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Amupe recebe levantamento das escolas

Debate sobre cultura popular

O estudo preliminar sobre a infraestrutura das escolas municipais de

Pernambuco, realizado pela equipe de auditoria do TCE, foi apresentado ao

presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota, em

reunião virtual, com a presença do presidente Dirceu Rodolfo e do grupo

que coordenou os trabalhos. Na ocasião, se falou sobre a necessidade de

intervenções nas escolas e a elaboração de planos de ação por parte dos

gestores, visando à melhoria das unidades de ensino.

Elaboração de TAGs

Medalha Nilo Coelho

Está marcada para o próximo dia 20 de outubro, às 17 horas, a solenidade de

entrega da Medalha Nilo Coelho, a mais alta comenda concedida pelo Tribu-

nal de Contas do Estado. Os agraciados são Adriana Arantes, Francisco Dir-

ceu Barros, Germana Laureano, Iuri Maia Leite, José Cavalcanti Neves, José

Henrique Wanderley Filho, José Ricardo Bandeira, Sílvio Romero Beltrão,

Taciana Mota e Willams Brandão.  O evento será realizado de forma híbrida,

presencial e transmitida ao vivo pelo canal da TV TCEPE no Youtube. 

Encontro na Inspetoria de Surubim

Dando continuidade à

agenda de visitas às Ins-

petorias Regionais, o presi-

dente Dirceu Rodolfo

esteve na cidade de Su-

rubim, para um encontro

com os servidores da Ins-

petoria sediada no muni-

cípio. O conselheiro Car-

los Neves, o procurador

jurídico, Aquiles Bezerra, a coordenadora de Controle Externo, Adriana

Arantes, o diretor de Controle Municipal, Eduardo Siqueira, e os assessores

Rômulo Lins e Glória Fraga, também acompanharam a visita. A Inspetoria

de Surubim é responsável pela fiscalização de 26 municípios do Agreste.

Visita à Polícia Federal

O presidente Dirceu Rodolfo

esteve na Polícia Federal, a-

companhado de alguns geren-

tes do TCE, para uma reunião

com o superintendente, dele-

gado Daniel Granjeiro. O en-

contro foi em retribuição à vi-

sita de Granjeiro ao Tribunal,

no dia 15 de setembro. Eles

trataram do fortalecimento da parceria entre as duas instituições e dos ajustes

do convênio entre TCE e PF, que está em preparação.
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Uma audiência pública, promovida pelo TCE na última

quinta-feira, discutiu a questão da cultura popular em tem-

pos de pandemia. O evento, que se estendeu por mais de sete ho-

ras, reuniu representantes do Poder Público e de entidades,

produtores, músicos, artistas, lideranças e mestres da cultura po-

pular de Pernambuco.

Odebate abordou aspectos como a dificuldade de acesso

aos editais de concorrência, o excesso de burocracia ad-

ministrativa, e a falta de políticas públicas voltadas para a cul-

tura popular.

A Iniciativa do TCE foi bastante elogiada pelos participantes

e pelo público que acompanhou pelo canal do Youtube.

Para o presidente Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, o debate foi

altamente produtivo. "Vamos agora encaminhar os insumos às

esferas do Poder Público, do Controle Externo e do Legislativo,

para que, juntos, possamos interferir e ajustar as políticas públi-

cas à necessidade e à realidade de cada um, de forma legal e

transparente” afirmou o presidente.
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Homenagem da Escola de Advocacia

A Escola Superior de Advo-

cacia - ESA-PE fez uma home-

nagem ao conselheiro Carlos

Neves, por ocasião da abertu-

ra do I Congresso de Atualiza-

ção Jurídica. O conselheiro re-

cebeu uma placa, entregue pe-

lo diretor geral da Escola, Ma-

rio Bandeira Guimarães Neto,

pelos relevantes serviços pres-

tados à instituição. Carlos Neves foi diretor geral da ESA-PE e ideali-

zador dos seminários de atualização jurídica.

O TCE deu início também aos encontros com prefeitos e secretários de edu-

cação com vistas à elaboração dos Termos de Ajuste de Gestão, que serão

firmados entre os relatores e os gestores municipais, para solucionar os pro-

blemas de infraestrutura das escolas. Os termos vão definir os prazos para

cumprimento das medidas a serem adotadas, bem como a responsabilização

dos gestores. O TAG será acompanhado pelo TCE e o descumprimento

pode resultar em sanções.


