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Fim do lixão

Ações de cidadania

O município de Flores conseguiu eliminar o antigo lixão da cidade que

recebia o descarte dos resíduos sólidos da localidade. A eliminação se

deu após atuação do TCE com orientações ao gestor e várias inspeções

ao local feitas pela equipe de auditoria. O relator do processo, conse-

lheiro Carlos Neves, determinou à prefeitura da cidade que elabore e

implante um Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos para orga-

nizar a destinação final do lixo.

Transtorno do Espectro Autista

O conselheiro Dirceu Rodolfo de

Melo Júnior se reuniu com o se-

cretário de Saúde do Estado, An-

dré Longo, para tratar de ajustes

no Plano de Ação destinado a pes-

soas com Transtorno do Espectro

Autista (TEA), que será apresenta-

do ao TCE no próximo mês de

novembro. As medidas a serem a-

dotadas pelo Estado foram defi-

nidas em um Termo de Ajuste de

Gestão assinado em abril entre a

Secretaria e o Tribunal de Contas.

O objetivo é garantir um diagnós-

tico precoce e atendimento de qua-

lidade aos pacientes com TEA.

Consultas ao Pleno

O Pleno do TCE respondeu con-

sulta do presidente da Câmara

Municipal de Camocim de São

Félix sobre criação de cargos co-

missionados e contratação de pres-

tadores de serviço temporários. O

voto da relatora Teresa Duere, que

respondeu ao questionamento, pode

ser acessado no site tce.pe.gov.br.

Também por decisão do Pleno, o

TCE firmou entendimento sobre o

vínculo empregatício dos con-

selheiros tutelares do Estado com

a Administração Pública, em res-

posta à consulta formulada pela

prefeita do município de Tabira. O

voto teve a relatoria do conselhei-

ro Marcos Loreto.

Vacinação monitorada

A Atricon recomendou que os Tribunais de Contas fiscalizem as ações

implementadas pelos Estados e municípios em relação ao Programa

Nacional de Imunizações. A entidade destacou a importância da atua-

ção dos órgãos de controle para o alcance das metas das campanhas de

vacinação, evitando a reintrodução de vírus já erradicados no país. O

TCE-PE já vem realizando um levantamento da vacinação em 62 mu-

nicípios pernambucanos.

Palestra pedagógica 

Cerca de 200 estu-

dantes da Escola

Técnica Estadual

Professor Agame-

non Magalhães a-

companharam a pa-

lestra da procura-

dora do Ministério

Público de Contas

(MPC-PE), Maria

Nilda Silva, sobre

o trabalho desenvol-

vido pelo MPC-

PE e TCE. A palestra abordou questões como cidadania, contas pú-

blicas, fiscalização e  controle externo. O projeto tem caráter pedagó-

gico e procura oferecer aos alunos da rede pública noções de Direito,

cidadania e democracia.

O Instituto Dom Helder Câmara (IDHeC) foi incluído no acordo de

cooperação técnica e científica celebrado entre o Tribunal de Con-

tas e a Universidade Católica em 2020, que tem como objetivo desen-

volver ações conjuntas na área de divulgação, pesquisa e capacitação

em políticas públicas de direitos humanos e cidadania. O assunto foi

tratado durante reunião no TCE que contou com a presença dos conse-

lheiros Ranilson Ramos (presidente), Teresa Duere (vice-presidente),

Carlos Porto (diretor da Escola de Contas) e Dirceu Rodolfo, além do

pró-reitor comunitário da Unicap, Padre Delmar Cardoso e o diretor do

IDHeC, Antônio Carlos Aguiar, entre outros.
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