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De mãos dadas

Auditoria realizada pelo TCE (Inspetoria de Arcoverde) serviu de

base para a "Operação Centenária" deflagrada pela Polícia

Civil, que prendeu 5 pessoas na última terça-feira (17) no Sertão do

Estado. O alvo da "Operação" foi o Instituto de Previdência dos

Servidores Municipais de Ibimirim (Ibiprev), onde foram detectados

indícios de fraude em pagamento de benefícios e desvio de recursos

para a conta bancária de dois diretores do órgão, no valor de 720 mil

reais. O TCE já instaurou auditoria especial para aprofundar as

investigações, cujo relator é o conselheiro Carlos Neves.

O presidente do TCE, Marcos Loreto, convidou um grupo de artistas

plásticos de Pernambuco para "grafitar" o muro da instituição localizado

nas ruas da Saudade e João Lira, no bairro da Boa Vista. O trabalho faz

referência à arte e cultura popular de Pernambuco. Outras instituições

como a Biblioteca Pública do Estado e a Secretaria de Infraestrutura do

Recife demonstraram interesse em expandir o projeto.

Para explicar a univer-

sitários pernambuca-

nos o texto da reforma

da previdência que se

encontra em tramita-

ção no Congresso Na-

cional, a Escola de Con-

tas do TCE, por meio

do programa TCEndo

Cidadania,  promoveu um seminário com os palestrantes Marconi Karley e

Ricardo Souza. O primeiro é o responsável pela Gerência de Inativos e

Pensionistas do Tribunal e o segundo foi o primeiro presidente do Fundo de

Previdência dos Servidores da Prefeitura do Recife (Reciprev).

Arte em vez de pichação

A nova previdência

O novo Projeto de Lei de Licitações e Contratos, aprovado na última terça-

feira (17) pela Câmara Federal, foi objeto de uma palestra que reuniu o

conselheiro substituto do TCE e professor da UFPE, Marcos Nóbrega e o

secretário de Desenvolvimento Urbano do Governo de Pernambuco,  Mar-

celo Bruto. Ambos reconheceram que a nova lei representa um "grande

avanço" em relação a que se encontra em vigor (8.666/93) porque dá mais

agilidade aos processos licitatórios.

Lei das Licitações

O Ministério Público de Pernambuco ajuizou duas ações, uma de im-

probidade administrativa e outra penal, contra o ex-prefeito de Bodocó,

Danilo Delmondes Rodrigues. A base das ações foi uma representação

do Ministério Público de Contas, a partir do julgamento das contas do

ex-prefeito relativas ao ano de 2016. O ex-prefeito não aplicou no

mencionado exercício 25% de suas receitas em educação e 15% na área

de saúde, como determina a Constituição. 

Ação de improbidade

Na próxima terça-feira, dia 24, o

Ministério Público de Contas, por

meio da procuradora geral, Germana

Laureano, assinará um "termo de

cooperação" com a OAB-PE, o Mi-

nistério Público Estadual e o Minis-

tério Público Federal com o objetivo

de adotar medidas preventivas e

repressivas de combate à corrupção.

Prevenção e repressão

O Ouvidor Geral da

União, Valmir Go-

mes Dias, fez uma

visita técnica à Ouvi-

doria do TCE apro-

veitando viagem que

fez ao Recife para

participar de ativida-

des vinculadas ao

cargo que ocupa. Ele foi recebido no Tribunal pelo coordenador da Ouvi-

doria, Eduardo Porto, a quem apresentou os termos do acordo de coope-

ração técnica celebrado entre a CGU (Controladoria Geral da União) e a

Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas) visando ao

fortalecimento do controle social.

Visita técnica
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