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Roteiro de despedida

TCE elege sua nova direção

O
TCE elegeu por aclamação,
na semana passada, sua no-

va diretoria para o biênio 2018-
2019. O conselheiro Marcos Lo-
reto (foto) será o presidente, o
conselheiro Dirceu Rodolfo o

vice, e o conselheiro João Henri-
que Campos, o corregedor. Ranil-
son Ramos será o diretor da Es-

cola de Contas, Teresa Duere a
chefe da Ouvidoria, Valdecir Pas-
coal presidente da 1ª Câmara, e Carlos Porto presidente
da Segunda. A posse está marcada para o dia 10 de janeiro
próximo, às 10h da manhã, no auditório do órgão.

Prestes a encerrar o seu mandato, o presidente Carlos Porto
aproveitou este final de ano para visitar com assessores todas
as Inspetorias do interior. Ele esteve em Arcoverde, Garanhuns,
Petrolina, Bezerros, Surubim e Palmares - tanto para agradecer
o apoio recebido como para prestar contas de sua gestão.

Seminário de planejamento
O TCE realizou em Gravatá, quinta e sexta-feira da semana
passada, seu XIV Seminário de Planejamento Estratégico. Pontos
de destaque no evento foram as palestras do ex-ministro
Gustavo Krause e dos delegados Patrícia Domingos e Izaías
Novaes. Esses últimos falaram sobre a ação do TCE, Polícia Civil
e Ministério Público nas Operações “Tupinambá”, “Comunheiro
I” e “Comunheiro II”. A primeira apurou indícios de irregu-
laridades na Prefeitura de São Lourenço e as outras duas fraudes
em licitação de merenda em municípios da Mata Norte.

Congresso nacional dos TC’s

Os conselheiros Marcos Loreto, Valdecir Pascoal e Dirceu
Rodolfo, além dos substitutos Carlos Pimentel, Luiz Arcoverde
Filho, Ruy Harten e Adriano Cisneiros, representaram o TCE-PE
no XXIX Congresso Nacional dos Tribunais de Contas que se
realizou em Goiânia (GO) entre os dias 22 e 24 do mês passado.
Palestraram no evento o escritor moçambicano Mia Couto, o
professor e filósofo Leandro Karnal (Unicamp), o ministro José
Múcio (TCU) e o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB). 

Feira do conhecimento

Paralelamente à realização do Congresso, ocorreu a “Feira do
conhecimento” para divulgação de boas práticas identificadas
pela Atricon em 11 dos 27 TC’s que participaram do evento. O
de Pernambuco montou um estande para apresentar um de
seus principais produtos: “Índice de Consistência e Con-
vergência Contábil” dos 184 municípios pernambucanos.

A primavera dos TC’s

O conselheiro Valdecir Pascoal lançou no TCE, na última
segunda-feira (4), o mais novo livro de sua autoria, intitulado
“Uma nova primavera para os Tribunais de Contas”. O livro
reúne artigos, discursos e entrevistas do autor publicados entre
2009 e 2017, período em que ele presidiu o TCE e a Atricon
(Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil).

Descumprimento da LRF

Com base em estudo feito por sua Coordenadoria de Controle
Externo, o TCE divulgou na semana passada um novo estudo
sobre descumprimento, pelos municípios, dos limites de
despesa de pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. O estudo constatou que 92 dos 184 municípios
pernambucanos descumpriram a LRF em 2017, gastando mais
de 54% de sua receita corrente líquida com a folha de pessoal.

Obras paralisadas/inacabadas

Na última quinta-feira (7), o TCE divulgou um relatório sobre
obras paralisadas/inacabadas em Pernambuco no ano de
2016 com base em dados fornecidos pelos seus próprios
jurisdicionados (Governo do Estado e Prefeituras). Ao todo,
estão inacabadas no Estado 1.547 obras, cujos contratos
totalizam R$ 6,2 bilhões, dos quais cerca de R$ 2 bilhões já
foram pagos às empresas que venceram as licitações.

O futuro não é mais como era

Marcos Nóbrega, conselheiro substituto do TCE e professor da
UFPE, fez uma palestra no auditório do órgão na última quarta-
feira (6) sobre “O futuro não é mais como era antigamente  - Go-
vernança e controle no século XXI”. Atuaram como debatedores
o juiz Rafael de Menezes e o advogado Sérgio Cavalcanti.
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