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Nota de improbidade
A Segunda Câmara do TCE expediu uma "Nota de Improbidade"
contra o ex-prefeito de São Caetano, José da Silva Neves Filho, cu-
jas contas de gestão relativas ao ano de 2016 foram reprovadas de-
vido à prática de várias irregularidades.  A mais grave foi o não re-
colhimento ao INSS da contribuição patronal no valor de R$
5.971.222,28.

C
om a presença dos conselheiros Marcos Loreto (pre-
sidente) e Carlos Porto, servidores da Inspetoria do

TCE em Garanhuns comemoraram na última quinta-feira
os 25 anos de sua fundação. Ela foi inaugurada em 1993
pelo então presidente Adalberto Farias e tem hoje sob
sua jurisdição 26 municípios da região do Agreste. 

Os 25 anos da IRGA
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Interiorização do TCE
A interiorização do TCE através de Inspetorias começou nos anos
90 após os conselheiros chegarem à conclusão de que essa seria
a melhor forma de descentralizar os seus serviços e ao mesmo
tempo aproximar o órgão dos seus jurisdicionados. Além de Ga-
ranhuns, o TCE possui mais cinco Inspetorias no interior: Palmares,
Bezerros, Petrolina, Arcoverde e Surubim. As 3 últimas também
completam 25 anos em 2018.

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Os servidores do TCE

Pedro Teixeira, Alfredo
Montezuma e Conrado

Montenegro fizeram
uma apresentação na
Comissão de Meio Am-

biente e Sustentabili-

dade da Assembleia Le-

gislativa sobre o levantamento, realizado pelo Tribunal, que mos-
tra a destinação dos resíduos sólidos pelos municípios pernam-

bucanos. A pesquisa constatou que 114 dos 184 municípios con-
tinuam depositando o lixo de forma inadequada.

Capacitação em língua de sinais
Entre os dias 2 e 11 de maio, a Escola de Contas do TCE vai realizar
um curso sobre Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Serão ofere-
cidas 30 vagas e os inscritos terão oportunidade de assistir
40h/aula teóricas e práticas. Afirma o conselheiro Ranilson Ramos,
diretor da Escola, que a principal finalidade do curso é habilitar
seus participantes a fazerem uso da língua de sinais para se comu-
nicar com pessoas com deficiência auditiva.

Fórum de combate à corrupção
O TCE marcou presença na última quinta-feira (19) em mais uma
reunião do FOCCO (Fórum de Combate à Corrupção) em que fo-
ram discutidas novas técnicas de investigação para coibir o desvio
de recursos públicos. O FOCCO é constituído por vários órgãos de
controle, sendo que o TCE foi representado pela procuradora geral
do Ministério Público de Contas, Germana Laureano e os servi-
dores Francisco Gominho, Alfredo Montezuma, Fábio Pedrosa e
Paulo Henrique Cavalcanti.

Efetividade da Gestão Municipal
Começa nesta
segunda-feira
(23) o prazo pa-
ra que os prefei-
tos enviem ao

TCE as informa-

ções que irão compor o "Índice
de Efetividade da Gestão Mu-

nicipal - Versão 2018". O IEGM
vai medir a qualidade dos gas-

tos nos 184 mu-

nicípios pernam-

bucanos e ava-

liar as políticas e
atividades pú-
blicas dos ges-

tores nas áreas de educação,
saúde, planejamento, gestão
fiscal, meio-ambiente, entre
outras.

Medalha Pontes de Miranda

Os conselheiros Marcos

Loreto (2º à D) (presi-
dente) e João Carneiro
Campos  (1º à E) (Corre-
gedor)  participaram, no
último dia 11 no Tribu-

nal Regional Federal da
5ª Região, da entrega da
Medalha Pontes de Mi-

randa, a mais alta conde-
coração da Instituição.

Alerta de Responsabilização
Por meio da conselheira Teresa Duere, o TCE expediu um "Alerta
de Responsabilização" ao DER (Departamento de Estradas de Ro-
dagem) no sentido de corrigir indícios de irregularidades no con-
trato celebrado com o consórcio Andrade Guedes/Astep para res-
tauração da rodovia BR-101.

ROBERTA MARIZ
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