NOTÍCIAS

TCU promove seminário
de meio ambiente
O Tribunal de Contas da União promoveu, em junho, o seminário “Controle da Gestão Ambiental:
desafios e perspectivas”, em Belém do Pará. A solenidade de abertura foi presidida pelo Ministro Walton
Alencar Rodrigues e contou com a participação da ministra do meio ambiente, Marina Silva, do relator dos
assuntos de meio ambiente no TCU, ministro Ubiratan Aguiar, da governadora do Estado, Ana Júlia Carepa,
entre outras autoridades.
Durante a solenidade, foi assinado acordo de cooperação técnica entre o TCU e o Tribunal de Contas do
Estado do Pará, presidido pelo conselheiro Fernando Coutinho Jorge, ex-senador da República, primeiro
ministro de Estado do Meio Ambiente do Brasil. Nesta condição, presidiu a Eco/92, a partir de quando os
assuntos de meio ambiente passaram a ser tratados de forma mais institucional e sistemática. Coutinho
Jorge solicitou a implementação do acordo com a realização de treinamentos por servidores do TCU, para
servidores do TCE-PA.
Na ocasião, lançou-se a segunda edição da Cartilha de Licenciamento Ambiental, editada pelo TCU
em colaboração com o Ibama. Para o presidente do TCU, “o licenciamento ambiental é instrumento
fundamental na busca do desenvolvimento sustentável. Sua contribuição é direta e visa encontrar o convívio
equilibrado entre a ação econômica do homem e o meio ambiente onde se insere. Busca-se compatibilidade
do desenvolvimento econômico e da livre iniciativa com o meio ambiente, dentro de sua capacidade de
regeneração e permanência”.
O lançamento simbólico se deu com a entrega de um exemplar da cartilha à ministra Marina Silva,
para quem a função do TCU, que vai “além de simplesmente acompanhar e fiscalizar o gasto dos recursos
públicos: vem se tornando fundamental para traçar caminhos que garantam transparência e racionalidade
à destinação dos recursos do povo e, com isso, apoiar a sociedade e o governo, a identificar os meios mais
eficientes e eficazes de gestão”.
Desfeita a mesa de honra, a analista de controle externo Juliana Cardoso Soares fez uma apresentação da
Cartilha de Licenciamento Ambiental, que visa contribuir para a divulgação do licenciamento ambiental,
importante instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Traz a nova legislação e jurisprudência
do TCU, amplia a discussão de conceitos e procedimentos e busca difundir cada vez mais orientações e
informações sobre o licenciamento, visando ao correto trato das questões ambientais e à preservação do
meio ambiente, para as presentes e futuras gerações.
O ato de inauguração do seminário “Controle da Gestão Ambiental: desafios e perspectivas” foi encerrado
com a apresentação do grupo parafolclórico Moara. Cantores e bailarinos populares apresentaram temas
paraenses e amazônicos, do xote ao carimbó.
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