
•
o NO I IJlRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA ANO 11 NO 18

o Presidente do TC do Paraná, Conselheiro Cândido Manins de Oliveira, especialmente convidado pelo Conse
lheiro Dib Cherem, Presidente do TC de Santa Catarina, fala aos prefeitos e técnicos dp Pala de Convergência
de Joaçaba. No flagrante, os dois presidentes, ladeados pelos Prefeitos anfitrião e MM. Juiz de Direito da Comar
ca de Joeçsbe.

• ENCONTRO DE PREFEITOS E TI:CNICOS, EM SANTA CATARINA

• VEREADORES DA MICRORREGIAO DO OESTE DO PARANA MANTI:M DIALOGO FRANCO COM TC.

• TRIBUNAL CONCLUI ETAPA DOS ENCONTROS DE VEREADORES.
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ENCONTRO DE PREFEITOS E

T1,CNICOS EM JOAÇABA

o Tribunal de Contas do Estado abriu em

Joaçaba, o encontro do Programa de Apoio aos

Munic(pios do TC, reunindo os 30 mun icípios do

pa la convergente de Joaçaba. O encon tro reuniu

os prefeitos, vereadores e técnicos da área finance i

ra das prefeitu ras do pa la de convergênc ia de Joa 

çaba, além de parlamentares estaduais e federais

da região.

Essa eta pa do Programa de Apoio e Assistên

cia aos Munic fpios, que ati ngirá todas a microrre

giões do Estado , contou com uma palestra do pre

sidente do Tribunal de Contas do Paraná, Cándido

Mart ins de Oliveira, com o tema "Os Municípios e

o Tribunal de Contas".

Cándido de Oliveira, em sua palestra expôs

fundamen talmente o relacionalmento constitu cio

nal e legal dos municípios perante o Tribunal, den

tro de urna orientação técnica, no sent ido pedagógi

co, para que os executores das despesas tenham co

nhecimento da legislação, dos parâmetros admi nis

trat ivos. Salientou a importância do intercâmbio de

infor mações dos técnicos do Tribunal de Contas e

os con tadores e secretários das prefeituras para evi

tar possíveis constrangimentos futuros .

Flagrante do Encontro em Joaçaba.

Sob a presidência do Conselheiro Dib Cherem, o Enconrro
contou com o prestigiamenro de inúmeras auroridades do
Estado de Santa Catarina .

O presidente do Tribunal de Contas do Estado

de Santa Catarina Dib Cheren, fez a abertura e ins

talação dos trabalhos, sendo, em seguida, saudadas

as autoridades e part icipantes, pelo prefeito anfi

trião, Normélio Zilio, seguido pelo Conselheiro Wil

mar Dallanhol que saudou o palestrante convidado

Cândido Mart ins de Oliveira, presidente do Tribu

nal de Contas do Paraná.

"O Tribuna l não pretende pun ir, apenas. Nos

so t rabalho é no sent ido de esclarecer, dirimir d úvi

das, numa abertu ra altamente democrát ica do Tri
bunal de Contas, orientando e esclarecendo os

administradores municipais para se est ruturarem

convenientemente , para uma melhor apresentação

de suas contas" , disse Cheren.

Em Joaçaba: após a abertura, palest ra e deba

tes, seguiram-se encont ros técnicos, sob a coorde

nação de Rogério Bonnassis de Albuquerque.

Munidpios participantes: Agua Doce, Cam

pos Novos, Capinzal, Catanduvas , Erval Velho,

Herval d'Oeste, Ibicará, Joaçaba, Lacerdópolis,

Ouro, Pinheiro Preto, Tangará, Treze Tílias ,

Ponte Serrada , Concórdia, lpira, Ipumirim , Irani,

Itá, Jaborá, Peritiba, Piratuba , Presidente Castelo

Branco, Seara, Arroio Trinta, Caçador, Videira, Rio

das Antas , Salto Veloso e Matos Costa.

O NOTICIAR10 CURITIBA. PR (18 ) 2.JUN. 1984

C
Ó

P
IA

 D
IG

IT
A

L
 C

O
N

F
E

R
ID

A
 C

O
M

 O
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 F
ÍS

IC
O



Te EM TOLEDO

Mais de 300 integrantes das Câmaras Munici

pais da Associação dos Municípios do Oeste do

Paraná est iveram reunidos e dialogando francamen

te com técnicos do Tribunal de Contas do Paraná,

em Toledo, no último dia 27, a part ir das 8:30 ho

ras, os preceitos constitucionais que dão aos Legis

lativos Municipais o poder de exame final das co n

tas dos Executivos, assim como, de como efetuar

uma fiscalização mais rigorosa e objetiva dos atos

administrativos e da aplicação dos recursos pú

blicos.

Segundo Cândido Mart ins de Oliveira, neste

ano, a fiscalização será uma das principais metas da

Corte de Contas do Paraná sobre o gasto de dinhe i

ro públ ico. " Em 83 a atuação do TC foi mais de

caráter preventivo e pedagógico. Agora, pretende-

o Prefeito e o Presidente da Cãmara de Toledo , anfitriões
do Encontro, apresentaram as obras lidas aos '10 vereado
res, ao presidente do Te e sua equipe.

mos fazer com que o Tribunal aja na plenitud e de

sua competência, efetuando uma fiscalização mais

rigorosa. Não são todos os que aceitam a fiscaliza

ção. Para alguns ela é espinhosa e incômoda, mal

compreendida e até repelida" , disse ele.

O encontro entre TC-Vereadores teve lugar no

Club do Comércio, e contou com a presença maci

ça da edilidade do Oeste paranaense, integrada por

29 municlpios que formam a micorregião da

AMOP.

O Vereador Wilmo B. Marcondes, presidente

da Câmara de Toledo, anfit rião do enco ntro , assim

se expressou :

"Senhor Presidente:

Esse Egrégio Tribuna l promoveu, no sábado

último, dia 16, nas dependê ncias do Clube do Co

mércio desta cidade, o Simpósio "O Papel do Tri

bunal de Contas e das Câmaras Municipais na fis

calização dos Atos Administrat ivos" .

As Câmaras Municipais desta Microrregião,

presentes ao evento através dos seus respecti vos

Vereado res, tiveram, especialmente esta que presi

do, um dia muito especial, dada a importância tios

assuntos nele abordados, todos de relevância.

I: profundamente louvável a nova or ientação

imprimida por Vossa Excelência nesse Tribunal,

especialmente no que diz respeito à sua descentra

lização para eventos no interior, possibilitando um

contato direto entre técnicos e Vereadores, con

tr ibuindo sobremane ira com a formação mais soli

dificada destes para o trato dos atos roti neiros

de uma adm inistração municipal.

Quere mos, nesta ocasião, apresentar primei

ramente a Vossa Excelência os nossos agradecimen

tos pelo interesse e pela importância que vem dan

do aos Vereadores deste Estado du rante sua gestão .

A Vossa Excelência, Senhor Presidente , o Poder

Legislativo dos Municlpios paranaenses deve sent ir

se honrosamente mais fortalecido e direcionado pa

ra o cumprimento eficaz das responsabilidades que

sobre ele recaem.

Apresenta mos os nossos agradec imentos tam

bém a toda a equ ipe que o acompanhou na oportu

nidade a esta cidade, de maneira especial ao Senhor

Dullio Luiz Bento, ilustre Diret or da Diretoria de

Contas Municipais.

Sendo s6 o que t inhamos para o momento rei

teramos a Vossa Excelênc ia os protestos de perfei

ta estima e d istinta consideração" .

O NOTICIAR10 CURITIBA, PR na: 3. JUN. 1984
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PODER MAIOR PARA MUNICll'lOS

Ao encerrar. em Toledo, o Encontro TC

Vereadores, segundo de uma série de reuniões de

trabalho que têm por objetivo orientar os represen

tantes dos legislativos municipais a respeito de sua

atuação no julgamento dos atos administrativos do

Executivo, o presidente do Tribunal de Contas do

Paraná, conselheiro Cândido Martins de Oliveira,

lembrou a importância do papel desempenhado

pelas Câmaras Municipais, que são os julgadores de

finitivos das contas dos prefeitos, para assinalar a

posição do TC no contexto do julgamento das refe

ridas prestações de contas como um órgão que não

pretende impor posições, mas, ao revés, colocar-se

numa posição de pleno entendimento com os legis

ladores, sempre atuando conforme dispõem os inú

meros diplomas legais que regulam esse trabalho.

Vereadores e Técnicos do Te, trocamexperiências nabuscade objetivos comuns.

\

Com essa posição, de colocar o Tribunal de

Contas de portas abertas e permanentemente à dis

posição dos vereadores, para que dúvidas sejam es

clarecidas, afirmando até mesmo que a posição da

Corte não é e nem pode ser inquestionável, Când i

do culminou por defender reformas de natureza

constitucional, que levem ao fortalecimento dos

munic (pios, outorgando maiores poderes a prefei

tos e vereadores no seu cotidiano de trabalho em

favor do desenvolvimento das comunidades em

todo país .

O Encontro TC-Vereadores realizado em

Toledo reuniu cerca de 90% dos vereadores inte

grantes das Câmaras Municipais da Associação

dos Municípios do Oeste do Paraná, com a pre

sença dos deputados Antonio Mazurek, Edgard

Pimentel e Sabino Campos, os três usando da pa

lavra para enaltecer a iniciat iva do Tribunal de

Contas.

Estiveram presentes ao encontro, ainda, o

conselheiro Antonio Ferreira Rüppel, o auditor

Roberto de Macedo Guimarães e diretores do cor

po instrutivo do TC, além do prefeito de Toledo,

Albino Corazza Neto e a presidente da Associação
das Câmaras Municipais do Oeste do Paraná.

Após os dois primeiros encontros, em Ponta

Grossa e Toledo, o Tribunal de Contas promove,

ainda , mais dois : em Rio Negro e União da Vitória.

o NOTICIARIO CURITIBA, PR (18) 4, J UN. 1984
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TC CONCLUI ETAPA DOS ENCONTROS DE
VEREADOR ES

O Tr ibunal de Contas do Paran á conclu iu a
primeira etapa da série de " Encontros com Verea
dores" , ao reun ir neste mês de junho, em Curit iba,
e em Paranaguá, rep resentantes das Câmaras Muni
cipa is das duas microrregiões .

Até agora, o TC já promoveu quatro encon
tros, em Pon ta Grossa, Toledo, Rio Negro e União
da Vitór ia, com a participação de representantes de
cerca de 60 mu niclpios, numa complementação de

trabalho que teve in icio ano passado, quando fo ram
reun idos prefeitos e técnicos mun icipa is, sempre
co m o obj et ivo de orientar as au tor idades públicas
sobre o processo de fiscalização dos atos administ ra
tivos dos poderes const itu ldos.

Nos encontros até aq ui promovidos pe lo Tr i
bunal, tem sido unânime a posição dos vereadores
de apoio à iniciativa do TC visando o aperfeiçoa
men to da açã o fiscalizadora dos atos do Poder Exe
cutivo, pela via de melhor capacitação dos vereado
res até mesmo no julgamento das contas mun icipais.

Com a presença do representante do Governador José Richa, Dr. Jerôn imo Maranhão, o Encontro de Vereadores da Região Merro
politana revestiu-sede significativo marco no entrosamento Te - Edls Municipais.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, Când ido Mart ins de Oliveira ao pro mo
ver a abertura of icial do Encontro com os Vereado
res da região metropolitana de Curitiba , destacou a
import ância da troca de experiência entre os edis e
o TC no que diz respeito as interpretações dos pos
tulados legais. Entende Când ido que " no emaranha
do legislativo com que nos defrontamos na missão
de fiscalizar os atos administrativos das coisas públi
cas, constatamos certas frag ilidades institucionais
para que as Câmaras Municipais e o Tr ibunal de
Contas desempenhem suas at ividades de órgãos fis
cal izadores", observa no entanto "verifica mos, por
ou tro lado, que embora as limitações sejam muitas,
há um arsenal disponlvel de meios e form as para
que os vereadores, verdadeiros intérpretes da von ta
de do povo, execut em com seriedade e cornpetên
cia sua missão" .

o encontro dos vereadores contou com a pre
sença do Diretor da Casa Civil, Jerônimo Albuquer·
que Maranhão como rep resentante do Governador
José Richa (que se encontrava em Brasíl ia). Além
de Jerônimo de Albuquerque Maranhão foram cha
mados pelo presidente do TC. para compor a mesa
de honra , o pres iden te da Cámara Municipal de
Cur itiba, Moacir Tosin, conselheiro Antonio Fer rei
ra Rüppel , Ubirajara Costôdio, Diretor Geral do TC

e Du ílio Luiz Bento, Diretor da DCM. Aproxima
dam ente cem vereadores analisa ram , durante todo
o dia, com os técnicos do TC, os d iferentes aspec
tos legais para melhor desempenhar suas funções de
fiscalizadores dos at os administrativos, na condição
de procuradores do povo no Poder Legislat ivo Mu
nicipal.

Para evita rmos desacertos, os vereadores e o
TC, através do corpo técn ico e conselheiros, deve
mos falar sempre a mesma linguagem. discutindo a
man eira como entendemos alguns pr incipias legais.
Este entendimento só será possí vel á med ida em
que t rocamos expe riências .

Argumenta, ainda, o Presidente, que " no ano
passado realizamos o Seminário de Orientação Mu
nicipal, que pretendeu levar aos Executo res das des
pesas públicas mun icipais em todos os n Iveis de
atuação a posição e a interpretação do Tr ibunal de
Contas do Estado com relação a legalidade e à mo
ralidade administrat iva, face a legislação que coman
da suas at ividades. Essa tarefa estar ia inacabada se
não tentassem os agora infor mar aos responsáveis
pela fiscalização e julgament o dos atos dessas auto
ridad es - os veread ores - da postura e da visão do
Tr ibuna l de Contas sobre a legislação que balizam
os atos da legalidade e moralidade pública."

o NOTI CIAR ia CURITIBA, P"l 11 81 5, JUN. 1984
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PROCURADORIA DO ESTADO J UNTO AO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCURADORES
Rodollo Purpur - Proc. Geral
Alide Zenedin . . . .
Antonio Nelson Vieira Calabresi
Pedro Stenghel Guimarães
Belmiro Valverde Jobim Castor
Raul Viana Júnior
Túlio Var9as
Amaury de Oliveira e Silva

CORPO ESPECIAL
AUDITORES
Aloysio Biasi
Ruy Baptista Marcondes
Oscar Felippe Loureiro do Amaral
Ivo Thomazon i
Roberto Macedo Guimarães
Newton Luiz Puppi

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA
CORPO DELIBERATIVO

CONSELHEIROS
Cândido Martins de Oliveira.•....... . •.•.• . .. . Presidente
Joao Féder. . .. . ...... .. . . .. . ..• .. •. . Vice·Presidente
Rafael latauro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Corregedor Geral
Leonidas Hey de Oliveira
Antonio Ferreira Rüppel
Armando Queirozde Moraes
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