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Firmino vai ao FNDE em 
busca de recursos para 
novas escolas 

Emendas serão usadas para construção de escolas de tempo 

integral 

A viagem do prefeito Firmino Filho à Brasília esta semana em busca de 

recursos para a capital incluiu uma reunião no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). O encontro com o presidente Sílvio 

Pinheiro foi para tratar, principalmente, das emendas de bancada que 

devem financiar a construção de escolas de ensino fundamental e centros 

municipais de educação infantil em jornada de tempo integral. 

 

A audiência contou com a participação do deputado federal Átila Lira, que 

propôs uma das emendas; do secretário de Planejamento Washington 

Bonfim; e do secretário municipal de Educação Kleber Montezuma. A 

segunda emenda é originária do deputado Rodrigo Martins, no mesmo 

sentido. Juntas, elas somam R$ 110 milhões em recursos para as obras. 

https://www.meionorte.com/noticias/firmino-vaio-ao-fnde-em-busca-de-recursos-para-novas-escolas-320660
https://www.meionorte.com/noticias/firmino-vaio-ao-fnde-em-busca-de-recursos-para-novas-escolas-320660
http://www.meionorte.com/noticias/firmino-vai-a-ministerio-buscar-recursos-para-centro-de-controle-320581
http://www.meionorte.com/noticias/firmino-vai-a-ministerio-buscar-recursos-para-centro-de-controle-320581


 

 

O grupo destacou a importância das construções para a educação municipal 

e pontuou os benefícios das escolas de tempo integral para a formação 

educacional e cidadã das crianças e jovens. Este ano, Teresina passou a 

contar com 17 unidades de ensino com jornada ampliada, incluindo na 

grande curricular aulas de teatro, xadrez, leitura e outras atividades além das 

disciplinas comuns. 

 

Segundo Montezuma, o diálogo com o FNDE foi animador e os 

encaminhamentos estão sendo feitos. “As emendas de bancada se 

encontram, no momento, na Casa Civil da Presidência da República para 

análise do ministério”, informou o secretário de Educação. 
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Servidor da Fundação Municipal 
de Saúde está desaparecido há 
seis dias 
 

 

O servidor da Fundação Municipal de Saúde, Hector Flávio de Sousa Costa, 37 anos, 
desapareceu de sua residência, localizada no Planalto Ininga, no último dia 16 de junho, 
por volta das 17 horas.  

Ao sair de casa, ele estava vestido com uma camisa modelo polo branca e bermuda 
marrom. Hector Flávio portava documentos pessoais e cartão de banco ao desaparecer.  

Sua família já registrou boletim de ocorrência e está à procura dele, que é diagnosticado 
com esquizofrenia. 

Quem souber informações sobre Hector Flávio pode entrar em contato com o pai dele, 
Paulo Afonso Ribeiro, pelos números de telefone 86 98803 8242 ou 99963 5125. Ou com 
a mãe Maria Emília pelo número 86 99930 3066. 
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Servidor da FMS está 
desaparecido há 5 dias em 
Teresina 
A família do rapaz já registrou boletim de ocorrência e informou que ele é diagnosticado 
com esquizofrenia. 
ISABELA DE MENESES 
21/06/2017  10h08 - atualizado 10h12 
     

Um servidor da Fundação Municipal de Saúde (FMS) identificado 

como Hector Flávio de Sousa Costa, 37 anos de idade, está 

desaparecido desde o dia 16 de junho, quando saiu da sua residência 

no bairro Planalto Ininga, zona leste de Teresina, por volta das 17 

horas. 

A FMS divulgou nas redes sociais o caso, na manhã desta quarta-feira 

(21), e fez um apelo para que se alguém souber de informações 

procurar a família de Hector Flávio. 

Na publicação características do servidor são informadas, para ajudar 

na identificação. “Ao sair de casa ele estava vestido com uma camisa 

modelo polo branca e bermuda marrom. Hector Flávio portava 

documentos pessoais e cartão de banco ao desaparecer”. 
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 Foto: Facebook/Fundação Municipal de Saúde

Hector Flávio desapareceu no dia 16 de junho no Planalto Ininga 

A família do rapaz já registrou boletim de ocorrência e informou que 

ele é diagnosticado com esquizofrenia. 

As pessoas que souberem informações sobre Hector Flávio podem 

entrar em contato com o pai dele, Paulo Afonso Ribeiro, pelos 

números de telefone 86 98803 8242 ou 99963 5125. A mãe, Maria 

Emília, também pode ser procurada pelo número 86 99930 3066. 
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TCE-PI diz que 90% de licitações e 
concursos têm resultados combinados 

Conselheiro Olavo Rebelo pede a população para ajudar a fiscalizar 

com denúncias fundamentadas. 

Autor: Luciano Coelho 

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), conselheiro Olavo Rebelo, informou que a 

maioria dos concursos e das licitações são viciadas. Segundo ele, em entrevista, essas práticas 

comprometem os resultados. O presidente confirmou que existe uma atuação dos órgãos de controle 

e fiscalização para combater as fraudes. 

Foto/Thiago Amaral  

 

Olavo disse que essa prática está disseminada em todas as esferas de Poder. Ele pede a contribuição 

da sociedade para subsidiar as ações do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da 

Controladoria Geral para coibirem essas ações. 

 

De acordo com o presidente do TCE, 90% das licitações públicas são viciadas. Ele explicou que é 

arquitetada uma articulação entre empresas, muitas de fachada ou de um único concorrente, para 

participarem da licitação e combinarem o resultado do certame. “Essa prática não está apenas em 

pequenos municípios”, alertou. 
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Falando a respeito da realização de concursos públicos, Olavo Rebelo considera que a maioria das 

provas tem interferências e comprometem os resultados da maioria dos concursos realizados 

ultimamente. 

 

Olavo frisou que o TCE está combatendo as fraudes nos processos de disputa pública numa ação 

conjunta com instituições como o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, o Ministério 

Público Federal, o Tribunal de Contas da União e outras instituições. 

 

O presidente do TCE-PI disse que é comum a combinação de resultado entre concorrentes, 

principalmente nos processos licitatórios.  E as instituições estão de olho e se dotando de estrutura 

para intensificar o combater dessas fraudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIPPING SINDSERM – 22 DE JUNHO DE 2017 

PORTAL CAPITAL TERESINA: http://www.capitalteresina.com.br/noticias/politica/prefeitura-

fica-impossibilitada-de-conceder-reajuste-salarial-51937.html 

22/06/2017 - 08:56 

Prefeitura fica impossibilitada de conceder 
reajuste salarial 

TCE notifica Município sobre o limite prudencial. 

Autor: Luciano Coelho 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) notificou a prefeitura de Teresina por estar no limite 

prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no tocante aos gastos com pessoal. O limite 

prudencial é de 49% e a Prefeitura está gastando 48,64% da Receita Corrente Líquida com 

pagamento da folha dos servidores. 

Foto/Francisco Gilásio  

 

A Prefeitura de Teresina teve uma receita corrente líquida de R$ 2.190.631.320,15 no quadrimestre e 

gastou R$ 1.065.498.253,35 em despesas de pessoal. 

 

Por conta disso, a Prefeitura vai ter que adequar as finanças promovendo novas medidas de 

economia para evitar as penalidades da lei, inclusive o impedimento de receber recursos de convênio 

e fazer operações de crédito. 

 

O ofício encaminhado pelo TCE à Prefeitura ainda impede que o município conceda novos reajustes 

salariais aos servidores.   O prefeito Firmino Filho já fez cortes de pessoal, mas não foram 

suficientes para reduzir os percentuais indicados pela LRF.         

            

Firmino está avaliando novas medidas para contenção de despesas como a revisão de todos os 

contratos do município e evitar fazer novas contratações, para conter despesas.    

 

Segundo o alerta do TCE-PI, no ofício nº 1.172/17, se o prefeito não cumprir a recomendação dentro 

do prazo, o município  ficará impedido de  receber transferências, o mandato do prefeito pode ser 

cassado, ele poderá ficar impedido de assumir função pública, e ter os direitos políticos suspensos de 

3 a 5 anos, pagar multa de até 100 vezes  o valor da remuneração e não poderá contratar com o poder 

público, além de uma multa de 30% dos vencimentos anuais. 
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PF prende ex-prefeito acusado de chefiar 

organização criminosa no Piauí 
Na Operação Pastor, a Policia Federal prendeu dois ex-prefeitos e 
outras seis pessoas; dois empreiteiros 
Fonte: Flash de Alinny Maria | Editor: Cintia Lucas21/06/2017 18:20 

Procurador da República, Patrício Noé da 

Atualizada às 11h40 

O procurador da República, Patrício Noé da Fonseca, informou em entrevista 
coletiva nesta quarta-feira, 21, na sede da Superintendência da Polícia Federal 
no Piauí que o ex-prefeito de Dom Inocêncio, Inocêncio Leal Parente é 
considerado o chefe de uma ação criminosa que desvia recursos públicos há 
dez anos no Piauí. De acordo com o procurador, além dos municípios de Dom 
Inocêncio, São Raimundo Nonato e Teresina, outros 15 municípios do Estado 
estão envolvidos em um esquema de corrupção ativa e passiva, desvio de 
recursos e fraudes licitatórias. 

A operação “Pastor” foi deflagrada na manhã de hoje (21) e tem o objetivo de 
combater a corrupção e a prática do desvio de recursos públicos no Piauí. 
Foram cumpridos oito mandados de prisão e 14 mandados de busca e 
apreensão e cinco conduções coercitivas. 

“O ex-prefeito, mesmo não atuando na gestão administrativa do município, 
continua indo atrás de convênios e mantendo contato com a administração de 
todos os municípios envolvidos no esquema. O ex-prefeito contratava uma 
empresa, no qual ele era sócio, efetuava o pagamento a esta empresa, mas 
obras não eram executadas. O dinheiro então era repassado para a conta 
pessoal do gestor. Conseguimos constatar as ações fraudulentas através de 
interceptações telefônicas em que verificamos que ele tinha a atividade de 
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combinar quem venceria licitações e quanto seria pago em propina", explica o 
procurador. 

O empresário Décio Castro, dono da Construtora Jenipapo, também foi preso 
durante a operação. As construtoras envolvidas no esquema são a Jenipapo, 
Rubem & Rubem e outra que ainda não pode ser revelada. 

 

O delegado de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Albert Sérvio 
Moura, informou que foi cumprindo um mandato de condução coercitiva contra 
um funcionário público Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Brasília. 

"Esses recursos eram provenientes do FNDE, Funasa e Codesvaf. Seriam 
utilizados para a construção de cisternas, creches e vias públicas", diz Albert 
Moura. 

Ainda conforme o procurador Patrício Noé, o grupo atuava há pelo menos 10 
anos e desviava recursos de Dom Inocêncio, São Raimundo Nonato, Teresina 
e possivelmente em municípios da Bahia e Pernambuco. 

 

De acordo com a representante da Controladoria Geral da União (CGU), Érica 
Lobo, nove servidores do órgão atuaram na busca e apreensão de 



documentos, que estão passando por uma análise técnica. A CGU estima que 
R$ 5 milhões foram desviados pelo grupo. 

“O ilícito mais grave foi a inexecução contratual. Os repasses referentes aos 
convênios já haviam sido pagos aos municípios ou para as próprias 
construtoras mesmo antes de iniciar as obras, sendo que essas obras sequer 
foram executadas. Já é irregular uma construtora receber pagamentos antes da 
prestação de serviço", diz Érica Lobo. 

 

Matéria original 

A Polícia Federal do Piauí deflagrou na manhã desta quarta-feira (21), a 
Operação Pastor. A iniciativa visa a combater um grupo criminoso que atua em 
três municípios do Piauí: São Raimundo Nonato, Dom Inocêncio e Teresina. 

Eles são investigados por corrupção ativa e passiva, desvio e fraudes 
licitatórias. a corrupção no Piauí e a prática de desvio de recursos públicos, 
envolvendo ex-gestores e empresários. Cerca de 70 policiais participam da 
ação. 

“Estão sendo cumpridos mandados de prisão, de conduções coercitivas, e de 
buscas e apreensão, expedidos pelo Meritíssimo Juiz Titular da Subseção 
Judiciária Federal em São Raimundo Nonato-PI, para execução nos municípios 
de Teresina, São Raimundo Nonato, Dom Inocêncio, e no Distrito Federal”, diz 
a nota. 

Confira a nota na íntegra: 

A Polícia Federal no Estado do Piauí comunica que na manhã de hoje(21/06) 
foi deflagrada a Operação PASTOR para fazer cessar ação de grupo criminoso 
atuante nos municípios de São Raimundo Nonato, Dom Inocêncio e Teresina. 
Os trabalhos estão sendo realizados conjuntamente com a Controladoria Geral 
da União (CGU). 

O grupo criminoso é investigado pela prática de desvio-peculato, fraudes 
licitatórias, corrupção ativa, e corrupção passiva. Foram desviados recursos do 
Ministério da Educação, Codevasf e Funasa. O prejuízo apurado até o 
momento ultrapassa o montante de R$ 5 milhões. 



Estão sendo cumpridos mandados de prisão, de conduções coercitivas, e de 
buscas e apreensão, expedidos pelo Meritíssimo Juiz Titular da Subseção 
Judiciária Federal em São Raimundo Nonato-PI, para execução nos municípios 
de Teresina, São Raimundo Nonato, Dom Inocêncio, e no Distrito Federal. 

Maiores informações serão dadas em entrevista coletiva marcada para as 
10:30 horas na sede da Polícia Federal em Teresina. 
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PMT quer construir escolas de 
tempo integral com repasse do 
FNDE 
Elayne Amorim21 de Junho de 2017 às 17:21 

Firmino em  

A viagem do prefeito Firmino Filho à Brasília esta semana em busca de recursos para a 
capital incluiu uma reunião no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
O encontro com o presidente Sílvio Pinheiro foi para tratar, principalmente, das emendas 
de bancada que devem financiar a construção de escolas de ensino fundamental e centros 
municipais de educação infantil em jornada de tempo integral. 

A audiência contou com a participação do deputado federal Átila Lira, que propôs uma das 
emendas; do secretário de Planejamento Washington Bonfim; e do secretário municipal de 
Educação Kleber Montezuma. A segunda emenda é originária do deputado Rodrigo 
Martins, no mesmo sentido. Juntas, elas somam R$ 110 milhões em recursos para as 
obras. 

O grupo destacou a importância das construções para a educação municipal e pontuou os 
benefícios das escolas de tempo integral para a formação educacional e cidadã das 
crianças e jovens. Este ano, Teresina passou a contar com 17 unidades de ensino com 
jornada ampliada, incluindo na grande curricular aulas de teatro, xadrez, leitura e outras 
atividades além das disciplinas comuns. 

Segundo Montezuma, o diálogo com o FNDE foi animador e os encaminhamentos estão 
sendo feitos. “As emendas de bancada se encontram, no momento, na Casa Civil da 
Presidência da República para análise do ministério”, informou o secretário de Educação. 
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