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O TCE-PE aderiu ao Pacto Nacional pela Primeira In-
fância, que busca reunir esforços para garantir os dire-
itos das crianças de 0 a 6 anos de idade. O pacto foi 
assinado em 2019 por iniciativa do Conselho Nacional 
de Justiça, e, desde então, vem ganhando mais apoio de 
entidades do setor público. A adesão foi assinada digital-
mente pelo presidente Ranilson Ramos, durante evento 
sobre a Primeira Infância e os Tribunais de Contas.

O presidente Ranilson Ramos e o conselheiro 
Valdecir Pascoal participaram, em São Paulo, da 
XX Semana Jurídica promovida pelo TCE-SP. O 
evento reuniu conselheiros de tribunais de contas, 
ministros do STF e do TCU, e juristas de todo o 
país, para debater temas de interesse da área jurídi-
ca e do Controle Externo nacional. No mesmo dia, 
em Foz do Iguaçu, o conselheiro Carlos Neves 
representou o presidente Ranilson no III Encontro 
de Controle Público do Mercosul, que contou com 
a presença de conselheiros e auditores do Brasil, 
da Argentina e Paraguai.

A vice-presidente do TCE, conselheira Tere-
sa Duere, e o procurador geral em exercício do 
Ministério Público de Contas, Ricardo Alexandre, 
entregaram ao presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, desembargador André Guimarães, a lista 
de gestores com contas julgadas irregulares nos 
últimos oito anos. Os desembargadores Humberto 
Vasconcelos (vice-presidente do TRE), Mariana 
Vargas e Rodrigo Beltrão participaram da reunião. 
O documento vai subsidiar a Justiça Eleitoral na 
decisão sobre os candidatos que ficarão inelegíveis 
nas eleições de outubro, com base nos critérios da 
Lei da Ficha Limpa. A lista está disponível no site 
www.tce.pe.gov.br.

LISTA ENTREGUE AO TRE

EVENTOS DE CONTROLE EXTERNO

PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA

O Pleno do TCE respondeu a consultas feitas 
pela Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns, 
sobre contagem de tempo para concessão de li-
cenças-prêmio, e sobre lei orçamentária anual e 
créditos adicionais, enviada pela Câmara Munic-
ipal de Ipojuca. Os processos tiveram relatoria dos 
conselheiros Dirceu Rodolfo e Valdecir Pascoal, 
respectivamente. As respostas podem ser consul-
tadas no site do TCE.

Consulta ao Pleno
A Escola de Contas do TCE realizou, em Garan-
huns, a I Jornada do Conhecimento que levou ori-
entações aos gestores públicos sobre temas como 
transporte escolar, primeira infância, ouvidoria 
e nova lei de licitações. O evento contou com a 
participação do presidente Ranilson Ramos e do 
conselheiro ouvidor do TCE, Carlos Neves.

Jornada do conhecimento


