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para os servidores desta Corte de Contas e do Ministério Público de Contas. A matéria fica 

para ser deliberada na próxima sessão ordinária. Essa Presidência gostaria também de 

reiterar o convite, amanhã nós estaremos durante o dia recebendo – convidar o Ministério 

público e todos os conselheiros, conselheiros substitutos para que a gente possa dar 

abertura ao evento – mas, apenas reiterar que esta Corte de Contas estará promovendo o 

evento Ciclo de Aperfeiçoamento, que ter por finalidade a capacitação de jurisdicionados, 

sob prestação de contas, prefeituras, prefeitos e controles internos de prefeituras, sobre 

prestação de contas de convênios e controle interno. Pela manhã nós teremos 

credenciamento, entrega de material; às nove horas, solenidade de abertura; às dez horas 

inicia com a palestra do doutor Roberto Paulo Amoras, auditor geral do estado, sobre 

controle interno essencial a gestão pública, proba de resultados; das 13h30min às 

15h30min, palestra de prestação de contas de convênio, temos como palestrante o doutor 

Daniel Melo, conselheiro substituído desta Corte de Contas; das 15h30min às 17h30min, 

palestra sobre celebração, execução e prestação de contas de convênio, tendo como 

partícipes a administração pública estadual e os municípios paraenses, a palestrante é 

Andreia Cavalcante, auditora de controle externo do TCE Pará; das 17h30min às 18h00, 

encerramento. Na próxima sexta-feira, só para relembrar aos senhores conselheiros, esta 

Corte de Contas que acabou de dar conhecimento ao plenário, nós teremos a minuta de 

acordo que vai passar por esse plenário quinta-feira e na sexta-feira teremos, às 15 horas, 

o início do curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Pública com ênfase em Políticas 

públicas, por sugestão dos conselheiros desta Corte de Contas. O conselheiro Cipriano 

sugeriu, e os conselheiros aprovaram, que nós convidássemos sua Excelência, o senhor 

governador do estado para proferir a palestra magna e ele já confirmou a presença, das 15 

às 18 horas ele estará aqui nesta Corte de Contas. O Ministério Público também tem 

servidores e estará aqui participando, também reitero o convite aos conselheiros e 

conselheiros substitutos para prestigiarem este primeiro momento desta turma de 

servidores efetivos do Tribunal do Ministério Público de Contas. São 50 alunos que se 

inscreveram e, porquanto, nós gostaríamos de prestar esse momento de valorização dos 

servidores, no sentido de aprimoramento de conhecimentos. E nada mais havendo a tratar, 
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Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando novamente as bênçãos de Deus, 

declarou encerrada a sessão às onze horas e seis minutos (11h06min) e mandou que eu, 

Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 23 de janeiro de 2018. 
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Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 25 de janeiro de 2018. 
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