramento dos indicadores e das políticas 
públicas, ou seja, auxilie a alta adminis-
tração a transformar o que é estratégi-
co para o governo, em resultados para 
seus cidadãos. Além disso, o Comitê é a 
principal instância local de articulação 
entre o Estado e o Município no âmbito 
da Aliança Municipal pela Competitivi-
dade”.

Para apoiar os municípios, vários 
incentivos têm sido estruturados e dis-
ponibilizados, desde a liberação de re-
cursos financeiros e materiais, alteração 
da forma de distribuição do ICMS, para 
maior repasse e reconhecimento aos 
municípios que mais avançarem nos 
indicadores, programas de capacitação 
em liderança e gestão para prefeitos e 
técnicos do executivo municipal, prê-
mio anual aos prefeitos, apoio técni-
co e transferência de tecnologia, bem 
como atuação in loco junto às equipes 
municipais para estruturação dos pro-
jetos e implementação de uma Central 
de Resultados municipal para os ciclos 
quadrimestrais de monitoramento das 
estratégias da Aliança Municipal pela 
Competitividade.

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCMGO), reconhecendo a importância da comu-
nicação e da inserção das novas tecnologias e mídias 
sociais, recebeu, neste segundo semestre, jornalistas 
renomados e de destaque para falar sobre suas experi-
ências e sobre como o Tribunal pode aprimorar a sua co-
municação para garantir a transparência e se aproximar 
da população como órgão de controle externo.

O jornalista Jackson Abrão dialogou sobre o tema 
“Jornalismo: registrando a história e construindo a me-
mória”. Jackson ressaltou o quão é valorosa a isenção 
no jornalismo e relembrou momentos marcantes da co-
bertura política goiana e como a evolução tecnológica 
modificou o trabalho jornalístico.

O jornalista enfatizou a importância dos Tribunais de 
Contas na fiscalização do uso do dinheiro público. “As 
Cortes de Contas devem ser a voz da população, como 
um instrumento de defesa da sociedade”, considerou 
Jackson Abrão, que foi âncora de todos os telejornais da 
TV Anhanguera e diretor de jornalismo da emissora por 
38 anos. Atualmente, apresenta pela internet, no site do 

jornal O Popular, o programa Jackson Abrão Entrevista e 
é comentarista do Bom Dia Goiás.

A “Comunicação Pública e Jornalismo Digital – Ten-
dências” foi o tema abordado pelo jornalista João Unes, 
diretor-presidente do jornal A Redação, que falou sobre 
a importância e os efeitos da mídia digital na atualida-
de. 

João Unes reconheceu os esforços do TCMGO em 
modernizar o setor de comunicação com a inserção do 
órgão nas redes. “O Tribunal se situa na vanguarda da 
comunicação governamental por reconhecer a relevân-
cia da internet como canal de aproximação e divulga-
ção de informação de interesse público”.

O jornalista Altair Tavares, editor do jornal Diário de 
Goiás e apresentador da Rádio 730 AM, discorreu sobre 
a importância da comunicação interna. “A comunicação 
interna é uma ferramenta estratégica para as organiza-
ções”. Altair comentou ainda que o TCMGO caminha 
para garantir a transparência em suas ações, quando 
abre as portas para o bom relacionamento com a im-
prensa.

Em sua edição especial, o TCM Notícias traz 
uma matéria sobre iniciativa inovadora para o 
municipalismo

Aliança Municipal pela
competitividade

www.goiasmaiscompetitivo.go.gov.br
www.facebook.com/centralderesultadosgo/ 
(62) 3201-5709 / 5713

Jornalistas Jackson Abrão, Altair Tavares e João Unes durante palestras no 
plenário do TCMGO

Para aprimorar a comunicação, o TCMGO realiza diálogo com os 
jornalistas Jackson Abrão, João Unes e Altair Tavares, grandes 
nomes do jornalismo goiano
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Quando ainda pertenço ao colo, meus 
pés tocam goiano solo.
Ouço, ao longe, a curiosidade na 
fronte: – menina é goiana?
– Goiana de “pé rachado”? Será isso 
adequado? – Hum…
São os pés de beleza feminina cuja 
fama tem brilhantina,
assim como nossa verde cidade, 
ensolarada e de qualidade.
A rachadura do jargão goiano, 
conhecido no nosso cotidiano,
recorda-me que não se esculacha, o 
sentimento que se racha.
Ora, se reparte no que, com a grande 
família goiana, se comparte.
– “Sim, goiana da comunidade, 
rachada de amor por essa cidade,
ou por sua tão primaveril (mo)cidade”.

Olhai, Senhor Jesus, por quem de prata
Moedas dão em troca a um companheiro,
Vós que, por trinta, fostes prisioneiro
Não permitais a glória a tal bravata.

Tirai do fl anco o aguilhoar da lança,
Dai ao traído pão e lenimento,
Honrai do inocente o sofrimento,
Fazei retroceder o vil que avança.

Dai de beber vinagre a quem profana
Com vã lisonja e juras levianas
O coração silente dos arcanos.

Não consintais despojos aos tiranos
E sepultai a quem do mal promana
No precipício das paixões insanas...

ARTE E CULTURA

*Os versos de Ilana foram criados especialmente para o TCMGO 
reverenciar o aniversário de 84 anos de Goiânia.

*José Mendes, em sua oração poética, resgata 
passagem milenar que dialoga com os dias atuais. 

Goiana de “pés rachados” 
Ilana Seabra

Por trinta moedas 
José Mendes

Coral Encantos de Goiás participa 
do 5° Encontro de Corais 

O coral do TCMGO “Encantos de 
Goiás” participará do 5° Encontro de 
Corais dos Tribunais, que acontece 
na sede do Tribunal de Contas do Es-
tado de Goiás (TCE-GO), em Goiânia, 
durante o XXIX Congresso dos Tribu-
nais de Contas do Brasil. Integrantes 
dos corais dos tribunais de contas 
de todo o país vão se reunir com o 

objetivo de fortalecer a atividade só-
ciocultural desenvolvida pelos coros. 

Serão realizadas apresentações 
dos corais de cada estado e no encer-
ramento do evento todos se juntam 
para apresentar a cantata de natal. 
Ainda na programação do encontro, 
vão acontecer diversas oficinas para 
coralistas e regentes. Entidades filan-
trópicas também receberão a apre-
sentação dos grupos.  

A atividade - canto - tem sido in-
centivada pelo TCMGO com a finali-
dade de melhorar o relacionamento 
interpessoal e consequentemente o 
clima organizacional, contribuindo 
para a produtividade no trabalho, 
qualidade de vida dos servidores e 
integração entre TC’s. 

A ginástica laboral, ação inte-
grante do Programa TCMGO com 
Saúde, desenvolvido pela equipe da 
Divisão de Recursos Humanos/SAG, 
foi implementada no segundo se-
mestre de 2017 e obteve forte ade-
são dos servidores do órgão. 

Uma série de exercícios é realiza-
da pelos funcionários, com o objetivo 
de estimular a preservação da saú-
de física e a prevenção de doenças 
ocupacionais, além de alertar sobre 
problemas decorrentes de postura 
incorreta. A fisioterapeuta da ginás-
tica laboral, Rafaela Gusmão, ressal-
ta a importância da pausa periódi-
ca durante o trabalho para dedicar 
atenção ao corpo. “Além de todos os 
benefícios físicos já observados des-
de o início das atividades, a ginásti-
ca vem se tornando uma ferramenta 
importante para a integração das 
equipes, fortalecendo ainda mais as 
relações interpessoais”.

Em razão dos inúmeros bene-
fícios já observados, o chefe da 
Divisão de Recursos Humanos do 
TCMGO, Marcelo Coelho, sugere aos 
jurisdicionados que avaliem a possi-
bilidade de implementar o programa 
de ginástica laboral nas adminis-
trações locais. “A ginástica laboral 
contribuiu muito para que os servi-
dores tenham uma melhor qualidade 
de vida no trabalho. É importante 
lembrar que este programa deve 
ser acompanhado e executado por 
profissionais qualificados da área da 
saúde”, ressalta Marcelo.

Ginástica laboral movimenta servidores

Expediente

Tiragem: 3.000 exemplares
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TCM COM SAÚDE

O TCMGO, ao longo destes 40 anos, foi e é integrado por profi ssionais do mais elevado 
nível técnico, que também revelaram qualidades e aptidões artísticas, esportivas e 
culturais. Destacamos nesta edição, as poesias dos servidores Ilana Seabra e José 
Mendes da Silva Neto e o talento musical dos componentes do coral Encantos de Goiás.
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