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Diagnóstico sobre destinação do lixo

Relatório produzido pelo Núcleo de Engenharia do TCE mostra um

aumento significativo no número de municípios pernambucanos que

passaram a depositar os resíduos sólidos em aterros sanitários. Em 2014,

ano do primeiro levantamento feito pelo Tribunal, apenas 29 cidades

utilizavam a forma correta de despejo do lixo. Hoje são 138 municípios

que estão descartando os resíduos em aterros. “O resultado é fruto da

atuação do TCE que vem monitorando orientando os gestores para as

boas práticas a serem adotadas”, afirmou o auditor Pedro Teixeira,

responsável pelo estudo. 

Rede de combate à corrupção

O conselheiro Carlos Neves será o

representante da Associação Nacio-

nal dos Membros dos Tribunais de

Contas nos grupos de trabalho da

Estratégia Nacional de Combate à

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

(ENCCLA), rede voltada para a cria-

ção de estratégias de ações de com-

bate à corrupção, que reúne 78 ins-

tituições públicas e privadas. Neves

ficará responsável pela ação que res-

ponde pela padronização do formato

das publicações de atos envolvendo

licitações/dispensas e contratos.

Evento sobre obras públicas

Os conselheiros Carlos Neves e

Valdecir Pascoal participaram

de um seminário promovido pe-

la OAB-PE que tratou de obras

públicas e a nova lei de licita-

ções e contratos. Na ocasião, o

auditor Pedro Teixeira falou so-

bre o diagnóstico de obras para-

das divulgado recentemente

pelo TCE. Durante o evento, houve o lançamento do livro Obras e Serviços

de Engenharia na Nova Lei de Licitações, prefaciado por Carlos Neves e de

coautoria de vários profissionais, entre eles os conselheiros Valdecir Pascoal

e Marcos Nóbrega, e servidores do TCE. 

Despedidas

O Pleno do TCE realizou, na quarta-

feira passada, a última sessão do

ano, oportunidade em que os conse-

lheiros se despediram do presidente

Dirceu Rodolfo, que deixa o cargo

no fim de dezembro, e da procu-

radora-geral do Ministério Público

de Contas, Germana Laureano, que

também encerra sua gestão à frente

do órgão.

Recesso

O Tribunal de Contas entrará em recesso a partir da próxima segunda-feira

(20), com retorno às atividades no dia 03 de janeiro de 2022. Neste período,

funcionaremos em regime de plantão, das 07h às 13h. Desejamos a todos um

feliz Natal e um ano novo de esperanças e recomeço.

Posse da nova mesa diretora

O novo presidente do TCE, conse-

lheiro Ranilson Ramos, tomará posse

no dia 10 de janeiro do próximo ano,

em cerimônia marcada para as 10h da

manhã no auditório do Ministério Pú-

blico Estadual, com transmissão ao

vivo pelo canal da TV TCE no You-

tube. Na ocasião, será empossada tam-

bém a nova mesa diretora da Casa.

Parceria em inovação

O presidente Dirceu Rodolfo de

Melo Júnior e o secretário Esta-

dual de Ciência, Tecnologia e

Inovação, Lucas Ramos, assina-

ram Acordo de Cooperação Téc-

nica visando ao desenvolvimento

de projetos de inovação para a

melhoria dos serviços públicos e

promoção de eventos para com-

partilhamento de conhecimento.

Em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores, no último dia

16, o presidente Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, natural de Ja-

boatão dos Guararapes, foi homenageado com o título de cidadão do

Recife. A condecoração foi proposta pelo vereador Eriberto Rafael e

aprovada por unanimidade. No dia anterior, o presidente recebeu da

Assembleia Legislativa de Pernambuco a medalha Joaquim Nabuco,

classe ouro, uma das mais altas comendas concedidas pela mesa di-

retora da Casa. “A honraria é em reconhecimento à valorosa trajetória

profissional do conselheiro Dirceu Rodolfo à frente da renomada

Corte de Contas de Pernambuco”, afirmou o presidente da Alepe, de-

putado Eriberto Medeiros.

Cidadão do Recife
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