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Opresidente Marcos Loreto participou de um encontro no Su-

premo Tribunal Federal para definir a estratégia de retomada

das obras públicas paralisadas no Brasil. O encontro reuniu repre-

sentantes de todos os Tribunais de Contas e várias outras institui-

ções. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, propôs a criação

de uma rede de controle nos estados que ficará encarregada de

identificar as irregularidades que levaram à paralisação, propor so-

lução para os problemas e determinar o prosseguimento dos ser-

viços. As obras de creches e escolas terão prioridade.

Retomada das obras

O TCE deu início ao trabalho de

acompanhamento e verificação

do controle tecnológico que está

sendo feito pelo DER nos servi-

ços de requalificação das obras da

BR-101. Auditoria realizada pelo

Núcleo de Engenharia do Tribu-

nal apontou deficiência nesse

controle, bem como existência de

falhas precoces nos serviços exe-

cutados. As análises vão compro-

var se o material utilizado na obra

atende às normas técnicas esta-

belecidas.

De olho no serviço

Fiscalização realizada na prefeitura de Itamaracá pela gerência de Au-

ditorias de Processos Licitatórios e Tecnologia da Informação do TCE ser-

viu de base para uma operação da Polícia Civil que resultou na prisão do

secretário de Finanças do município, acusado de chefiar uma organização

criminosa. A auditoria do TCE apontou várias irregularidades em mo-

vimentações bancárias e pagamentos suspeitos feitos pela prefeitura.

Parceria contra a corrupção

Após representação do MPCO, o

Ministério Público Estadual ajui-

zou ação de improbidade admi-

nistrativa contra o ex-prefeito de

Belém de Maria, Valdeci José da

Silva, além de ex-secretários do

município e representantes de

empresas, em razão de irregulari-

dades ocorridas na gestão entre os

anos de 2013 a 2015. O MPPE re-

quereu também a indisponibili-

dade dos bens pessoais dos res-

ponsáveis, em razão do prejuízo

aos cofres públicos, que ultra-

passa o valor de seis milhões de

reais.

Crimes contra a Administração Pública

O conselheiro Valdecir Pascoal foi agraciado com a medalha do Mérito do

Controle Externo, concedida pela Associação dos Membros do Tribunais

de Contas (Atricon), entidade que ele presidiu por dois mandatos (2014-

2017). A condecoração foi entregue durante o Congresso Internacional dos

Tribunais de Contas, realizado em Foz do Iguaçu de 11 a 14 deste mês.

Mérito do Controle Externo

O jornalista Inaldo Sampaio, nosso

companheiro de trabalho na Dire-

toria de Comunicação do TCE du-

rante 27 anos, recebeu uma home-

nagem do Pleno do Tribunal, duran-

te sessão realizada na última quarta-

feira (20). O presidente Marcos Lo-

reto e os demais conselheiros pre-

sentes, além da procuradora geral

do MPCO, lamentaram o faleci-

mento de Inaldo, um profissional

que tanto dignificou o jornalismo

pernambucano e o Tribunal de Con-

tas do Estado. Inaldo morreu no dia

11 deste mês, aos 64 anos, deixando

em nós a saudade de um amigo

fraterno. Na mesma ocasião, o Ple-

no do TCE, por proposição do pre-

sidente Marcos Loreto, também

aprovou voto de pesar pela morte

do ex-procurador do MPCO, Gil-

vandro Coelho, ocorrida no dia 13

deste mês. 

Homenagem a Inaldo

A procuradora geral do Ministério Público de Contas (MPCO), Germana

Laureano, esteve à frente de uma audiência pública que reuniu no Recife re-

presentantes de entidades para tratar do direito à saúde das pessoas com

transtorno do espectro autista. O aumento significativo de crianças diagnos-

ticadas com autismo, bem como o grande número de ações na Justiça que

pedem o acesso ao atendimento na rede pública, motivaram o encontro.
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