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Durante toda a manhã, os
presidentes do TCM, Paulo
Maracajá Pereira, e da UPB, Luiz
Carlos Caetano, ficaram retidos
em Salvador esperando que o
tempo melhorasse em Conquista.
03/09/2011
Somente perto do meio-dia desta sexta-feira (02/09) é que os
presidentes do TCM, Paulo Maracajá Pereira e da UPB, Luiz
Carlos Caetano, chegaram a Vitória da Conquista, diante da falta
de teto no aeroporto local. Com o evento já em andamento, os
dois gestores falaram diante do público que lotava o Auditório da
CEMAE, explicando o motivo do atraso e “muito contente com a
informação de que o Encontro Regional transcorre de forma
satisfatória, o que mostra que estamos com equipes muito bem
preparadas

para

alcançar

o

sucesso

desta

iniciativa,

já

concretizada em sete outros municípios do interior e também na
capital, quando demos a largada, reunindo os 417 municípios do
Estado”, conforme explicou o presidente do Tribunal.
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Diante da espera da chegada dos presidentes do TCM e da UPB,
o 8º Encontro Regional de Capacitação com os Gestores
Municipais só foi iniciado por volta das 10h30, mas o Cerimonial
da Prefeitura de Vitória da Conquista e os representantes do
TCM e da UPB se encarregaram de viabilizar um ótimo evento,
com

o

presidente

conselheiro
do

Ronaldo

Tribunal,

Sant'Anna

Paulo

representando

Maracajá

Pereira

e

o
o

superintendente da União dos Prefeitos falando em nome do
presidente da entidade, Luiz Caetano.
A solenidade começou com uma emocionante apresentação do
coral infantil "Conquista Criança", executando músicas do
cancioneiro popular brasileiro e o Hino da Cidade.
Durante sua palestra, o Conselheiro Ronaldo Nascimento de
Sant'Anna, voltou a enfatizar que "a regular aplicação dos
recursos públicos tem sido a prioridade da administração do
presidente Paulo Maracajá Pereira", discorrendo vários aspectos
atinentes à importância desses Encontros promovidos com os
gestores, "que têm a missão de mostrar que o Tribunal exerce
uma função pedagógica, orientando e mostrando aspectos do
emprego correto do dinheiro público".
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Foi abrangente quando revelou que "no exercício de 2010, o TCM
fiscalizou cerca de R$ 30 bilhões de recursos empregados pelas
Prefeituras e Câmaras de Vereadores". Por tudo isso, finalizou
dizendo que "são valores nada desprezíveis, portanto temos uma
responsabilidade muito grande também junto às comunidades
baianas".
No final da manhã, o presidente do TCM, Conselheiro Paulo
Maracajá, e o presidente da UPB, Luiz Caetano, chegaram ao
local para prestigiar mais um evento de grande sucesso.
DEBATES: Após a solenidade de abertura, o 8º Encontro
Regional de Capacitação aos Gestores Municipais entrou nos
debates tão esperados pelos participantes "e que seguramente
vão nos estreitar ainda mais com os propósitos do TCM e da
UPB, que fazem um trabalho esclarecedor e que muito contribui
com

executivos,

vereadores

e

técnicos

da

administração

financeira dos municípios", conforme disse o anfitrião do evento,
prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme Menezes de Andrade.
Os debates obedeceram a seguinte ordem:
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1- Gestão Pública Responsável - Orientador: Antônio Dourado
Vasconcelos,

Coordenador

da

CAM

–

Coordenadoria

de

Assistência aos Municípios; 2 – Operacionalização do SIGA –
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Orientador: Adelmo
Gomes Guimarães, Analista de Controle Externo; 3 – Restos a
Pagar – Art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 - Orientador:
Luiz Eduardo Dourado Lopes, Analista de Controle Externo e 4 Licitações e Contratos - Orientador: Juliano Santos - Inspetor da
4ª IRCE – Itabuna.
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