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Homenagem ao ex Auditor Geral

O STJ e as Cautelares do TCE 

O
ministro do STJ Sebastião Reis Júnior indeferiu

pedido de Habeas Corpus em favor do prefeito
afastado de São Lourenço da Mata, Bruno Pereira, com
base em três Cautelares expedidas pelo TCE através do
conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior. Ao receber

o HC, com pedido de liminar, o ministro solicitou infor-
mações ao TJ-PE sobre os motivos do afastamento, por
decisão do desembargador Odilon de Oliveira Neto, no
âmbito da “Operação Tupinambá”. As Cautelares
determinam ao prefeito interino Gabriel Neto a
suspensão dos contratos celebrados pela gestão
anterior com empresas de lixo e de transporte escolar,
bem como com duas clínicas médicas para prestação
de serviços na área de ginecologia.

O TCE fez uma

sessão solene

na última quar-
ta-feira (1º) pa-
ra homenagear
seu ex Auditor

Geral Luiz Ar-

coverde Caval-

canti, que mor-
reu no último

dia 26/10 aos

89 anos de ida-
de em decor-

rência de um AVC. O atual ocupante do cargo, conselheiro
substituto Carlos Pimentel, falou em nome do Conselho. Ele
definiu o homenageado como “um homem bom, culto,
generoso, trabalhador e prestativo, que sempre atendeu com
delicadeza incomum todos que o procuravam no TCE. Deixa
saudade”, declarou o Auditor Geral.

Cidadania pernambucana
Carioca do Rio de Janeiro, o procurador geral do Ministério
Público de Contas, Cristiano da Paixão Pimentel, recebeu da
Assembleia Legislativa na quarta-feira, 25/10, o título de
“Cidadão Pernambucano”, projeto de autoria do deputado
Rodrigo Novaes. Pimentel ingressou no TCE há 11 anos, por
concurso público, e um dos motivos que levaram a Alepe a
homenageá-lo foi seu trabalho à frente do MPCO no combate
à corrupção e em defesa da moralidade pública.

Vitória na Justiça
O juiz Haroldo Carneiro Leão (8ª Vara da Fazenda Pública da
capital) julgou improcedente pedido ajuizado pelo ex-
presidente da Câmara de Vereadores de Iguaracy, Ruy Laet
Cavalcanti, pela desconstituição de dois Acórdãos do TCE
rejeitando suas prestações de contas de 2003 e 2006.
O TCE, na defesa de suas decisões, alegou “impossibili-
dade jurídica do pedido” porque julgar contas de Câmaras
de Vereadores faz parte de suas atribuições constitu-
cionais. O magistrado aceitou este argumento e arquivou
o processo sem julgamento de mérito.

Aula da Cidadania

Vinte alunos da Faculdade de Ciências Jurídicas de Li-

moeiro visitaram o TCE na última quarta-feira (1º) para as-
sistir à sessão do Pleno e conhecer a Escola de Contas Pú-

blicas Professor Barreto Guimarães, onde ouviram palestra
sobre as atribuições do órgão. Os alunos vieram acom-

panhados pelo professor Jailson Claudino, titular da
cadeira de Direito Tributário.

TCE no “Jornal Nacional”

A atuação do TCE na fiscalização do projeto de navegabili-
dade do rio Capibaribe, de responsabilidade da Prefeitura do
Recife e do Governo do Estado, foi objeto de reportagem
exibida no “Jornal Nacional” da Rede Globo no último dia

28/10. A conselheira Teresa Duere, entrevistada pela repór-
ter Beatriz Castro, atribuiu o atraso na execução da obra à
“falta de planejamento” por parte dos órgãos responsáveis.

Sucessão na Atricon

Candidato único à sucessão do conselheiro Valdecir Pascoal

(TCE-PE) na presidência da Atricon (Associação dos Tribunais
de Contas do Brasil), o conselheiro Fábio Nogueira (4º à dir.),
do TCE-PB, visitou o Tribunal de Contas de Pernambuco na
semana passada e na ocasião recebeu o apoio de todos os
seus conselheiros. Dois dias depois, em Brasília, o Colégio de
Presidentes ratificou o apoio ao candidato, bem como ao
conselheiro Cézar Miola (TCE-RS) para presidente do Insti-
tuto Rui Barbosa. O conselheiro Marcos Loreto representou o
TCE-PE na reunião.
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