Aécio teve a chance de inovar mas não inovou. Indicou a esposa do
vice-governador para o cargo de Conselheira.
A lógica brasileira para indicação de conselheiros para os Tribunais de Contas é
prejudicial aos interesses da nação. Historicamente, critérios político-partidários têm
norteado a indicação de conselheiros para os Tribunais de Contas, seja pelo Legislativo,
seja pelo Executivo. É comum governadores indicarem aliados políticos para apreciar
suas próprias contas.
Em Minas, infelizmente, deu a lógica. No final de outubro de 2006 o governador Aécio
Neves indicou a ex-prefeita de Três Pontas e ex-presidente da Associação Mineira de
Municípios, Adriene Andrade, esposa do atual vice-governador, Clésio Andrade, para
ocupar o cargo de Conselheira no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A
futura Conselheira terá a missão de fiscalizar a aplicação do dinheiro público e de punir,
com rigor, gestores e prefeitos corruptos e ineficazes.
Não questionando a capacidade técnica da futura Conselheira para exercer o cargo de
juíza de contas públicas, indago: qual será sua imparcialidade para apreciar e julgar as
contas do seu marido, o vice-governador Clésio Andrade e do governador Aécio Neves,
que a indicou? Qual será o seu grau de independência para julgar contas de prefeitos
aliados, ou oposicionistas, quando ocupou a presidência da Associação Mineira de
Municípios?
Entendo que reveste da maior importância que o conselheiro do Tribunal de Contas possa
ter a imparcialidade e a capacidade técnica necessária para julgar, com isenção e
competência, as contas de Prefeitos e Administradores Públicos. A exemplo do que
ocorre em outros países, ser imparcial deveria ser uma condição indispensável na
indicação para o importante cargo de "juiz de contas públicas".
O governador Aécio Neves, que pautou sua atuação no Executivo pelo chamado choque
de gestão, aprovado nas urnas pela grande maioria dos mineiros, poderia ter inovado. Ao
invés de manter a viciada cultura de indicação orientada pela preservação do espírito de
corpo de partidos e políticos, poderia ter indicado para ocupar o cargo um cidadão com
perfil técnico, efetivamente comprometido com uma fiscalização profissional e implacável
com a má utilização do dinheiro público. No entanto, não o fez! Acordos políticos e
alianças, quiçá em prol de uma governabilidade, mais uma vez, venceram.
Com isso perguntamos: até quando vamos ter que esperar por mudanças? Até quando
esperar que o Tribunal de Contas deixe de ser um eterno desconhecido e tenha uma
atuação exemplar, punitiva àqueles que desviam o dinheiro público? Até quando seremos
míopes em não perceber que casos de corrupção devem ser tratados com a frieza da
técnica e não com o calor da política, como se algo pudesse ser negociado? Até quando
teremos que esperar amadurecer nossa democracia, de modo a fortalecer nossas
instituições?
(Alexandre Bossi Queiroz - Prof. Doutor do Centro Universitário UNA e Consultor
concursado na Assembléia Legislativa – Publicado no Jornal O Tempo).	
  
	
  
	
  
	
  

