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Os conselheiros Dirceu Rodolfo e

Ranilson Ramos assumem a pre-

sidência e vice-presidência do

TCE no biênio 2020-2021. Eles

foram eleitos por aclamação em

sessão do Pleno realizada no úl-

timo dia 27 de novembro. Dirceu

é o primeiro procurador oriundo

do Ministério Público de Contas a

ocupar o cargo de presidente da

Instituição.

Na ocasião foi eleita também a

nova Mesa Diretora da Casa: Ou-

vidor – conselheiro Carlos Porto;

Corregedora – conselheira Teresa

Duere; Diretor da Escola de Con-

tas – conselheiro Valdecir Pas-

coal; presidentes da Primeira e

Segunda Câmara – conselheiros

Carlos Neves e Marcos Loreto,

respectivamente. A posse será no

dia 07 de janeiro.

Sob nova direção

A Escola de Contas do TCE, que tem como diretor o conselheiro Ranilson

Ramos, encerrou o calendário de atividades de 2019 com uma roda de

diálogo sobre Políticas Públicas. Transparência, comunicação, inovação e

tecnologia foram alguns dos temas abordados pelos convidados, sendo

eles, Raquel Lins, da ONG Pernambuco Transparente, Paulo Pandolfi, do

aplicativo Colab, Aldo Vilela, jornalista, Paula Reis, da UFPE e Antônio

Lavareda, cientista político. O debate teve a mediação do servidor do TCE

e cientista político, Arthur Leandro.

Políticas Públicas em debate

Com base em representação do Ministério Público de Contas, o MPPE

ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o

ex-prefeito de Belém de Maria, Valdeci José da Silva. A representação teve

como base o processo de prestação de contas de governo de 2014, onde

foram apontadas várias irregularidades como extrapolação do limite de

54% da Lei de Responsabilidade Fiscal com folha de pessoal e déficit

financeiro de R$ 4.271.469,04.

Gestão irregular

O procurador do MPCO, Gilmar Lima (1º à D), participou da reunião ordi-

nária do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, realizada

semana passada em Manaus. O evento fez parte da programação do X

Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas.

Fórum do MPCO

O presidente Marcos Loreto e os conselheiros Carlos Neves e Valdecir Pas-

coal participaram da solenidade de posse do novo presidente do Tribunal

Regional Eleitoral, desembargador Frederico Neves e vice-presidente,

desembargador Carlos Moraes. Eles estarão à frente da instituição até 2021.

Posse TRE-PE
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DIVULGAÇÃO

CORTESIA: TRE-PE

Em sessão do Pleno da última quarta-feira (04), o Conselho do TCE

aprovou um voto de aplauso ao jornalista João Alberto pelos seus 50 anos

de colunismo social, data comemorada na terça-feira (03). A homenagem

foi proposta pelo conselheiro Valdecir Pascoal.

Voto de aplauso

MENOS LIXÕES - Levantamen-

to divulgado recentemente pelo

Núcleo de Engenharia do TCE

mostra uma redução no número de

prefeituras que utilizam lixões a

céu aberto em seus municípios.

No ano de 2014, eram 155 muni-

cípios, dos 184 do Estado, que

descartavam irregularmente os re-

síduos sólidos em lixões. Em 2019

este número caiu para 92.

MAIS ATERROS - A quantidade

de cidades que passou a descartar a

sujeira em aterros sanitários subiu

de 29 em 2014 para 92 este ano. A

boa notícia é que outras 32 estão

em fase de negociação para cum-

prir as exigências legais de descarte

do lixo. O resultado é fruto da

atuação do TCE, que há cinco anos

vem monitorando e orientando os

gestores sobre essa questão.
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