
SELEÇÃO - Foi publicado no
Diário Oficial eletrônico do
TCE na última quarta-feira (15)
o edital para seleção de esta-
giários de diversas áreas, entre
elas Direito, Economia, Ciên-
cias Contábeis, Arquitetura,
Comunicação e Bibliotecono-
mia. As provas serão aplicadas
dia 23 de setembro. 10% das
vagas estão destinadas para
pessoas com deficiência.

LISTA - O TCE entregou ao Tribunal Regional Eleitoral na
última quarta-feira (15) a lista dos gestores públicos municipais e
estaduais que tiveram contas rejeitadas nos últimos 8 anos. A lista
foi entregue pelos conselheiros Marcos Loreto (presidente) e
Dirceu Rodolfo (vice), e pela procuradora-geral do Ministério
Público de Contas, Germana Laureano, ao desembargador Luiz
Carlos Figueirêdo, presidente do TRE. É com base nessa lista que
o Ministério Público Eleitoral deverá definir a inelegibilidade de
alguns gestores com base na Lei da Ficha Limpa.

VISITA - No último dia 10, o novo presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Eriberto Medeiros, fez uma visita protocolar
ao Tribunal de Contas em companhia do colega Antonio Moraes.
Ele foi recebido pelo presidente Marcos Loreto e os conselheiros
Carlos Porto e Teresa Duere. Medeiros foi eleito para substituir o
deputado Guilherme Uchoa, que morreu no exercício do cargo de
presidente no início do último mês de julho. 

OPERAÇÃO - O TCE astá acompanhando, por meio de uma
Auditoria Especial, as denúncias de irregularidades na Câmara
Municipal de Paulista referentes à "Operação Chaminé", defla-
grada conjuntamente pela Polícia Civil e o Ministério Público
Estadual. O MPCO identificou indícios de irregularidades em
licitações para beneficiar uma construtora.

CONVITE - O novo presidente da Associação do Ministério Pú-
blico de Pernambuco, Marcos Antônio Matos de Carvalho, esteve
no TCE para convidar o presidente Marcos Loreto para a sua posse,
que ocorreu na última sexta-feira. A nova diretoria da AMPPE foi
escolhida para o biênio 2018-2020. O Ministério Público tem sido
um importante parceiro do TCE no combate ao desvio de recursos
públicos e responsabilização de gestores ímprobos. 

ARTE TCE - Acontecerá no
Tribunal de Contas entre os
dias 5 e 9 de novembro a se-
mana "Arte no TCE". Servido-
res e artesãos poderão partici-
par do evento. A inscrição po-
derá ser feita até o dia 31/08 no
site da própria instituição. A
feira de arte faz parte da pro-
gramação dos 50 anos do TCE,
que serão comemorados em
outubro próximo.
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Próxima sexta-feira, dia 24, a Escola de Contas Públicas
do TCE estará completando 20 anos de existência. Para
assinalar a passagem da data, haverá uma palestra no seu
auditório sobre inovação educacional e transformação di-
gital. Os palestrantes serão Luciano Meira e Auxiliadora
Padilha, ambos professores da UFPE. O conselheiro e di-
retor da Escola, Ranilson Ramos, tem dado prioridade à
temática da educação, oferecendo cursos presenciais e a
distância para gestores públicos de todas as regiões de
Pernambuco.

20 ANOS DA ESCOLA DE CONTAS
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