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Direitos da Pessoa Idosa

O TCE e o MPCO assinaram uma

recomendação conjunta com orien-

tações aos prefeitos dos 184 mu-

nicípios pernambucanos para es-

truturar os Conselhos Municipais

de Direitos da Pessoa Idosa e seus

respectivos fundos, em suas locali-

dades. De acordo com o documen-

to, os conselhos são órgãos funda-

mentais ao controle social, respon-

sáveis por propor e acompanhar as

políticas públicas voltadas ao ido-

so e devem ser regulamentados pe-

los gestores.

Novo Fundeb e concessão de abono

O Pleno do TCE respondeu consulta

do prefeito de Toritama sobre o novo

Fundeb e o aparente conflito entre nor-

mas relativas à concessão de abono

aos profissionais da educação básica

em exercício. O TCE respondeu que,

excepcionalmente, é possível o paga-

mento de abono para complemen-

tação do limite mínimo de 70%, sendo

necessária a sua regulamentação por

lei municipal. O relator do processo

foi o conselheiro Valdecir Pascoal.

Maratona de ideias

O Prisma, laboratório de inovação do TCE, e a Universidade Federal Rural

de Pernambuco estão organizando o evento "Ideathon LGBTQIA+", uma

maratona de ideias e soluções ligadas à tecnologia, que vai estabelecer uma

jornada de inovação voltada aos desafios sociais da população LGBTQIA+

do nosso Estado, com foco nos recortes de gênero e raça. Para participar,

acesse o site tce.pe.gov.br

Agenda no sertão

Com uma visita à cidade de Petrolina, o

presidente Dirceu Rodolfo encerrou a

agenda de encontros com os servidores

das Inspetorias Regionais no interior do

Estado. Ele estava acompanhado dos

conselheiros Carlos Neves e Ranilson

Ramos e de parte da equipe da gestão.

Além da reunião na Inspetoria, o presidente assinou um termo de coopera-

ção técnica com o reitor da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de

Petrolina (FACAPE), visando à realização de cursos de pós-graduação em

parceria com a Escola de Contas do TCE.

Reunião com os Poderes

O presidente Dirceu Rodolfo de

Melo Júnior recebeu a visita dos

representantes do TJPE, da Alepe,

do MPPE e da Defensoria Públi-

ca, além do Secretário da Fazenda

do Estado, para uma reunião que

discutiu a questão orçamentária e

as alterações trazidas pela emenda

constitucional nº 109/2021, que limita o gasto com serviços públicos pres-

tados à sociedade. Os representantes dos Poderes externaram preocupa-

ção sobre a aplicabilidade da regra e as repercussões que ela trará para o

planejamento institucional nos próximos anos. 

Assinatura de TAGs

Os prefeitos de Agrestina e Exu estiveram no TCE para assinatura de Termos

de Ajuste de Gestão com os respectivos relatores de seus municípios, os con-

selheiros Carlos Porto e Carlos Neves. Por meio dos TAGs, os gestores se

comprometem a melhorar as instalações físicas e a infraestrutura das escolas

da rede pública municipal, além de implementar medidas para garantir o

retorno seguro dos alunos às aulas presenciais neste momento de pandemia.

Melhoria do transporte escolar

“Transporte Escolar

em Pernambuco: par-

cerias, desafios e a-

vanços” foi o tema

do evento promovido

pelo TCE com o ob-

jetivo de discutir o

aperfeiçoamento do

serviço. O encontro

contou com a presen-

ça de várias autori-

dades, entre elas, o governador Paulo Câmara. Na ocasião, foi assinado um

Acordo de Cooperação Técnica entre o TCE, a Escola de Contas, o Estado

e o grupo Neoenergia, visando ações de parceria. Também foi apresentado o

Manual do Transporte Escolar, elaborado pelo Tribunal.

Em sessão especial do Pleno, o conselheiro Ranilson Ramos foi

eleito, por unanimidade, novo presidente do Tribunal de Contas do

Estado para o biênio 2022-2023. A conselheira Teresa Duere será a nova

vice-presidente. A sessão também escolheu os conselheiros Valdecir

Pascoal para a Corregedoria, Carlos Porto para a diretoria da Escola de

Contas, Carlos Neves para a Ouvidoria, e Marcos Loreto e Dirceu Ro-

dolfo para as presidências da Primeira e Segunda Câmara, respectiva-

mente. A nova mesa diretora tomará posse no início de janeiro.

TCE elege nova Mesa Diretora
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