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PLENÁRIO
Atividades são retomadas com
sessões da 1ª e 2ª Câmaras e do Pleno
SAIBA MAIS AQUI

Encontro de Atualização
no interior terá 9 oficinas
para jurisdicionados
Tribunal de Contas de
Rondônia (TCE-RO), por
meio da Escola Superior
de Contas (Escon), realiza o IX
Encontro de Atualização Administrativa, cuja primeira fase ocorre
de 17 a 25 de fevereiro, tendo como municípios-polo Colorado do
Oeste, Rolim de Moura e Alvorada d'Oeste. Em cada municípiopolo, serão ministradas nove oficinas, com 35 a 40 vagas abertas
por sala. A segunda fase do encontro ocorrerá dos dias 17 a 21
de março, nos municípios-polo de Ouro Preto do Oeste e
Guajará-Mirim. SAIBA MAIS AQUI

O

Capacitadas 120 pessoas nos dois
primeiros cursos de 2014

A

brindo oficialmente sua
programação de eventos e
atividades de capacitação, o
Tribunal de Contas, por intermédio da
Escola Superior de Contas (Escon),
capacitou um total de 120 pessoas, nos
dois primeiros cursos oferecidos este
ano, sendo um voltado ao público
externo e outro ao interno. Na Secretaria
Regional de Controle Externo do TCE em
Cacoal, foi realizado o curso sobre
licitações, ministrado pela servidora do Tribunal de Contas, Cleice de Pontes
Bernardo. Participaram 64 técnicos de prefeituras e câmaras de 12
municípios ligados àquele polo regional. Já na sede do TCE, em Porto Velho,
56 servidores da Corte participaram do curso sobre processo nos Tribunais
de Contas (foto), ministrado pelo auditor de controle externo do Tribunal de
Contas da União (TCU), Odilon Cavallari de Oliveira. SAIBA MAIS AQUI

Cooperação interinstitucional é
abordada em encontro dos
Procuradores-Gerais do MPC e do MP

E

m visita realizada no dia 27 de janeiro ao Ministério Público de
Contas de Rondônia, o Procurador-Geral do Ministério Público
Estadual (MP-RO), Héverton Alves de Aguiar, foi recebido pelo
novo Procurador-Geral do MPC-RO, Adilson Moreira de Medeiros.
Durante o encontro, foram tratados assuntos de interesse
interinstitucional, entre os quais, a renovação dos laços de
cooperação que o MP e o MPC têm mantido ao longo dos últimos
anos, parceria que tem resultado em ações relevantes para o
controle e fiscalização dos recursos e do patrimônio públicos.
SAIBA MAIS AQUI

Encontro da Seduc em Ji-Paraná conta
com participação do TCE

G

estão escolar, incluindo planejamento e prestação de
contas, a partir dos resultados apurados durante auditoria
operacional realizada pelo Tribunal de Contas para avaliar
a qualidade e a cobertura do ensino médio na rede pública
estadual foram alguns dos assuntos abordados durante palestra
ministrada pelo conselheiro-substituto do TCE-RO, Omar Pires
Dias, para mais de 500 diretores escolares e coordenadores
regionais de ensino de todo o Estado, que participaram do
Encontro Regional de Gestores 2014, encerrado no dia 2 de
fevereiro, em Ji-Paraná. A participação de Omar Pires no evento
se deu em face de indicação da organizadora do encontro, a
Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O conselheirosubstituto presidiu recentemente a equipe do TCE responsável
pela auditoria operacional na área de educação de Rondônia,
ação que fez parte do esforço nacional deflagrado pelos TCs, em
conjunto com o Tribunal de Contas da União (TCU), a Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e o Instituto Rui
Barbosa (IRB), visando identificar problemas que afetam o ensino
médio oferecido pelo poder público no Brasil. SAIBA MAIS AQUI

MPC participa de audiência
pública e discute mudanças
no trânsito de Porto Velho

O

Ministério Público de Contas de
Rondônia (MPC-RO) participou no
dia 11 de fevereiro, juntamente
com representantes de instituições
públicas e privadas, da audiência
realizada na Câmara de Vereadores de
Porto Velho visando debater as ações
propostas pela administração municipal
relativamente a mudanças no trânsito da
Capital, entre as quais, a inversão de
sentido da avenida Sete de Setembro,
uma das mais importantes vias do
município. Na oportunidade, o procuradorgeral do MPC, Adilson Moreira de
Medeiros, ao fazer uso da palavra na
tribuna da Câmara Municipal, explicou
alguns pontos da notificação expedida
pelo órgão ministerial à prefeitura com
recomendação e requisição de
informações e de cópias de documentos
referentes ao planejamento realizado no
âmbito administrativo, para viabilizar as
mudanças no trânsito da Capital.
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