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O Estado Democrático de Direito tem essa denominação não por mero capricho, como se no processo histórico de 

formação dos países soberanos as três palavras tivessem se juntado de modo aleatório, ignorando que a essência 

semântica de cada termo justifica a relação jurídica e as implicações do fato na vida social de cada nação que se sub-

mete a leis que regulam os atos de seus cidadãos e suas instituições.

Sob esse prisma, a relação dos tribunais de contas com a democracia e o direito é um dos mais significativos elemen-

tos da sustentação do Estado, porque está prevista e garantida na Carta Magna. Eles não foram incluídos no principal 

instrumento jurídico da nação brasileira na condição de meros coadjuvantes em relação às demais esferas do poder 

estatal, como se sua atuação em nada implicasse no modo como o Estado, por seus agentes, responde às exigências 

legais relativas ao uso dos recursos públicos.  

E a importância de um tribunal de contas para a sociedade está essencialmente ligada à maneira como sua compe-

tência é exercida. Quanto a isso, o Tribunal de Contas do Estado do Pará tem agido perfeitamente alinhado a todas as 

demandas legais que se lhe apresentam tanto na Constituição Federal quanto na Carta Estadual. 

Em ano de eleição, por exemplo, as instituições cuja atuação tem repercussão direta no pleito assumem a responsa-

bilidade peculiar de fornecer à justiça eleitoral as informações de sua competência, e assim fez o TCE, fornecendo ao 

MPE e ao TRE a relação daqueles que tiveram as contas julgadas irregulares, ficando, assim, inelegíveis. Trata-se de 

um serviço que não se restringe ao campo eleitoral; é, de fato, um serviço à democracia. 

Esse e outros assuntos igualmente relevantes, compõem a presente edição do É da Sua Conta Pará. Um boa leitura 

a todos.   

PORTAL DE SERVIÇOS
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Os conselheiros Luis Cunha, vice-presidente do TCE-PA, Ivan Barbosa da Cunha, o 

auditor Julival Rocha, além do diretor do DCE, Reinaldo Valino, participaram do IV En-

contro dos Tribunais de Contas, em Fortaleza - CE, cujo tema foi “O papel dos Tribu-

nais de Contas frente às demandas sociais”. Paralelamente, ocorreu o XIII Encontro 

do CCOR (Colégio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil).

O principal objetivo do encontro, como indica o tema, foi discutir o fortalecimento 

dos TC’s para atender aos anseios advindos da sociedade quanto à correta aplicação 

das verbas públicas, daí o papel fundamental da ação efetiva e “preventiva dos Tri-

bunais de Contas no combate ao desperdício e à corrupção”, nas palavras do conse-

lheiro Valdecir Pascoal, presidente da Atricon.

O TCE-PA colaborou com sugestões importantes para as resoluções orientativas para 

o aperfeiçoamento do controle externo dos TC’s.

Reunião

IV ENCONTRO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL

IV Encontro dos Tribunais de Contas

JULGAMENTOS NO PLENÁRIO – MAIS DE 2,2 MILHÕES EM DEVOLUÇÃO

Nos meses de julho e agosto, o pleno do Tribunal de Contas do Estado analisou 242 processos, dentre os quais se 

destacam as prestações e tomadas de contas, cujos julgamentos redundaram na devolução de R$2.299.000,00 aos 

cofres estaduais.

Em relação ao volume de recursos 

envolvidos, há processos que justi-

ficam o destaque. Exemplo disso é 

a tomada de contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Rurópolis, 

que foi julgada irregular pelo Pleno 

do TCE, cabendo ao responsável, 

o ex-prefeito José Paulo Genuíno, 

devolver ao erário público a quan-

tia de R$555.224,80 mais multa de 

R$6.274,00. 

Todo o volume apontado pelo TCE 

para a devolução deverá ser cor-

rigido e atualizado pelos respon-

sáveis, que terão 30 dias, após a 

publicação oficial, para cumprir as decisões do tribunal.

ACADÊMICAS PARTICIPAM DE SESSÃO
 

As acadêmicas de Direito da Faculdade de Be-

lém – Fabel, Frida Telles e Camila Bezerra, par-

ticiparam da sessão plenária de quinta, 28 de 

agosto. Estudantes do 2º semestre, elas justifi-

caram o interesse em participar de uma sessão 

plenária pela possibilidade de saber um pouco 

mais sobre a dinâmica dos processos nas áreas 

civil e administrativa. Ao final, as acadêmicas 

receberam do conselheiro Cipriano Sabino, 

presidente do TCE, publicações institucionais 

da corte de contas.

Diretor do controle externo, Reinaldo Valino e o cons. Luís CunhaAuditor Julival Rocha e o cons. Luís CunhaMinistro do TCU, Benjamin Zymler e o cons. Luís Cunha

Plenário Cons. Emílio Martins
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Extraordinária

TCU E TCE REÚNEM EM BELÉM TC´S DA AMAZÔNIA LEGAL 
O conselheiro Cipriano Sabino, presi-

dente do Tribunal de Contas do Estado, 

recebeu no dia 08 de agosto as visitas 

do presidente do Tribunal de Contas da 

União (TCU), ministro Augusto Nardes, 

dos conselheiros Edilson Silva, TCE/RO, 

Maria Elizabeth Picanço, TCE/AP, do 

conselheiro substituto do TCE/PI, Alison 

Ferreira, bem como os conselheiros do 

TCM-PA, Cesar Colares e Daniel Lavare-

da. Participaram também da reunião os 

conselheiros do TCE-PA, Luis Cunha (vi-

ce-presidente) e Nelson Chaves, além de 

técnicos desses TC´s, na sede do TCE-PA.  

O presidente do TCU apresentou e discu-

tiu os resultados das fiscalizações (audi-

torias operacionais) realizadas pelo TCU 

na região e falou de temas relevantes 

para a atuação dos TC´s locais como: a 

gestão pública da saúde, o ecoturismo 

na Amazônia, entre outros. Nardes tam-

bém ouviu relatórios sobre as auditorias 

realizadas pelos tribunais da região Nor-

te.

“Agradeço e fico muito satisfeito com a 

presença de todos. A reunião foi muito 

positiva. Pudemos conhecer com mais 

detalhes os trabalhos que são realizados 

pelos tribunais de contas dessa região. 

Precisamos interagir sempre com todos 

os TC´s. Este ano o TCU está fazendo uma 

auditoria sobre a saúde no Brasil com a 

Ao centro: presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, acompanhado de conselheiros e técnicos dos TC’s da Amazônia Legal

integração de todos os órgãos de con-

trole do país. O objetivo é apontar onde 

estão as carências mais importantes para 

a sociedade”, explicou o ministro.

Para o presidente do TCE-PA a vinda do 

ministro Augusto Nardes é de grande re-

levância para os tribunais de contas. “Pa-

rabenizo a iniciativa do TCU em realizar 

as ações coordenadas com os Tribunais 

de Contas do Brasil, para reforçar o cum-

primento do nosso papel constitucio-

nal. Precisamos continuar trabalhando, 

saindo dos gabinetes e mostrar como a 

competência que a constituição nos deu 

é muito importante para a sociedade, e 

assim, melhorar a qualidade de vida da 

população”, destacou Cipriano Sabino.

Na pauta foi discutida ainda a apresen-

tação dos principais trabalhos dos tribu-

nais de contas estaduais aos chefes de 

governo federal e estaduais a serem elei-

tos em 2014, em evento previsto para 

novembro, em Brasília.
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Presidente do TCU, ministro Augusto Nardes 

Presidente do TCE-PA, conselheiro Cipriano Sabino, dá boas vindas aos participantes

Conselheiro Luís Cunha

Presidente do TCE-AP, conselheira Maria Elizabeth Picanço 

Assinatura do termo

Presidente do TCE-PA, Cipriano Sabino e o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, selam acordo de cooperação

 “Agradeço e fico muito satisfeito 
com a presença de todos. A reunião 

foi muito positiva. Pudemos conhecer 
com mais detalhes os trabalhos que 

são realizados pelos tribunais de 
contas dessa região. Precisamos 

interagir sempre com todos os TC´s. 
Este ano o TCU está fazendo uma 
auditoria sobre a saúde no Brasil 

com a integração de todos os órgãos 
de controle do país. O objetivo é 

apontar onde estão as carências mais 
importantes para a sociedade”

Augusto Nardes
Presidente do TCU
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Relações Institucionais

TCE E TJE ASSINAM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
Após a sessão plenária de 19 de agosto, 

o conselheiro Cipriano Sabino recebeu 

a presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado (TJE-PA), desembargadora Luzia 

Nadja Nascimento. O objetivo da visita 

foi a assinatura do Acordo de Coopera-

ção Técnica.

Participaram da reunião os conselhei-

ros Luis Cunha (vice-presidente), Nelson 

Chaves, Lourdes Lima e Ivan Cunha; os 

auditores: Odilon Teixeira, Julival Rocha 

e Milene Cunha, além de servidores dos 

tribunais de contas e justiça.

 Pelo termo assinado, haverá cooperação 

educacional, técnica e científica entre os 

dois tribunais, nas áreas de controle in-

terno, e de treinamento, desenvolvimen-

to e educação profissional.

O presidente do TCE, conselheiro Cipria-

no Sabino, ressaltou a importância do 

acordo e lembrou de outros acordos de 

cooperação.“É uma honra e alegria em 

receber a desembargadora aqui no TCE. 

O tribunal já vem participando de outros 

termos de cooperação com diversos ór-

gãos do Estado e do Brasil. Parabenizo 

toda equipe técnica dos dois tribunais, 

pelo empenho, e por principalmente 

buscar o aperfeiçoamento e aprimo-

ramento, através de cursos, palestras, 

encontros. Estou muito feliz por assinar-

mos mais esse acordo”, salientou o con-

selheiro Cipriano Sabino

“Nossa maior intenção é compartilhar in-

formações. O objetivo agora é dar pros-

seguimento ao acordo e materializar o 

que assinamos”, ressaltou a presidente 

do TJE, Luiza Nadja. Ela também parabe-

nizou a Escola de Contas do TCE e todos 

os servidores das duas instituições que 

trabalharam nesse processo. Luiza Nad-

ja afirma que “a educação sem dúvida 

muda a situação de um país, por isso, 

devemos investir sempre na educação, 

aprimorando nossos conhecimentos, 

para conseguirmos fazer a região Norte 

ser respeitada e com grande valor nacio-

nal”, finalizou.

VI CONFERÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ: TCE E OAB-PA ASSINAM TERMO DE COOPERAÇÃO

O conselheiro Cipriano Sabino recebeu 

na manhã de segunda-feira, 25 de agos-

to, o presidente da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil, seção do Pará (OAB-PA), 

Jarbas Vasconcelos.

Na oportunidade, ambos assinaram ter-

mo de cooperação entre as duas insti-

tuições, cujo objeto é o apoio do TCE à 

realização da VI Conferência dos Advo-

gados do Estado do Pará. O evento será 

realizado em Belém, nos dias 10 a 12 de 

setembro, no Hangar.

A programação do evento contará com 

a participação de conferencistas nacio-

nais e internacionais divididos em pai-

néis, palestras, minicursos, workshops 

e oficinas. A ministra Carmen Lúcia, do 

Supremo Tribunal Federal será uma das 

participantes.

Conselheiro Ivan Cunha, assina termoPresidente do TCE-PA , cons. Cipriano Sabino acompanhado da presidente do TJE-PA, desembargadora Luzía Nadja e servidores do TJE 

Presidente do TCE, cons. Cipriano Sabino, assina termo Conselheiro Nelson Chaves, assina termo

Presidente do TJE, Luzía Nadja, assina termo Conselheira Lourdes Lima, assina termo

Conselheiro Luís Cunha, assina termo

Cons. Cipriano Sabino e representantes da OAB-PA
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Em cumprimento à Lei Complementar 

135/2010, conhecida como a “Lei da Fi-

cha Limpa”,  o Conselheiro Cipriano Sa-

bino, presidente do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará (TCE-PA), entregou  à 

justiça eleitoral a lista com os nomes e 

respectivos processos de todos os orde-

nadores de despesas que tiveram suas 

contas julgadas irregulares desde 2006 

até 2014 no âmbito do tribunal de con-

tas – o que os torna inelegíveis.

“Ao mesmo tempo em que cumprimos a 

nossa obrigação, também somos obriga-

dos a lamentar o número de inelegíveis 

que compõem a lista que fazemos ques-

tão de entregar-lhe pessoalmente”, disse 

Cipriano Sabino ao procurador eleitoral 

Alan Mansur, do Ministério Público Fe-

deral (MPF), na tarde de 02 de julho. 

O procurador, por sua vez, destacou a 

importância da atuação dos Tribunais de 

Contas com a regulamentação da Lei da 

Ficha Limpa. “Ao determinar, no seu arti-

go primeiro, que estão inelegíveis todos 

aqueles que tiveram suas contas julgadas 

irregulares, a legislação fortalece ainda 

mais os Tribunais de Contas”, afirmou.

Na manhã seguinte, 03 de julho, o con-

selheiro Cipriano Sabino compareceu à 

sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 

para entregar da lista ao presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA), de-

sembargador Leonardo Tavares. 

Considerando-se os oito anos de julga-

mento dos processos que ensejaram a 

lista dos gestores incluídos na Lei da Fi-

cha Limpa, mais de trezentos e trinta mi-

lhões de reais devem ser devolvidos, em 

valores atualizados, aos cofres públicos. 

“Há casos em que um responsável res-

ponde por mais de um processo, e que 

as dívidas chegam até R$10 milhões de 

reais. Os débitos são referentes a em-

préstimos e convênios, entre outros, que 

são firmados com o Governo do Estado. 

Entre os agentes públicos estão secretá-

rios, membros do legislativo e prefeitos. 

Todo esse levantamento foi realizado 

durante os últimos oito anos de gestão”, 

explicou, o presidente do TCE.

O conselheiro também acrescentou que 

se os valores tivessem sido aplicados 

corretamente, com certeza, haveria me-

lhores condições para a população. “O 

prejuízo é enorme, pois mesmo que os 

responsáveis paguem suas dívidas, as 

obras e serviços não chegaram a quem 

mais precisava”, lamentou Sabino.

Para o desembargador Leonardo Tava-

Procurador eleitoral, Alan Mansur, recebe do presidente do TCE, cons. Cipriano Sabino, a lista de inelegíveis para a eleição de 2014

Desembargador, Leonardo Tavares, recebe do presidente do TCE, cons. Cipriano Sabino, a lista de inelegíveis para a eleição de 2014

Eleições 2014

TCE ENTREGA LISTA DE INELEGÍVEIS À JUSTIÇA ELEITORAL

“O prejuízo é enorme, 
pois mesmo que os 

responsáveis paguem 
suas dívidas, as obras e 
serviços não chegaram 

a quem mais precisava”

Cipriano Sabino
Presidente do TCE

res, após a regulamentação da Lei Com-

plementar 135/2010, a tendência é de 

diminuição do número de candidatos 

inelegíveis tentando concorrer em elei-

ções. “As instituições e a legislação de-

vem ser respeitadas e, nas suas atuações 

com efetividade, transparência e coope-

ração, cada vez mais quem não cumpre 

as determinações legais, paga por isso.” 
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O representante da Auditoria Geral do Estado 

- AGE, auditor adjunto Adilson Vasconcellos, 

compareceu ao TCE no dia treze de agosto, para 

uma reunião com a comissão que elaborou, 

sob a supervisão do Cons. Cipriano Sabino, o 

parecer prévio relativo às contas do Governo do 

Estado, exercício de 2013.

O objetivo da reunião foi tirar dúvidas sobre as 

recomendações para que o Governo do Estado 

possa trabalhar no sentido de atendê-las segun-

do as orientações do TCE-PA.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), atra-

vés da Escola de Contas Alberto Veloso (ECAV) 

realizou, nos dias 25 e 27 de agosto, a Oficina 

“Análise de Prestação de Contas de Convênio”, 

ministrada pela auditora do TCE, Milene Cunha. 

O evento reuniu 20 servidores de instituições 

públicas do Estado e atende a um dos principais 

eixos do plano estratégico do tribunal, que é ca-

pacitar os jurisdicionados, através de cursos, ofi-

cinas e encontros.

“Achei a oficina muito proveitosa. É mais uma 

maneira de expandir o meu conhecimento sobre 

o assunto, para aplicar no trabalho do meu dia 

a dia”, explicou a servidora pública Ana Carolina 

Sena Giestas.

“Essa programação faz parte da visão pedagógica 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Duran-

te os dois dias do encontro a interação com os 

participantes foi muito interessante, pois o TCE 

pode conhecer as dúvidas particulares de cada 

instituição. Tenho certeza que desta maneira 

haverá, cada vez mais, uma maior aproximação 

entre o controle externo (TCE) com seus jurisdi-

cionados”, explicou a auditora Milene Cunha.

O servidor da SEPOF, Enemar Salomão, para-

benizou o TCE pela iniciativa. “Esse trabalho do 

tribunal é muito importante, já que ele tem o 

dever de fiscalizar as contas, porém ao mesmo 

tempo pode capacitar os jurisdicionados. A ofici-

na serviu para dar mais qualidade ao nosso tra-

balho, esclarecer nossa dúvidas, e, assim, dar um 

resultado que a sociedade merece”, completou.

Contas de Governo

TRIBUNAL DE CONTAS E AUDITORIA GERAL DO ESTADO SE REÚNEM

Capacitação
ECAV: OFICINA CAPACITA JURISDICIONADOS 

SERVIDOR DO TCE É SELECIONADO PELA STN 

PARA SE HABILITAR COMO INSTRUTOR

O servidor Antônio Carlos Júnior, do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE-PA), foi selecionado 

pelo Edital – Julho/2014 - STN para participar 

do curso “Alinhamento Técnico e Pedagógico em 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público”, da Se-

cretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio da 

Coordenação – Geral de Normas de Contabilida-

de Aplicadas à Federação (CCONF). A finalidade 

desse alinhamento é habilitar instrutores para 

ministrar cursos promovidos pela CCONF/STN na 

área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

– CASP.

 No total foram ofertadas 30 vagas para instrutor. 

O objetivo dos cursos para os quais os instruto-

res serão habilitados é falar das ações voltadas à 

reciclagem, ao aperfeiçoamento e à geração de 

conhecimentos relativos à Contabilidade Aplica-

da ao Setor Público (CASP), tendo como público 

alvo servidores públicos das três esferas de go-

verno, contadores e outros interessados.
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A manhã do dia 22 de agosto foi especial 

para os servidores do Tribunal de Con-

tas. Eles foram recepcionados ao som de 

MPB pelo coral Eva Pinheiro, ao mesmo 

tempo em que recebiam a senha para 

responder a pesquisa de clima organiza-

cional.

Com início às 10:00h, indo até as 15:00h, 

a pesquisa é mais uma das iniciativas da 

atual administração, dentro do plano es-

tratégico do TCE-PA, de modo a fomen-

tar uma gestão de pessoas que valorize 

os servidores do órgão, sendo parâmetro 

para as futuras ações de aprimoramento 

do controle externo exercido pelo tribu-

nal.

Foi grande a receptividade junto aos ser-

vidores, os quais fizeram questão de ma-

nifestar sua avaliação sobre a pesquisa. 

Rafael Saavedra, lotado na 2ª CCG, reve-

lou que “nunca tinha participado de uma 

pesquisa como essa”, fato que, segundo 

ele, estimula o servidor a buscar melho-

rias para seu desempenho profissional, 

já que permite que cada um “expresse 

suas necessidades, para que possa tra-

balhar cada dia melhor pelo tribunal e 

pela sociedade”, finalizou.

Fábio Costa, servidor também lotado na 

2ª CCG, considerou muito válida a pes-

quisa, já que permitiu “apontar tanto os 

pontos positivos quanto os que precisam 

melhorar no TCE, de modo que cada ser-

vidor possa trabalhar estimulado dentro 

do tribunal”.

A diretora de DRH, Elyeda Pessoa, res-

saltou a importância da realização de 

uma pesquisa como essa, que permitirá 

“saber se estamos atendendo as expec-

tativas do servidor”. Para ela, é salutar 

que os servidores saibam que aquilo 

que pensam pode ser apreendido e le-

vado em conta dentro do planejamento 

do TCE, “a fim de melhorar e solidificar 

a relação do servidor com a instituição 

e, consequentemente, do tribunal com 

seus jurisdicionados”, observou a direto-

ra de recursos humanos.

Segundo o responsável pela pesquisa, 

Vladimir Araújo, do Instituto Veritate, é 

possível que dentro de três semanas seja 

apresentado um relatório sobre o resul-

tado da aferição.

Gestão de Pessoas

TCE REALIZA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Servidores recebem senha de acesso ao questionário virtual da pesquisa Servidores recebem senha de acesso ao questionário virtual da pesquisa

Responsável pelo Instituto Veristate esclarece dúvidas dos servidores Servidores debatem sobre a pesquisa

Servidores recebem senha de acesso ao questionário virtual da pesquisa

Diretora de RH, Elyeda Pessoa fala da pesquisa 

Servidores do TCE recebem orientações sobre pesquisa de clima organizacional
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Presidente da ALEPA, deputado Márcio Miranda, em sessão ordinária, destaca a meritocracia dentro do TCE  

Deputado Edmilson Rodrigues Deputado Martinho Carmona

Auditor do TCE, Odilon Teixeira, em arguição

Rito Constitucional

AUDITOR ODILON TEIXEIRA PASSA POR ARGUIÇÃO
Aprovado em concurso público realiza-

do em 2012, e após ser escolhido pelo 

governador do Estado, Simão Jatene, 

na lista tríplice enviada pelo Tribunal 

de Contas do Estado (TCE-PA), o auditor 

Odilon Inácio Teixeira passou por mais 

uma etapa até a sua nomeação ao car-

go de conselheiro do tribunal, na vaga 

reservada aos auditores concursados, 

conforme determina a Constituição Fe-

deral. A arguição aconteceu em sessão 

ordinária realizada no dia cinco de agos-

to no Plenário da Assembleia Legislativa 

do Estado do Pará (Alepa).

Em nome dos 27 deputados estaduais 

presentes, o presidente da Alepa, depu-

tado Márcio Miranda, destacou o cum-

primento do rito constitucional e a capa-

citação técnica de Teixeira, ressaltando o 

momento de valorização da atuação do 

TCE e da meritocracia dentro da Corte. 

Em seguida, Odilon Teixeira recebeu a 

palavra para sua manifestação.

Teixeira afirmou, em tom emocionado, 

que a indicação para o cargo de Con-

selheiro do TCE é a conquista mais im-

portante de sua vida, sentindo-se feliz 

e honrado por estar se submetendo à 

aprovação pelos deputados, membros 

de um poder que é, segundo ele, por 

força constitucional, o titular do controle 

externo, ao tempo em que representa as 

mais diversas camadas sociais, tornan-

do-se apto para fiscalizar os gastos públi-

cos com o auxílio técnico do TCE.

O auditor do TCE observou também que 

o controle externo exercido pelos TC’s 

vem se aperfeiçoando a cada dia para 

se adequar às mudanças ocorridas na 

gestão pública, a partir da Constituição 

de 1988. Odilon Teixeira ressaltou ainda 

que o TCE tem empreendido esforços 

para orientar os gestores públicos, fisca-

lizando os atos administrativos e avalian-

do os resultados efetivos das políticas 

públicas.

O auditor defendeu o papel pedagógico 

da Corte de Contas como uma de suas 

mais importantes atribuições, porque 
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Ao centro: Auditor Odilon Teixeira acompanhado de conselheiros e deputados estaduais, na Assembleia Legislativa do Estado

objetiva, segundo ele, orientar gestores 

para que evitem a má gestão dos recur-

sos. Ao defender as ações pedagógicas 

do tribunal, ele citou iniciativas, como 

o Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, a im-

plantação do Programa de Interioriza-

ção, o programa de TV É Da Sua Conta 

Pará, o projeto TCE Cidadão e a instala-

ção da primeira unidade regional do tri-

bunal, em Santarém. 

O auditor fez uma menção especial ao 

encontro TCE/Alepa, do qual participou 

pela primeira vez em abril deste ano, 

observando que essa interação é funda-

mental para a permanente melhora da 

qualidade dos serviços públicos presta-

dos pelas duas instituições, “sendo mui-

to salutar para atender aos anseios da 

sociedade paraense”, ressaltou. 

Paraense de coração

O auditor arguido nasceu em Santa Ca-

tarina, onde trabalhou durante quatro 

anos no controle interno do Poder Exe-

cutivo, e por quase dez anos na área de 

controle externo do Tribunal de Contas 

daquele estado. Odilon afirmou que, ao 

realizar o concurso público e ser aprova-

do, fez uma opção que afetou sua vida 

e de sua família, “opção da qual não me 

arrependo, pois aqui fui recebido de bra-

ços abertos e acolhido como filho desta 

terra”, dizendo-se já um paraense de co-

ração.

Odilon reiterou, ao final da manifesta-

ção, seu total compromisso com a mis-

são do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará que é exercer o controle externo 

em benefício da sociedade, orientando, 

acompanhando e fiscalizando a efetiva e 

regular gestão dos recursos públicos es-

taduais.

Sete deputados se inscreveram para ar-

güir o auditor. Todos foram unânimes 

em destacar a instrumentação técnica 

de Odilon, bem como a sua total aptidão 

para o exercício do cargo de conselheiro. 

Os 41 parlamentares receberam cópias 

do currículo do auditor antes da sessão 

de argüição.

Terminada a arguição, o presidente da 

Deputado Valdir Ganzer Deputada Tetê SantosDeputado Raimundo Santos

Alepa, deputado Márcio Miranda enviou 

para a Comissão de Constituição e Justi-

ça (CCJ) da casa o projeto da indicação. 

Após a apreciação da matéria, a CCJ en-

viará o relatório ao plenário para a vota-

ção secreta, penúltimo passo para a no-

meação pelo governador Simão Jatene.

 O presidente do TCE, conselheiro Cipria-

no Sabino, acompanhado pelo conselhei-

ro André Dias e pelas auditoras Patrícia 

Sarmento e Milene Cunha prestigiaram a 

argüição de Odilon Teixeira.

Fato Histórico

A nomeação de Odilon Teixeira para o cargo de conse-

lheiro do TCE representa um marco histórico para o tri-

bunal, porque é a primeira vez que o pleno do órgão se 

completa nos moldes prescritos pela Constituição Fede-

ral de 1988. Ou seja, com as sete vagas preenchidas obe-

decendo o critério constitucional que prevê, dentre es-

tas, uma a ser ocupada por um procurador do Ministério 

Público de Contas e outra por um auditor do quadro do 

TCE. Além disso, é significativo que essa vaga seja agora 

ocupada por um auditor egresso do concurso realizado 

em 2012 pelo órgão.

Presidente da TCE, cons. Cipriano Sabino, auditor do TCE, Odilon Teixeira  e o presidente da ALEPA, 
deputado Márcio Miranda

Auditora Patrícia Sarmento, cons. André Dias, cons. Cipriano Sabino, auditor Odilon Teixeira
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Após a Sessão Plenária de 14 de agosto, a auditora Patrícia 

dos Santos foi homenageada pelo Plenário do Tribunal de 

Contas do Estado (TCE-PA), por ter sido aprovada em concur-

so público para o cargo de auditora no TCE de Mato Grosso 

do Sul.

Patrícia assumiu como auditora no TCE-PA em agosto de 

2012 e teve seu trabalho reconhecido e ressaltado por todos 

os conselheiros. “Primeiramente agradecemos por todo seu 

trabalho dedicado a esta corte de contas nesses últimos dois 

anos. Ficamos tristes porque não a teremos mais trabalhan-

do aqui com a gente, porém torcemos muito para seu suces-

so. Desejamos que você seja muito feliz na nova caminhada”, 

falou o presidente Cipriano Sabino.

Os conselheiros Luis Cunha, André Dias, Lourdes Lima e Ivan 

Cunha também manifestaram as emoções e agradecimentos 

a Patrícia durante a homenagem.

Os auditores também elogiaram a colega e agradeceram 

pelo trabalho e amizade. “A Patrícia é uma pessoa muito 

querida e competente. Vamos sentir muito a sua falta, mas 

com certeza, vamos nos encontrar nos próximos eventos de 

controle externo”, ressaltou Odilon Texeira.

“Levo o Pará no meu coração. Aprendi muito com cada con-

selheiro, auditor e servidor do TCE do Pará. Meus filhos caçu-

las nasceram aqui. Só tenho a agradecer por tudo. Foi mais 

um desafio vencido na minha vida. Muito obrigada”, finali-

zou a auditora Patrícia.

Reconhecimento

AUDITORA É HOMENAGEADA PELO PLENÁRIO DO TCE

Ao centro: Auditora Patrícia Sarmento acompanhada de conselheiros e auditores do TCE

Cons. Cipriano Sabino e a auditora Patrícia Sarmento Auditora Patrícia Sarmento e a cons. Lourdes Lima

Cons. Luís Cunha e a auditora Patrícia Sarmento Procurador Geral do MPC, Antônio Maria Cavalcante e a auditora Patrícia Sarmento

Cons. Ivan Cunha e a auditora Patrícia Sarmento Auditores Julival Rocha, Milene Cunha, Patrícia Sarmento e Odilon Teixeira

“Levo o Pará no meu coração. Aprendi 
muito com cada conselheiro, auditor e 

servidor do TCE do Pará. 

Auditora Patrícia Samento
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TCE HOMENAGEIA SERVIDORES NO DIA DOS PAIS
No dia oito de agosto o TCE-PA homenageou os pais que trabalham no órgão, em alusão ao Dias dos Pais, distribuindo
brindes aos servidores.
Veja as fotos no momento da ação.
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OFICINA “FAZENDO MEU BARQUINHO”
CHEGA A MAIS UMA ESCOLA PÚBLICA  

Sorrisos, alegria, ansiedade. A manhã 

do dia 28 de agosto foi especial para 50 

crianças da Escola Pública Norma Morhy. 

Os alunos receberam servidores do Tri-

bunal de Contas do Estado do Pará (TCE-

-PA) que levaram até eles a oficina “Fa-

zendo meu Barquinho”. A visita reuniu 

as crianças para reciclar os barquinhos 

de miriti da exposição do Círio de 2013 

do TCE.

Valorização
JOSÉ ADMIR POMBO CAMPOS É O SERVIDOR NOTA 10 DO TCE EM 2014 
O conselheiro Cipriano Sabino, após a sessão plenária de quinta, dia 28 de agosto, anunciou o nome do servidor que irá representar o TCE no 7º concurso “Servidor Nota 10”, 

promovido pela Escola de Governo do Estado do Pará - EGPA.

José Admir Pombo Campos, o nosso “ser-

vidor nota 10”, trabalha no TCE há mais 

de 20 anos, é lotado no DCE, onde exerce 

as funções de agente auxiliar de serviços 

gerais. Ele concorreu com 16 servidores, 

sendo o único a receber nota máxima em 

todos os critérios estabelecidos no regu-

lamento do concurso.

A previsão é que no final do mês de outu-

bro, em alusão ao dia do servidor público, 

a EGPA realize a escolha final do servidor 

nota 10 do Estado do Pará, que receberá 

uma premiação de R$20.000,00.

As cores das tintas, colas, papéis e das 

bandeirinhas deram mais beleza a cria-

tividade aos alunos. A criançada adorou 

a ideia de poder pintar e inovar com a 

atividade. “Eu amei. Já gostava de pintar, 

desenhar. Hoje o meu dia está mais colo-

rido e feliz”, disse Natan Lima, de 8 anos.

A coordenadora do projeto “Mais Edu-

cação”, Odirene Batalha, resumiu a fe-

licidade do momento. “Estou sem pala-

vras para agradecer ao tribunal por esta 

iniciativa. É uma atividade diferenciada, 

onde os alunos saíram da rotina. É um 

incentivo à pintura, coordenação e edu-

cação. Sem falar no resgate da nossa cul-

tura, através dos brinquedos de miriti”.

Eduardo Dias, também 8 anos, já tem no 

sangue o amor pela arte. Ele disse que 

ajuda o pai na fabricação de barcos. “Eu 

adoro ajudar meu pai a montar os bar-

quinhos. Gostei mais ainda de poder pin-

tar o meu de miriti de verde e azul. São 

minhas cores preferidas”, disse o meni-

no, com sorriso no rosto.

Para a idealizadora da oficina, Silvia Tei-

xeira, o resultado é poder dar alegria 

às crianças e incentivar a cultura. “Essa 

oficina surgiu no ano passado. Nosso 

objetivo é reciclar os barcos de miriti 

através de pintura e limpeza. A atividade 

estimula a criatividade e o conhecimento 

do miriti. É um momento muito feliz. A 

felicidade dessas crianças garante muito 

mais do que um dever cumprido. Todos 

os barcos reciclados foram doados aos 

alunos da Escola”, finalizou.

 José Admir Pombo Campos, servidor Nota 10 de 2014, exibe certificado Presidente, vice-presidente, membros da comissão julgadora e colegas de trabalho, posam com o servidor 
Nota 10 de 2014, José Admir Pombo Campos
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INAUGURAÇÃO DO SALÃO E ABERTURA DO 3° TORNEIO DE FUTEBOL

A Associação dos Servidores do Tribunal 

de Contas do Estado e Ministério Públi-

co de Contas (Astcemp), inaugurou no 

sábado, 16 de agosto, o salão principal 

da sede campestre da associação. Na 

mesma manhã, houve a abertura do 3° 

Torneio de Futebol de Integração Social 

com entidades públicas. Participaram 

dos jogos cinco equipes de órgãos públi-

cos e três times de associados. 

Na oportunidade foi apresentada aos 

associados e convidados a candidata ao 

concurso Garota Verão 2014, Maiara de 

Lima. Ela tem 18 anos e participa do con-

curso no próximo dia 11 de setembro.

Para o vice-presidente da Astcemp, Edu-

ardo Lobão, a expectativa é grande para 

o concurso. “Esse é o quarto ano que a 

Astecmp participa do Garota Verão. Nos-

so objetivo é chegar entre as 5 melhores 

candidatas”, afirmou.
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