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Por decisão do colegiado do TCE, as prefeituras que ainda não substituí-
ram os lixões por aterros sanitários terão um prazo de 90 dias para apre-
sentar um plano de ação ao Tribunal explicando como pretendem enfren-
tar o problema. Levantamento feito pelo Núcleo de Engenharia em mar-
ço passado mostra que 105 dos 184 municípios de Pernambuco ainda
permanecem em situação irregular, depositando os resíduos em locais
que não atendem às exigências legais.

Posse do novo conselheiro
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OTCE marcou para o próximo dia 28 a posse do novo conselheiro
Carlos Neves. A sessão será realizada no auditório Dom Hélder

Câmara a partir das 17h. Ele vai ocupar a vaga do conselheiro João
Carneiro Campos, que faleceu em junho passado, em Gravatá, em
decorrência de um infarto. Amigo do novo conselheiro, o presidente da
OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, confirmou presença no evento.

Carlos Neves já foi oficialmente empossado no cargo de conselheiro no dia
seguinte à sua nomeação pelo governador Paulo Câmara. Ele é o novo
presidente da Segunda Câmara e herdou todos os processos que estavam no
gabinete do conselheiro João Campos.

Presidência da Segunda Câmara

Fim dos lixões

A procuradora geral do Ministério Público de Contas, Germana Laureano,
requereu ao TCE a expedição de uma Medida Cautelar para determinar ao
prefeito do município de Água Preta, Eduardo Coutinho, que se abstenha de
pagar honorários advocatícios a Rafael Santos Catão referente a um con-
trato para recuperação de receita referente a royalties de petróleo, antes do
trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao município.

Honorários advocatícios

O Ministério Público de Contas também requereu ao TCE a expedição de
uma Cautelar determinando ao prefeito de São José do Egito, Evandro
Perazzo Valadares, que não execute um contrato firmado com a empresa G.
Vasconcelos Consultoria Ltda., para realização de serviços de compensação
previdenciária, até pronunciamento definitivo do Tribunal.

Compensação previdenciária

Em homenagem ao dia do advogado, comemorado no próximo domingo, o
TCE passou a disponibilizar em seu estacionamento, 10 vagas exclusivas
para veículos de advogados que atuam na Casa. O anúncio foi feito pelo
presidente Marcos Loreto durante encontro com o presidente da OAB-PE,
Bruno Baptista, e que contou com a presença de representantes da classe,
além dos conselheiros Carlos Neves e Ranilson Ramos.

Na ocasião, foi celebrado um convênio entre a Escola de Contas do TCE e
a Escola Superior da Advocacia de Pernambuco (ESA), representadas pelo
seus diretores, conselheiro Ranilson Ramos e Mário Guimarães, respecti-
vamente. O acordo visa uma atuação conjunta na oferta de cursos, semi-
nários, simpósios e oficinas de interesse mútuo.

Convênio de cooperação (I)

Um segundo convênio de coope-
ração técnica foi firmado entre a
Escola de Contas do TCE e a Es-
cola Judicial do Tribunal Regional
do Trabalho com o objetivo de
troca de conhecimento e inter-
câmbio de informações. O docu-
mento foi assinado pelo conse-
lheiro Ranilson Ramos e o desem-
bargador Ivan Valença, diretor da Escola Judicial, bem como pelos presi-
dentes Marcos Loreto (TCE) e Valdir Carvalho (TRT da 6ª Região).

Convênio de cooperação (II)

A próxima edição do programa "TCEndo Cidadania" será realizada no
próximo dia 8, às 19h, na Faculdade de Integração do Sertão, na cidade de
Serra Talhada, sob o tema "Controle social - as novas tecnologias e o poder
do cidadão". Estarão no evento o conselheiro e diretor da Escola, Ranilson
Ramos, o servidor da CGU Abelardo Lopes e Christianne Alcântara, mestre
em Ciência Política pela UFPE.

Escola de Cidadania

Estão abertas até o dia 31 deste
mês as inscrições para a segunda
Semana "Arte TCE", que acontece
nos dias 6, 7 e 8 de novembro na
sede da instituição, com feira de
arte, artesanato e design. O evento
abrirá espaço para receber traba-
lhos de até 70 expositores. Infor-
mações no site www.tce.pe.gov.br.

Arte no Tribunal

Estacionamento para advogados
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