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PGE e TCE assinam acordo de cooperação técnica
Notícias
Postado em: 20/12/2017 12:15

O procurador geral do Estado, Paulo Moreno Carvalho, assinou na manhã desta quarta-feira (20),
um acordo de Cooperação Técnica entre a PGE , e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) para
estabelecer a cooperação técnico-científica e cultural e o intercâmbio de conhecimentos ,
informações e experiências entre os partícipes, visando à formação, aperfeiçoamento e
especialização técnica do quadro de pessoal, bem como ao desenvolvimento institucional mediante
a implementação de ações, programas, projetos, atividades complementares de interesse comum
aos acordados.
Segundo Paulo Moreno, " o termo consolida o constante ambiente de discussão das instituições
envolvidas. E é mais um passo nessa caminhada do diálogo entre parceiros de atividades",
afirmou. O procurador geral enfatizou ainda, que o acordo permitirá a promoção de eventos
conjuntamente, sobre temas de interesse comum, e especialmente, sobre intercâmbio de
informações, tecnologias e publicações para o desenvolvimento da educação corporativa da gestão
e da advocacia pública, " reafirmando nosso compromisso com a expansão das relações
institucionais da PGE, em favor da qualificação de quadros da administração pública", assegurou
Moreno.
Para o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Inaldo da Paixão Santos
Araújo a assinatura do acordo, além de prevê a formação, o aperfeiçoamento e a especialização
técnica de recursos humanos e desenvolvimento institucional reflete o reconhecimento de como a
colaboração mútua é importante, " ou seja, trabalhar junto, sempre em parceria com o próximo é
sempre uma certeza de resultado com qualidade", pontuou.
Também participaram do ato de assinatura do acordo a procuradora geral adjunta, Luciane Rosa
Croda, o procurador chefe da Profis, Nilton Gonçalves de Almeida Filho, a procuradora chefe do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento - CEA, Alzemeri Martins Ribeiro de Britto, a Corregedora ,
Maria Olívia Teixeira de Almeida, a diretora da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira
Lapa (ECPL), Denilze Alencar Sacramento e a assessora Cristina Moura.
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