
TCE NO RODAVIVA - O novo

programa "Roda Viva Pernam-

buco", transmitido pela TV Nova,

afiliada da TV Cultura, e  anco-

rado pelo jornalista Aldo Vilela,

teve em sua edição da semana

passada a participação da pro-

curadora geral do Ministério Pú-

blico de Contas, Germana Caval-

canti Laureano. O programa de-

bateu o cumprimento da legisla-

ção eleitoral  nos estados, no pri-

meiro turno da eleição. 

OPERAÇÃO ABISMO - Relatório elaborado pelo TCE auxiliou o

Ministério Público e a Polícia Federal na "Operação Abismo" que cul-

minou com a prisão do prefeito do município do Cabo de Santo Agos-

tinho. De acordo com a auditoria, o prefeito teria repassado, de forma

irregular, metade dos recursos do Fundo de Previdência do Município,

cerca de 92 milhões de reais, para a empresa Terra Nova/Bridge

Gestão e Administração de Negócios Ltda. A transferência, segundo o

Tribunal, afronta os Princípios da Razoabilidade e da Prudência, que

determinam a diversificação dos investimentos. 

JUBILEU - A programação do

Jubileu de Ouro do TCE foi

iniciada no último dia 15 com

um culto ecumêmico celebrado

por três servidores da Casa:

Carlos Magno d'Almeida (pa-

dre), Ricardo  Melo (pastor) e

Silvia Vaz (espírita). A progra-

mação prosseguirá no mês de

novembro com a entrega de

uma medalha comemorativa e

o lançamento do livro dos 50

anos.
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Entre os dias 26 e 30 de novembro, a Escola de Contas do TCE

estará um oferecendo um curso sobre Estatais, Licitações e Con-

tratos, que será ministrado pelo auditor de obras públicas, Adolfo

Sá. Serão abordados, dentre outros assuntos, casos de dispensa e

inexigibilidade, normas específicas para obras e serviços, aquisição

de bens e formalização de contratos.

A Inspetoria Regional de Arcoverde completou na última quinta-feira

(25) os seus 25 anos de instalação. Na ocasião, houve a aposição de

uma placa comemorativa, que contou com a presença do vice-

presidente do TCE, Dirceu Rodolfo, da conselheira Teresa Duere, do

Inspetor-chefe Ivan Camelo e de vários servidores. A Inspetoria, cria-

da na gestão do conselheiro Adalberto Farias, tem jurisdição sobre 26

municípios dos Sertões Central, do Moxotó e do Pajeú.
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Na última quinta-feira (25), o presidente do TCE, Mar-

cos Loreto, participou de uma reunião no Supremo

Tribunal Federal, convocada pelo presidente Dias Toffo-

li, com ministros do TCU e presidentes de todos os Tri-

bunais de Contas do Brasil, para debater a questão das

obras inacabadas no âmbito da União, dos Estados e dos

Municípios. Os ministros Raul Jungmann (Segurança

Pública) e Rossieli Soares (Educação) também participa-

ram do encontro.Em 30 dias, um convênio será assinado

por esses órgãos para darem início aos trabalhos.

De autoria do arquiteto Wandenkolk

Walter Tinôco, a escultura intitulada

"Evolução" foi a escolhida para ser

instalada na área externa do TCE, em

comemoração aos seus 50 anos. A

obra foi selecionada por meio de vo-

tação dos servidores e avaliada por

uma comissão julgadora formada por

artistas plásticos. A comissão  enten-

deu que a peça foi a que melhor aten-

deu aos requisitos estabelecidos pelo

Tribunal, por meio de concurso, para

simbolizar sua evolução  como ins-

trumento de cidadania e melhoria da

gestão pública.
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