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E

m solenidade realizada no Teatro de Santa Isabel, o presidente do
TCE, conselheiro Ranilson Ramos, entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a Medalha ao Mérito Nilo
Coelho, a mais alta honraria concedida pela instituição. A homenagem
se deu em comemoração aos 20 anos de serviços prestados pelo ministro à Suprema Corte do país.

E

m sua saudação, o presidente destacou o empenho e a coragem
do ministro em sempre defender o Estado Democrático de Direito e os princípios republicanos. Gilmar Mendes também foi condecorado pelo Governo do Estado, Prefeitura do Recife, ALEPE,
MPPE, TJPE, Defensoria Pública, entre outros. Os conselheiros Valdecir Pascoal e Carlos Neves, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Massa, acompanharam a cerimônia.

Atuação preventiva
Uma atuação em conjunto do TCE e a prefeitura de Bodocó resultou em
uma economia de quase um milhão de reais na aquisição de ônibus escolares para o município. O relator do processo foi o conselheiro Carlos
Porto. Após análise da licitação para compra dos veículos, a equipe de
auditoria fez algumas sugestões à Administração para reduzir o preço
estimado do edital. A prefeitura acatou as orientações, fez os ajustes, e
reduziu o valor da compra em R$ 970.800,00, gerando o benefício para
os cofres públicos.
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Aassinatura de um Termo de Ajuste
de Gestão (TAG) entre o TCE e a
prefeitura de Belém do São Francisco trouxe benefícios para os alunos
das escolas públicas do município.
Em uma fiscalização feita pelo
TCE, os auditores apontaram problemas estruturais em algumas unidades, além de iluminação deficiente e sistema de água e esgoto inadequado. O prefeito assinou um TAG com o conselheiro relator, Carlos Porto,
se comprometendo a corrigir as falhas, o que foi feito, no prazo determinado.

Consulta sobre Fundeb
O prefeito de Nazaré da Mata enviou consulta ao TCE sobre a possibilidade de utilização de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de professores da rede municipal que
possuem conta-salário em bancos privados. A resposta foi dada pelo conselheiro relator do processo, Carlos Porto, e aprovada em sessão do Pleno.
Acesse o site tce.pe.gov.br para mais detalhes.

Homenagem à Atricon
Os 30 anos da Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil (Atricon), celebrados no
último dia 26, foram lembrados
por meio de um voto de aplauso do
Pleno do TCE, em moção proposta
pelo conselheiro Valdecir Pascoal.
“A Atricon nasceu na mesma quadra da redemocratização, em 1992,
quando a Constituição Federal
estava ganhando envergadura em
termos de aplicabilidade. Após três
décadas prestando relevante serviço aos Tribunais de Contas, e ao

Brasil, a entidade pode se orgulhar
do papel que assumiu de sistematizar a atuação dos TCs”, afirmou
Pascoal, que presidiu a entidade
por dois mandatos, entre os anos
de 2014 e 2017.

Novos dirigentes do STJ

Os conselheiros Carlos Neves e Valdecir Pascoal participaram, em
Brasília, da cerimônia de posse da nova presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura e seu vice, o
ministro pernambucano Og Fernandes. Eles ficarão no comando do
STJ no biênio de 2022-2024.

