
300

Nesta segunda-feira,
23 de junho, entra em
vigor a Lei que institui
o Marco Civil na Inter-

net. Os artigos 24 a 28
reforçam as responsa-
bilidades do Poder Pú-

blico, estabelecendo
diretrizes para o  de-
senvolvimento da in-

ternet no Brasil. Des-

tacam-se a adoção de
tecnologias livres, pu-

blicidade de dados públicos de forma aberta e estruturada, presta-
ção integrada de serviços à sociedade e a troca de informações, de
forma transparente, entre diferentes órgãos. O TCE já vem adotando
o LibreOffice que possibilitou a diminuição de custos com ferramen-
ta licenciada, como também disponibiliza o Portal do Cidadão, site
com informações públicas e dados abertos estruturados, que permi-
tem o controle social.  

A Primeira Câmara do TCE jul-
gou procedente, por unanimi-
dade, uma denúncia de 2012,
feita por um vereador da ci-
dade de Frei Miguelinho con-
tra o Centro Técnico de Asses-

soria e Planejamento Comu-

nitário. A denúncia apontava
irregularidades na constru-

ção de 50 unidades habitacionais no município. O conselheiro subs-
tituto e relator do processo, Carlos Pimentel, votou pela procedência
da denúncia imputando débito no valor de R$ 124.565,64 aos ex-

gestores das empresas envolvidas. 

O programa Fantástico, exi-
bido pela Rede Globo, divul-
gou no domingo passado, 15,
uma nota enviada à emissora

pelo presidente do TCE-PE e
da Atricon, conselheiro Val-
decir Pascoal. Na nota ele re-

pudia as acusações feitas nu-
ma reportagem que foi ao ar
no último dia 8 de junho, em
que se questionava a efetivi-

dade dos Tribunais de Contas. O presidente Valdecir Pascoal classificou
as acusações de generalizadas e sem provas, ressaltou que, como todas
as instituições republicanas, os Tribunais de Contas podem ser aperfei-
çoados e concluiu que, depois da Constituição Federal de 88, da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Lei da Ficha Limpa, os TC’s brasileiros
passaram a atuar com muito mais efetividade no combate à corrupção,
no estímulo ao controle social e no apoio aos governantes. 

O Projeto Jovem Voluntá-
rio do Tribunal Solidário

do TCE recebeu seus pri-
meiros participantes, os
estudantes Daniel Joseph
Ellis e Anna Gabriela Willis,
ambos da University of Flo-
rida, Estados Unidos. Os jo-
vens vão participar de ati-
vidades junto ao Centro
de Revitalização e Valo-

rização da Vida, institui-
ção parceira do TS, que resgata crianças e jovens em situações de ris-
co. "O Tribunal Solidário acredita que, com esta iniciativa, estará in-
centivando os jovens a aderirem ao trabalho voluntário de forma com-

prometida e continuada", afirmou a diretora do TS, Ariane Fonseca. 

MORENO - Irregularidades no uso de recursos públicos, aplicação de
70% da receita com a folha de pessoal, quando o máximo permi-
tido é 54%, não recolhimento do valor de R$ 828 mil ao Fundo
Próprio de Previdência, entre outras, levaram a Segunda Câmara
do TCE a recomendar à Câmara Municipal de Moreno a rejeição
das contas de governo do ex-prefeito Edvard Bernardo Silva, exer-
cício 2012. O relator do processo, conselheiro Dirceu Rodolfo de
Melo Júnior, também recomendou ao atual prefeito que sejam
adotadas providências no sentido de evitar que as irregularidades
se repitam.

CACHOEIRINHA - Aplicação inadequada de recursos na educação, que
não alcançou o percentual mínimo de 25% exigido pela Constitui-
ção Federal, entre outras irregularidades, levou o TCE a também
recomendar a rejeição das contas de governo do ex-prefeito de
Cachoeirinha, Carlos Alberto Arruda Bezerra relativas a 2012.  O
voto do relator, conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, foi
aprovado por unanimidade. 

ITAMARACÁ - As contas de governo de 2012 do ex-prefeito de Itama-
racá Rubem Catunda da Silva Filho, também foram rejeitadas pe-
la Primeira Câmara do TCE. Conforme o voto do relator, conse-
lheiro substituto Adriano Cisneiros, os descumprimentos foram
referentes à aplicação nos serviços de saúde, ao limite de des-
pesa com pessoal e ao repasse do duodécimo à Câmara de Verea-
dores. 
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