
NOS PRÓXIMOS DIAS 28 e 29 deste mês de agosto, a Escola
de Contas Públicas do TCE, dirigida pelo conselheiro Ranilson
Ramos, vai ministrar o curso "A agenda 2030 e a gestão pública".
A instrutora será a professora e servidora do TCE Fátima Maria
Brayner. O curso se destina a gestores públicos do Recife e da
Região Metropolitana no sentido de capacitá-los para alinhar os
planos municipais de desenvolvimento às bases conceituais da
defesa do meio ambiente e da sustentabilidade.

INTERIORIZAÇÃO A Es-
cola vai oferecer também de
agosto a outubro um curso
sobre "Gestão e controle da
merenda escolar". O curso será
ministrado no Recife, Petro-
lina, Surubim, Caruaru e Ga-
ranhuns, como parte do seu
programa de interiorização.

PRORROGAÇÃO O TCE e
o Ministério Público de Contas
decidiram prorrogar por 90
dias o prazo para que as pre-
feituras rescindam contratos
com escritórios de advocacia
para recuperação de crédito
entre regimes previdenciários
ou compensação administrati-
va e financeira.

PRECATÓRIOS A procura-
dora geral do Ministério Pú-
blico de Contas, Germana
Laureano, fez palestra no
Congresso da União de Verea-
dores de Pernambuco (UVP),
que se realizou em Gravatá,
na semana passada, sobre a
utilização, pelos municípios,
dos recursos dos precatórios
do Fundef (Fundo de Desen-
volvimento do Ensino Funda-
mental).

CAUTELAR expedida pelo
conselheiro Ranilson Ramos, e
já homologada pela Primeira
Câmara, determina ao prefeito
de Itaquitinga, Giovani Olivei-
ra, que se abstenha de executar
o contrato celebrado com um
escritório de advocacia para
recuperação de receitas decor-
rentes de royalties de petróleo
e gás natural, até que o TCE
analise os fatos com mais pro-
fundidade.

ENCONTRO NACIONAL O presidente do TCE, Marcos
Loreto (1º à D), participou em São Paulo, na semana passada, de
reunião do colégio de presidentes dos Tribunais de Contas e do
encontro da diretoria da Atricon (Associação dos Tribunais de
Contas), da qual é diretor de Relações Institucionais. Esse foi o
terceiro encontro do colegiado para discussão de uma pauta de
interesse de todos os Tribunais de Contas do Brasil.

CONTROLE EXTERNO O conselheiro Valdecir Pascoal foi
um dos palestrantes de um seminário promovido pelo Instituto
dos Advogados de Pernambuco, que tem como presidente e vice
os advogados Bruno Cavalcanti e Gustavo Ventura, respectiva-
mente. Ele falou sobre "Os desafios dos Tribunais de Contas e

o papel do advogado no processo de controle externo", desta-
cando que a presença do advogado nos processos que tramitam
no TCE garante um "contraditório qualificado" e contribui para
aperfeiçoar o voto proferido pelos conselheiros.

PALESTRA EM MEDELLÍN O auditor de controle externo
Adolfo Sá participou de 23 a 26 de julho em Medellín, na Co-
lômbia, do XX Congresso Latinoamericano de Transporte

Público e Urbano (CLATPU). A finalidade deste evento, que se
realiza desde 1984, foi a troca de experiências entre especia-
listas de países do continente sobre temas de relevância para a
melhoria do transporte público no contexto do desenvolvimento
sustentável.   
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