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ATA Nº 5.307 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia sete (07) do mês de maio do ano dois mil e quinze 

(2015), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, 

sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira; 

os Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha; e ainda o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. 

A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal 

a ata da sessão ordinária realizada no dia cinco (05) de maio, na forma do disposto no parágrafo 

único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a 

Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-a. Oficializado resultado e sem expediente a ser lido, Sua excelência o Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira solicitou ao plenário a inversão da pauta de julgamentos para 

que houvesse a primazia dos processos de relatoria do Excelentíssimo Conselheiro André 

Teixeira Dias. Em seguida, a presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, quando foi anunciado o Processo nº2007/51646-0, que trata da Prestação de 
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Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, responsável Valciney Ferreira Gomes, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com aplicação de multa 

regimental ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, aplicar ao responsável a 

multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), pela não prestação de contas no prazo regimental. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51720-9, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação da Mulher de Marabá, responsável Júlia Maria Ferreira Rosa, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51832-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Agricultura, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento 

do registro e aplicação da multa regimental ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes (pausa). 

A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, devendo a Secretária desta Corte de 

Contas expedir ofício a SAGRI, para observar o prazo disposto do art. 28, § 5º da Constituição 

Estadual, sob pena de responder por crime de responsabilidade. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou a 

saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2011/50210-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 
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Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável 

pelas contratações (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas 

contratações contas estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia a todos e a todas! 

Eu queria cumprimentar os presentes e o Excelentíssimo Senhor Luís Cunha, Presidente do 

TCE. Quero falar um pouquinho aos conselheiros das dificuldades encontradas pela SESPA em 

contratar servidores temporários, pois seguia um caminho muito longo. Em primeiro lugar, um 

parecer da câmera de gestão da Secretaria de Governo, depois a autorização do Secretário de 

Governo, passando pela tramitação na SEAD e depois passava para a SESPA, onde eram 

juntados todos os documentos desses servidores. Então, eu considero isso a principal razão que 

desaguaram nesse atraso de envio dos autos para fins de registro, sobremaneira na razão, 

também, do volume de processos que um secretário estadual de saúde tramita na sua mesa. Em 

conversa com o Doutor Hélio, antes dele ter saído da SESPA, nós fizemos um cálculo e 

chegamos a conclusão que passam na mesa de um Secretário, para autorização, cerca de 600 

processos por semana. E, então, vocês podem calcular que isso torna impossível que o 

Secretário possa acompanhar o cumprimento ou não desses prazos. Outro ponto que eu queria 

destacar, é que todas as contratações foram exauridas, tanto assim, que o primeiro relatório da 

auditória deste TCE entendeu pela perda do objeto, com arrimo ao artigo 267 do CPC, bem 

como o artigo 52 da Lei nº 9.784/99, considerando o exaurimento dos efeitos financeiros das 

contratações internas. Desta forma, em face da ausência de prejuízo ao erário público, eu 

requeiro o acolhimento da defesa, por mim apresentada, e, por conseguinte, a exclusão da 

multa sugerida pelo parecer técnico. Muito Obrigada! A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

deferir os registros, com aplicação da multa no valor de R$300,00 (trezentos reais) ao 

responsável pelas contratações em decorrência da remessa intempestiva a este Tribunal. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/53141-3, que trata do Ato de 
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Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, ficando a critério do 

Egrégio Plenário desse TCE/PA deliberar sobre a isenção da multa aplicável. (pausa). A seguir, 

a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

deferir os registros, com aplicação da multa no valor de R$300,00 (trezentos reais) ao 

responsável pelas contratações em decorrência da remessa intempestiva a este Tribunal. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50068-1, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Águia 

de Marabá Futebol Clube, responsável Sebastião Ferreira Neto, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais ao responsável e responsabilidade solidária do senhor Sebastião Ferreira 

Neto e do Águia de Marabá Futebol Clube, devendo a pessoa jurídica ser citada para apresentar 

defesa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Sebastião 

Ferreira Neto em débito para com o erário estadual na importância de R$14.000,00 (catorze mil 

reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), pelo débito. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vou até acompanhar, 

contando um fato verdadeiro. Esteve aqui presente no nosso fórum, o Ministro Benjamin 
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Zymler. Uma demonstração de Inteligência, de convivência, recebeu uma homenagem, 

estávamos todos nós, e, depois da homenagem que ele recebeu, um repórter perguntou a ele: 

“O senhor agora é cidadão do Pará e torce pelo Paysandu ou torce pelo Remo?”. Ele disse: 

“Eu torço pelo Águia de Marabá.” Ele disse que era torcedor do Águia. No mais, eu 

acompanho o voto do Ilustre Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: O Águia de Marabá, que por sinal teve um desempenho 

surpreendente no campeonato paraense quando disputou, e também no campeonato brasileiro, 

hoje está na série C, mesmo não tendo disputado o último campeonato paraense. Eu creio que 

aquilo que aconteceu lá foi uma pura desorganização na aplicação e, coincidentemente, 

Conselheiro Odilon, eu estou falando isso por uma única razão, porque eu estive no evento que 

distribuiu este material. Eu estava lá. Na época, eu era deputado estadual. Reuniram em uma 

sede muito grande, e estava à frente o ex-deputado João Salame, hoje prefeito de Marabá. 

Chamaram a imprensa, houve muita repercussão, menção à nota do jornal. Chamava-se uma 

pessoa de um clube, que vinha e recebia aquele kit de material, na frente de todo mundo. 

Tinham vereadores, o prefeito de Marabá naquela época compareceu, Prefeito Tião Miranda. 

Foi um evento de repercussão. Fico triste por que é um clube se organizando, e ali não deixou 

de ser uma coisa um pouco abrangente. Não era só o Águia de Marabá, porque eles 

distribuíram materiais esportivos para vários clubes menores da comunidade de Marabá, das 

cidades do interior. Mas eles são responsáveis pela aplicação do dinheiro. Foi um convênio, 

mas eu queria só registrar isso, que eu estava lá, eu vi, aconteceu, mas eu estava analisando 

aqui o relatório, e o voto do Eminente Conselheiro Odilon Teixeira, ele se aprofundou, razão 

pela qual eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas eu queria registrar isso: aconteceu a 

distribuição do material. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Esse valor do débito, só uma pequena dúvida, se refere à falta de 

documentação? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

São recibos pagos a algumas pessoas físicas, Conselheira, meramente simples, que não 

demonstram cabalmente que o negócio jurídico ocorreu. O convênio era R$ 100.000,00 reais, 

eu depurei todas as despesas, a unidade técnica entendeu que havia R$ 56.000,00 e o MP 

entendia que havia totalidade do prejuízo dos R$ 100.000,00 reais. Eu fui depurando cada 

despesa impugnada, avaliando se de fato os autos, os documentos que haviam junto com a 
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defesa trazida, nota jornalística, declarações das agremiações, poderiam respaldar aquela 

despesa, mas infelizmente os R$ 14.000,00 reais eu não consegui verificar o nexo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas 

eu queria perguntar a Vossa Excelência. Eu sei que está em um momento de votação, por 

exemplo, mas esses R$14.000,00 reais foram mais pertinentes ao pagamento de arbitragem, o 

arbitro que trabalhou no campeonato? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: A despesa de arbitragem, como mencionei no voto, eu considerei o 

contrato existente como válido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: No interior, o que eu vi lá? Eles compraram material esportivo em 

grande quantidade e entregaram para cada comunidade, para cada clube, um Kit, e fizeram o 

campeonato, isto é, eu convido um time para participar do campeonato, mas também estou 

dando o material. E o campeonato foi uma realização muito grande na cidade, um 

acontecimento, e para acontecer isso tem que ter uma arbitragem, uma certa isenção, e tem 

que pagar, porque ninguém vai fazer isso de graça. O conselheiro Nelson Chaves é atleta, 

Cipriano Sabino. Em um nível de organização desses, o cara está correndo em um campo por 

90 minutos. E um árbitro, se for bom, corre, por isso ele tem que receber por isso. No fundo ele 

não está participando do jogo, mas é o arbitro, que geralmente ele é pago. Em todo canto é 

assim. Eu quero só testemunhar que eu vi acontecer o evento e vi acontecer a distribuição, e 

lamento por isso, porque a gente orienta como fazer a prestação de contas, mas nem sempre 

eles conseguem alcançar, por isso eu quero lamentar essa punição ao Águia de Marabá por 

tudo que já fez, as conquistas que teve, mas, infelizmente, não tem jeito. O Conselheiro Odilon 

Teixeira está certo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu acho assim: o Conselheiro Odilon tem razão total com relação ao árbitro. 

Ele não tem que ser mais ou menos imparcial. Ele tem que ser totalmente imparcial, não pode 

ser um pouco. Mas brincando com Vossa Excelência, todos os árbitros são pagos, todos os 

campeonatos do Brasil e do mundo eles recebem por este trabalho. Conselheira Lourdes disse 

que também em Augusto Correa eles pagam também. Isso é normal, mas com relação aos 

árbitros já está sanado, pois o Conselheiro Odilon encontrou uma solução e já resolveu. Eu 

ficaria preocupado se fosse um timezinho do interior que pegou o dinheiro e foi numa taberna 

comprar o material, mas é o Águia de Marabá, não é mais considerado uma organização 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 725

pequena, que pode fazer as coisas de qualquer jeito. Eu acho que eles têm a responsabilidade, 

e a cidade de Marabá é uma cidade grande. Então, eu acho que tem que ser levado em 

consideração esse ponto de vista. Se o recurso fosse repassado pelos pequenos times do 

interior, aí, obviamente, que nós tínhamos que fazer algumas separações e ter algumas 

preocupações, porque nós sabemos como é no interior. Às vezes uma loja vende tudo. Ela 

vende corrente, chuteira, chapéu, cimento, vende tudo. Tem loja no interior, armazéns, 

mercearias, mas no caso de Marabá é diferente. Lá tem supermercado, construtora, cartório, 

Tribunal de Contas, ou seja, é uma cidade grande. Então, eu acho que o Conselheiro Odilon foi 

muito feliz no sentido de se preocupar com essa situação e, também, porque se trata de uma 

organização que tem a responsabilidade de receber o recurso e prestar contas. Não é qualquer 

organização. Então, eu acompanho o voto do relator nessa direção. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu continuo dizendo, o 

Conselheiro Odilon está correto, ele se aprofundou no relatório, no voto, eu gostei, está de 

parabéns por isso. O que eu estou querendo dizer é que eu vi, aconteceu o evento, e eu não 

tenho nenhuma dúvida que o dinheiro foi aplicado e nem deu, pelo tamanho do evento, não foi 

suficiente. O convênio é de 2008, no momento em que o Águia estava nascendo praticamente 

como organização. O Águia é um time novo, mas o que eu entendi, Conselheiro Cipriano, foi 

assim: o Águia foi o instrumento para fazer pelo menor; o dinheiro não foi só para o Águia; o 

Águia realizou para si e para os outros. E ali teve lanche, tinha gente trabalhando, por isso 

acho que eles tiveram dificuldades de fazer a prestação de contas, porque foi um dinheiro gasto 

com muitas coisinhas. Eu entendi que foi assim, e aí eles se atrapalharam, pois não foi só 

comprar o material esportivo, não foi só pagar o árbitro. Então, eu creio que eles não 

conseguiram documentar adequadamente o evento. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo com o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/50127-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Instituto de Terras do Pará, responsável José Heder 

Benatti, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 

das contas, sem devolução de valores e aplicação das multas regimentais aos senhores Valmir 
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Gabriel Ortega e Aníbal Pessoa Picanço (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

advogado do responsável pelas presentes contas, Senhor Wanderley Ladislau estava presente e 

na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra 

que o fez nos seguintes termos: Bom dia Senhor Presidente, Senhor Procurador Geral, 

Senhores Conselheiros, auditores, em especial à Relatora. Esse processo é de responsabilidade 

do Doutor Héder Bennati, que para quem não conhece é professor doutor, uma referência em 

direito agrário aqui no município, vice-diretor do Centro De Ciências Jurídicas da 

Universidade Federal do Pará. Nessa oportunidade, na celebração deste convênio nº 

001/2008, ele respondia pela presidência do Instituto de Terras do Pará. Analisando o objeto 

do convênio entre o ITERPA e a SEMA, elaboração de estudos fundiários socioeconômicos 

para subsidiar a criação e a implementação de unidade de conservação de natureza da região 

oeste do estado, compreendendo as glebas de terras estaduais do Caramuru Curi, Nova Olinda 

1 e 2 e Mamurú, enfim. No final do trabalho, as áreas foram destinadas para a regularização 

fundiária, priorizando comunidades tradicionais, agricultores familiares, áreas de proteção da 

biodiversidade e para a concessão florestal sobre a modalidade de concessão de gestão direta. 

O objeto do convênio foi cumprido, portanto é um convênio bem técnico, bem na área agrária 

onde o professor é uma referência, como havia dito. As questões, os supostos vícios suscitados 

pelos respeitáveis técnicos desta Corte de Contas, foram contraditados na defesa apresentada, 

sendo que perduraram apenas alguns, no qual eu irei fazer a sustentação oral para demonstrar 

aos senhores conselheiros que os supostos vícios apontados são todos de natureza formal, 

foram sanados na verdade, e não gerou nenhum prejuízo ao erário, o que é mais importante. 

Primeiro ponto, que não foi acatado na réplica do relatório técnico, na manifestação em 

réplica dos técnicos, em relação a que não consta no instrumento do convênio, cláusula que 

identifique o responsável pelas atividades de acompanhamento, controle e fiscalização, bem 

como as normas e prazos para a sua realização. Isso aqui diz respeito a uma Resolução do 

Tribunal que diz que deveria estar na cláusula do instrumento, só que foram juntados aos autos 

a portaria 1.048/2009 do ITERPA, que foi publicado no diário oficial, onde consta a indicação 

de um fiscal para o convênio. Então foi anexada às folhas 660, Senhora Relatora, o ato com a 

indicação do fiscal. Portanto, não foi indicado no convênio, mas foi indicado por um ato 

específico. Na opinião da defesa foi suprida esse rito, essa obrigação pelo convenente. Foi 
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publicado, não constava no instrumento, mas foi substituído pela publicação da portaria. 

Portanto, a meu ver, seria um exagero, um formalismo exagerado não considerar esse 

instrumento, que foi observado pelo ITERPA. Outra questão apontada é a seguinte: A 

apresentação de documentos comprobatórios de despesa em original. Na nossa defesa, nós 

apresentamos que esses documentos foram apresentados em original pelo titular do ITERPA 

em 2011, por meio do ofício 235/2011, que está nos autos também, folhas 661 ou 326, porque 

tem 2 carimbos aqui, e foram juntados, foram apresentados no ofício encaminhado pelo Senhor 

Daniel Nunes Lopes, respondendo pela Presidência do ITERPA, à época. Ressalto que na 

réplica, na análise da contestação, os técnicos não debateram, não fizeram nenhuma 

contradição, nenhuma contradita, não contestaram esse argumento apresentado. Não tem 

réplica. Só disseram, ao final, que mantêm a reprovação por este item, mas tendo sido juntados 

os documentos, que foi realizado inclusive pelo gestor do atual governo, do governo posterior à 

gestão do presidente do ITERPA ora defendido. Então era uma mera juntada de documentos 

que foi apresentado pelo gestor do ITERPA à época, não contraditada, não replicada no 

relatório. Outro vício formal apontado foi a entrega das conciliações bancárias, também não 

replicado no relatório técnico. O gestor, o defendente, apresentou, às folhas 664, todas as 

conciliações bancárias, 664 a 699, senhora Relatora. E, por fim, outra questão de natureza 

formal também envolve a emissão de recibos que foram apresentados também às folhas 700, de 

valores bem módicos, R$797,00 e R$693,00, onde o responsável, servidor da época, que 

conduzia o carro, apresentou, na sua prestação de contas, o recibo deste posto de gasolina na 

longínqua região de Juruti, onde está declarado pelo proprietário que ele ainda não possuía os 

blocos de nota fiscal e que só estarão disponíveis a partir do dia 05/12. É um recibo detalhado 

e onde foi informado que era o único posto de gasolina da região. Nós temos que considerar, 

aliás, eu tenho ouvido muitas manifestações dos próprios conselheiros desta situação do 

Estado do Pará, que é muito grande. Então, nós temos, muitas vezes, servidores se deslocando 

em seus trabalhos nesse estado, e aí você tem em uma determinada rodovia somente um posto 

de gasolina, o que o obriga a abastecer o carro senão vai ficar a pé. Então observem que 

foram supostos desvios de natureza formal, que foram sanados, e foi demonstrado pela defesa 

que os documentos já estavam nos autos, muitos deles. Isso foi resolvido, e, sobretudo, que o 

convênio cumpriu o objeto, que não houve qualquer prejuízo ao erário, que não há má fé. O 
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gestor é um notório professor do nosso estado, uma referência no direito agrário. Então, por 

tudo isso, eu requeiro a essa egrégia Corte de Contas a aprovação da prestação de contas do 

Professor Héder Bennati. Muito Obrigado! A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas regulares com ressalva e, aplicar aos senhores Valmir Gabriel Ortega a multa no valor 

de R$720,00 (setecentos e vinte reais), pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95, pela 

não emissão do laudo conclusivo e Aníbal Pessoa Picanço a multa no valor de R$720,00 

(setecentos e vinte reais), pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95, pela não emissão 

do laudo conclusivo. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50378-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Benevides, responsável Edimauro 

Ramos de Faria, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2006/51254-4, que tratam dos Recursos de Reconsideração, 

interpostos por Cláudio Furman, Parsival de Jesus Pontes e Fernando Agostinho Cruz Dourado, 

cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e provimento 

parcial para reformar o Acórdão nº 39.351 de 14.02.2006 considerando a irregularidade das 

contas do senhor Cláudio Furman com devolução do valor R$7.284,00 (sete mil, duzentos e 

oitenta e quatro reais) e mantendo a multa regimental; conhecimento e provimento para 

reformar o Acórdão atacado considerando as contas regulares do senhor Parsifal de Jesus 

Pontes e mantendo a multa regimental; e do senhor Fernando Agostinho Cruz Dourado 

conhecimento e improvimento do recurso (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer dos recursos, no mérito dar 

provimento parcial ao recurso do Senhor Cláudio Furman reformando a decisão, condenando-o 

à devolução ao cofres públicos da importância de R$7.284,00 (sete mil, duzentos e oitenta e 
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quatro reais) e, provimento ao recurso de Parsifal de Jesus Pontes, reformando a decisão, 

passando a julgar suas contas regulares, mantendo-se os demais termos do Acórdão Atacado. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/52105-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Mário Cézar Sobral Martins, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do recurso, diante da sua 

intempestividade e no mérito seu desprovimento (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para não conhecer do 

recurso em razão da intempestividade, mantendo-se o Acórdão atacado em todos os seus 

termos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50598-0, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Paulo Roberto Mergulhão, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50307-8, que trata 

da Representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Relator 

Auditor Julival Silva Rocha, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior, em sessão ordinária de 16/04/2015. Na forma regimental, Sua Excelência o 

Conselheiro Cipriano Sabino proferiu voto de vistas acompanhando a decisão do relator. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2011/51997-2, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 
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Saúde Pública, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento 

dos registros, e que o senhor Cláudio do Nascimento Vale seja chamado em audiência para que 

apresente defesa em face da intempestividade na publicação dos contratos. (pausa). A matéria 

foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2011/52961-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável pelas contratações 

(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/50449-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizada pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da 

Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir 

o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50909-5, que trata 

do Ato de Aposentadoria de Maria Celeste Corrêa Belo, cuja Relatora foi a Auditora Milene 
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Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa).  Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir  os registros. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2010/52421-9, que 

trata do Ato de Reforma de Antonio Nelson Tavares Lopes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Esgotada a pauta de julgamentos, e na inexistência de assuntos pautados em MATÉRIA 

ADMINSTRATIVA, a Presidência passou a abordar os seguintes temas: Tem algumas coisas 

para acontecer, neste momento. Primeiro, tenho um convite para os conselheiros, que podem 

levar seus assessores; para os secretários da administração, para os diretores e chefes de 

seção, na próxima segunda-feira, às 9h no plenário deste Tribunal, vamos ter a 1º reunião para 

tratar do Plano Estratégico 2016/2021. Como já é de conhecimento de todos, em dezembro 

deste ano, vai expirar o Plano Estratégico 2012/2015, elaborado na gestão do Excelentíssimo 

Conselheiro Cipriano Sabino. E já está consolidado em nosso Tribunal o Planejamento 

Estratégico, e eu estou fazendo o convite para que na reunião de segunda-feira, às 9h, a gente 

possa definir uma estratégia de atuação para os próximos 6 anos, 2016 a 2021. Como esse 

plano vai abranger 3 gestões, de 3 presidentes, é muito importante poder contar com a 

participação dos conselheiros. Eu queria me dirigir ao gabinete do Conselheiro André Dias, 
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que não está no momento, mas está na Casa, Conselheira Lourdes Lima, Vossa Excelência não 

pode faltar, porque pelo desenho definido, consolidado do rodízio, o futuro Presidente 

Conselheiro André e em seguida Vossa Excelência. Nós vamos tratar da gestão do Conselheiro 

André e Vossa Excelência também. Eu já estou convencido, Conselheiro Cipriano, Vossa 

Excelência deu esse grande passo, não é uma invenção nossa, e eu estou dando apenas 

continuidade. Uma gestão planejada é uma gestão que tem uma chance maior de sucesso. E no 

meu entendimento isso está consolidado aqui. E com a participação dos conselheiros, dos 

servidores, vamos fazer um bom Plano Estratégico para 6 anos, isto é, o Tribunal que 

queremos, o Tribunal do futuro. Nós vamos traçar o rumo. Então fica o convite. Eu queria 

dizer que nós vamos ter 2 momentos. Um momento para o Secretário, Doutor Arlindo, ler uma 

pequena mensagem que foi elaborada pela equipe de comunicação da Casa, fazendo uma 

referência ao “dia das mães”. Manifestação do Senhor Secretário Geral José Arlindo Siqueira 

da Silva: Ser Mãe. Nos dicionários o vocábulo mãe é definido como substantivo feminino, 

especificamente no Aurélio, sua primeira definição é “Mulher, ou qualquer fêmea que deu a luz 

a um ou mais filhos.”; em seguida suas precípuas características: “Pessoa muito boa, 

dedicada, desvelada”. Quem duvidaria? Para além das definições de gramática, origem ou 

características pessoais ou de gênero, uma mulher nascida há mais de 2000 anos tem 

fundamental importância e é a principal referência materna para o mundo ocidental e cristão, 

Maria a mãe de Jesus. Toda mãe de verdade é um pouco Maria. As mães biológicas, as 

adotivas, as tias, as madrinhas, as irmãs e as amigas. Ser mãe é uma benção, mas também uma 

vocação. Ser mãe é ser justa, não esqueçamos que o símbolo da justiça é uma mulher cega. Ser 

mãe é ser imprescindível, mas também falível, o amor, a atenção, o carinho e a preocupação de 

uma mãe devotada curam até a dor mais profunda, as mais belas histórias de devoção e 

doação, as mais fantásticas provas de superação sempre tem por trás o amor de mãe. Todos 

somos filhos de Maria. Todos os dias deviam ser seus dias. Feliz dia das Mães para todas as 

mães, para as mães do TCE, as mães do Pará e as mães do Brasil. Feliz Dia das Mães todos os 

dias! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Eu também quero estender essa mensagem às servidoras mães do MPC, Doutor Antônio 

Maria, e agradecer a equipe de comunicação por ter elaborado essa bela mensagem. Agora o 

último assunto: eu quero convidar para ir à tribuna, a representante do Coral Cristina Torres, 
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porque o nosso coral participou de um evento internacional nos representando, e pôde contar 

com a solidariedade de conselheiros, servidores e também dos procuradores e servidores do 

MPC. Foi na base de uma coleta que eles puderam fazer essa caminhada. Então, eles querem 

fazer aqui uma manifestação, um agradecimento. Manifestação da Senhora Maria Cristina 

Andersen Trindade Torres: Bom dia a todos! Bom dia conselheiros, auditores, Ministério 

Público. Estamos aqui para agradecer e contar o que aconteceu na nossa trajetória neste 

evento. O Coral se apresentou no 4º Festival Internacional de Corais 3 fronteiras, com um 

repertório em que foram executadas músicas sacras, KYRIE de John Leavit, músicas 

folclóricas, que não podia deixar de ter, para mostrar a riqueza do nosso Estado do Pará, do 

Maestro Waldemar Henrique, músicas africanas e popular brasileira. Como podemos ver, o 

Coral percorreu o mundo em poucos minutos, isso graças ao nosso maestro Jeremias 

Progênio, que infelizmente não pôde estar aqui, mas o trabalho dele é muito bom. O coral 

mostrou sua versatilidade, pois cantou, dançou e fez performances teatrais. Em outras 

palavras, apresentou um verdadeiro espetáculo, e porque não dizer um musical. Isso não é 

tarefa fácil, pois trata-se de um coral empresarial e não de um coral profissional. O coral foi 

aplaudido calorosamente e recebeu de todos, desde o público coralista dos países Brasil, 

Argentina e Paraguai, e até do Maestro Gil Gonçalves, que foi o organizador do evento, muitos 

elogios, inclusive despertando interesse em todos a vir ao Pará para conhecer melhor o estado 

e a sua cultura. E o coral já foi convidado para o próximo festival. Então, nós fizemos uma 

pequena demonstração aqui, porque nós sabemos que não se pode demorar muito nesse Slide. 

Nós mostramos os coralistas que participaram, em baixo os nomes dos nossos coralistas, que 

tiveram a coragem de ir junto conosco, mas tenho certeza que no próximo todos irão. Além de 

mim, foram Isabel Siqueira, Antônia Pinto, Madalena Rosa, Marcio Roberto, que foi o único 

representante masculino, Maria do Socorro de Souza, Silvia Helena Pessoa Bandeira e 

Raimunda da Silva Dias. No outro Slide nós mostramos a apresentação da música KYRIE, que 

é uma música sacra - nós começamos com essa música - e logo depois nós passamos para a 

música popular “É isso aí”, da Ana Carolina; e é interessante a passagem como o maestro fez, 

porque ele simulou uma chuva, e todos nós tentávamos sair da chuva e quando a gente volta 

era como se estivéssemos em um quadro vivo, cantando a música e representando, como se 

estivéssemos em uma praça. Logo depois nós trocamos de roupa para apresentar a música da 
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festa “O Boto”, com a interpretação da música foi “Boto sinhá”, de Waldemar Henrique. Logo 

depois nós apresentamos a peça SIFUNI MUNGO, que é um hino africano com a adaptação de 

Edu Moselenbaum. Foi isso que nós apresentamos lá e queríamos agradecer a todos que 

acreditaram e proporcionaram o sucesso dos coralistas no evento, e aos que colaboraram 

financeiramente, tornando possível a contratação das vozes do apoio, que abrilhantaram e 

engrandeceram a apresentação. Como nós dissemos, éramos 8 do TCE, então todos os outros 

foram nossos apoios, e com a ajuda financeira pudemos melhorar a situação deles, que foram 

também por conta própria como nós. Então, nós agradecemos muito a todos, e eu quero pedir 

às nossas coralistas que se levantem. Aqui estamos apresentando nosso troféu de participação 

e o diploma. O certificado e o troféu, que será o primeiro de muitos, se Deus quiser, e com a 

ajuda de vocês. Infelizmente, como o nosso maestro não pôde participar, porque nós estamos 

na semana Mariana, então ele também tem outros eventos para participar. Estará passando 

uma missa hoje, porque iria estar aqui na sexta-feira, na nossa missa, que parece que não vai 

mais haver, pois foi transferida para quarta-feira. Mas, infelizmente, ele tinha muitos 

compromissos e não pôde vir. Mas a gente fica devendo essa apresentação. Nós fizemos essa 

pequena amostra das fotos, temos outras, mas a gente não quis tomar muito tempo. Se pudesse, 

nós gostaríamos de fazer depois um evento aqui no Tribunal para mostrar o que nós fizemos lá. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quem 

sabe na próxima Sexta da Integração, que já tem a participação do Secretário da Fazenda, ou 

o da Saúde, que está por ainda definir, porque mudou a titular da Secretaria de Saúde. Mas 

seria um evento importante, na presença de todos os nossos servidores. Manifestação da 

Senhora Maria Cristina Andersen Trindade Torres: Nós pensamos em até fazer alguma coisa no 

Fórum. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: No fórum já é de praxe. Vai ser inovador. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu pensei assim, Cristina, houve um gesto de 

solidariedade dos conselheiros, dos procuradores do Ministério Público, Servidores do MP. 

Pôxa! Houve uma certa dificuldade para formalizar a viagem de vocês, por conta do Tribunal, 

não foi a falta de dinheiro, excesso de cuidado, consultei os conselheiros e achamos por bem 

incentivar a coleta, e foi importante que tivemos a solidariedade de muitas pessoas, que 

permitiu com que ajudasse a todos vocês a realizar e participar do evento. Parabéns! Eu vou 
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franquear a palavra a todos, mas um último registro antes de franquear. Nossa aniversariante 

do dia, talvez eu não fale mais hoje, Doutora Milene, que Deus lhe abençoe sempre! A senhora 

honra a nossa Instituição. Chegou para somar; é uma pessoa pública exemplar, inteligente e 

dedicada, e eu posso lhe chamar de amiga, lhe tenho na mais alta conta. É o cidadão Luís 

Cunha falando isso. Parabéns e que Deus lhe abençoes sempre. Feliz Aniversário! 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero só 

corrigir o que o presidente disse: “Eu não vou mais falar.” Fala, Vossa Excelência, aqui, aliás, 

nós todos fomos presidentes. Então, o presidente aqui, neste plenário, é uma coisa, porque eu 

sempre digo: “Eu sou o último que fala, e o primeiro que apanha.” Mas o presidente não. O 

presidente, aqui no plenário, tem que ser o primeiro a falar e o último a falar. Vossa 

Excelência é quem encerra, de maneira que a última fala e primeira serão sempre de Vossa 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Senhor Presidente! Obrigado Nelson, obrigado Lourdes, pediram juntos praticamente. 

Eu quero, em primeiro, lugar cumprimentar Vossa Excelência, e elogiar, parabenizar, 

agradecer, também, mas cumprimentar principalmente, porque o exemplo que Vossa 

Excelência está dando, mais uma vez entre vários outros, quero dizer, dando continuidade a 

um projeto que não é de Vossa Excelência, nem meu, nem da Lourdes, nem do Nelson, é do 

Tribunal de Contas, da Instituição, que é o Plano Estratégico. Nós, aqui, de vez em quando, 

presenciamos, comprovamos, até uma certa irresponsabilidade de muitos gestores dos 

municípios, no estado e no Brasil inteiro, de pegar um projeto que está em andamento, que é 

importante para a Instituição, e mudar tudo, fazer diferente. Nós já vimos aqui em Belém 

pintarem as paradas de ônibus de azul, de vermelho, de amarelo, de tudo quanto é cor. E o 

município tem uma cor oficial, tem as cores oficiais, tem a bandeira oficial, ou seja, situações 

que, independente da presidência, dos conselheiros, dos servidores, é o Tribunal de Contas que 

está à frente. E Vossa Excelência, com essa sua inteligência, com o pensamento institucional, 

dá prosseguimento a esse trabalho. É um novo plano estratégico, mas dá continuidade a esse 

pensamento, que é importante para todos nós. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Nós 

temos naquele questionário, naquela variação em que nos inscrevemos espontaneamente, que o 

Tribunal de Contas foi um dos primeiros a aceitar, e um dos requisitos é a questão da 

avaliação do Plano Estratégico, além de outras questões. E o Tribunal, mais uma vez, dá um 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 736

exemplo na gestão de Vossa Excelência, que nós temos que dar oportunidade e apoiar 

iniciativas que são institucionais, independente de quem esteja à frente da Instituição. Então 

parabéns a Vossa Excelência! E eu cumprimento, mais uma vez, toda a sua equipe, e 

obviamente os próximos presidentes devem estar acompanhando, senão pessoalmente, mas a 

sua equipe, como Vossa Excelência disse, porque se trata de um projeto que vai atingir ou 

orientar todos os servidores, conselheiros, tribunais e, principalmente, os próximos presidentes 

da Instituição. E queria também, rapidamente, cumprimentar, já fiz pessoalmente, mas vou 

fazer novamente, parabenizar, desejando-lhe muita saúde, que Deus continue lhe abençoando, 

que a senhora ou Milene, me permita chamar assim, é uma pessoa abençoada, pela saúde, pela 

inteligência, pela família que tem, pela vida que se dedica, que constrói com muita luta e 

dedicação. Não vejo em Vossa Excelência, ao tempo que nos conhecemos e até vendo a sua 

ficha, o seu currículo, nenhum favor, porque tudo foi construído com muita luta, dedicação, 

suor, abrindo mão de muitas coisas na sua vida, até da sua cidade, e Vossa Excelência é 

merecedora de reconhecimento, de parabéns, de cumprimentos, por estar onde está, e tenho 

certeza que ainda vai chegar muito mais longe, muito mais à frente, visionária, inteligente, 

trabalhadora, dedicada, corretíssima e tem o respeito e admiração de todos os conselheiros, 

servidores do Tribunal, com certeza dos que integram o controle externo, e hoje Vossa 

Excelência trabalha com isso. Então, eu quero lhe desejar muita saúde, que Deus lhe ilumine, 

lhe abençoe, desejo-lhe total e pleno sucesso na sua vida em todos os sentidos. Parabéns! Feliz 

Aniversário! Senhor Presidente, rapidamente, quero cumprimentar todas as mães do nosso 

país, enfim, do mundo inteiro, e aqui, especialmente, as mães do Tribunal de Contas e as mães 

também que não estão no Tribunal de Contas, mas são as nossas mães. Mãe do Jorge, mãe do 

Arlindo, as mães de todos nós, a Lourdes, que é mãe, várias mães que estão aqui hoje na 

galeria, algumas trabalham e outras não trabalham no Tribunal, mas de alguma maneira nós 

temos que reconhecer as que não trabalham aqui. O Tribunal, com certeza, vai fazer alguma 

homenagem amanhã. Algo em que as mães possam receber o nosso humilde, modesto 

agradecimento, porque todo agradecimento que se fizer não vai retribuir nada pelo que as 

mães são responsáveis, ou pelo que as mães fazem na vida da gente e na vida de todo mundo 

que vive, pois se está vivo é porque teve uma mãe. Eu acho que nós devemos, todos os dias, 

como já foi dito pela mensagem lida pelo gabinete da presidência, reconhecer e agradecer 
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todos os dias as mães, que são maravilhosas, são compreensivas, são companheiras, são 

amigas, são mães. Então, efetivamente, meus cumprimentos, meus agradecimentos sinceros a 

todas as mães do Tribunal de Contas, as que trabalham aqui, e as nossas mães que não 

trabalham aqui no Tribunal, que fique registrado. Parabéns a todas as mães, e que Deus 

abençoe sempre a todas. Quero cumprimentar, Senhor Presidente, o coral. É merecidíssima a 

homenagem, o reconhecimento, e também merecida participação, porque eu acho que o Coral 

do Tribunal vem crescendo de uma forma extraordinária, obteve o apoio do Conselheiro 

Nelson Chaves lá no início, em seguida a Conselheira Lourdes, na presidência, também 

fortaleceu e apoiou o coral. Eu também fiz o que pude, e Vossa Excelência está fazendo 

também o máximo. E tenho certeza que o coral, com a dedicação deles, porque às vezes nós 

não temos todos os recursos disponíveis, isso acontece na casa da gente também, nas 

empresas, na família, às vezes nós não temos todos os recursos que precisamos, e, com todas 

essas dificuldades, o coral tem se destacado. Aqui em Belém, eles sabem, tem uma agenda que, 

em determinados momentos festivos da cidade, é complicado, porque a agenda fica cheia e às 

vezes não dá para cumprir, talvez, todos os compromissos. São igrejas católicas, outros 

eventos, até eventos de outras instituições. E o coral vai, se apresenta, e é reconhecido pelos 

que estão ouvindo; é aplaudido, enfim, por isso o chama de novo. Quando marcam uma vez, 

geralmente o chamam de novo: “Todo ano nós queremos a presença do coral aqui”. Eles 

sabem do que eu estou falando. Então, eu quero cumprimentar, parabenizar, em que pese todas 

as dificuldades que nós temos com os recursos, eles são limitados verdadeiramente, e além dos 

recursos, nós temos dificuldades de fazer as coisas acontecerem dentro da lei, com todas as 

garantias possíveis. O Tribunal é um órgão, eu digo que um pouco diferente, porque nós temos 

que dar o bom exemplo, e às vezes nós encontramos dificuldades e não conseguimos 

ultrapassar. Vossa Excelência foi sábia na liderança desse processo, pois convocou os 

conselheiros e nós conseguimos encontrar uma solução muito boa. Acredito até que é uma das 

soluções que podem contar já efetivamente para outras oportunidades que tiverem. Então, 

quero cumprimentar e dar parabéns ao nosso coral “Eva Andersen Pinheiro” pela 

participação no 4º Festival Internacional de corais três fronteiras, e a todos os integrantes do 

coral, os que foram, e os que não foram também, porque ajudam na hora do ensaio, da 

convivência, da relação, a construir o coral. Hoje, o coral pode se apresentar completo ou 
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parcialmente, e com certeza de uma forma ou de outra vão se apresentar muito bem. Fico 

muito alegre e feliz. Parabéns ao Conselheiro Nelson, que lá atrás teve essa brilhante ideia, 

uma semente, como ele diz, que plantou e mais uma vez estamos colhendo os frutos. Parabéns a 

Conselheira Lourdes também pelo apoio e ao Conselheiro Presidente Luís Cunha por dar esse 

incentivo. Cumprimento a todos do coral, os que foram e os que não foram, ao Maestro 

Jeremias por liderar essa equipe maravilhosa. Obrigado aos conselheiros por terem a 

paciência de me darem a oportunidade de falar, e muito obrigado ao Presidente. Obrigado! 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 

que agradeço. Muito obrigado por tudo que disse. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu agradeço ao Conselheiro Nelson, mas 

gostaria, Excelentíssimo Senhor Presidente, de me associar, e eu sei que a mensagem que 

Vossa Excelência coloca aqui pelo dia das mães, através da assessoria de comunicação, é um 

reflexo do coração de Vossa Excelência, como de todos os conselheiros certamente. Muito 

Obrigada pelas palavras, Conselheiro Cipriano Sabino, no sentido de dar expressão a nós 

como mãe. Vossa Excelência que tem a sua mãezinha, que lhe ama, a Dona Fátima, que tem 

um carinho muito especial por Vossa Excelência e por todos nós. Dona Fátima nos considera 

também como seus filhos. É verdade, ela faz as redes mais bonitas do Pará. Mas falar de mãe 

me emociona, porque tudo que sou, ou tudo que nós somos, o primeiro plano vem de Deus, e 

depois por Deus, que nos dá o privilégio de termos uma mãe. Inclusive Ele mesmo para dar um 

exemplo de família, Ele quis ser humano e escolheu uma mulher para ser sua mãe; e ao partir 

olhando para São João, onde estava sua mãe ao lado da cruz e os discípulos que Ele tanto 

amava, lhe disse: “Eis aí a tua mãe.” Aquele momento Jesus, com certeza, entregou a sua mãe 

ao mundo, a todos nós, para que nós pudéssemos aqui, hoje, nós considerássemos também 

como nossa mãe. Mas a minha emoção é porque há alguns anos, mais ou menos há 4 anos, 

passo o dia das mães sem a presença física da minha mãe, mas tenho certeza que ela está 

também em um outro plano ao lado de Deus, ao lado da mãe de Jesus. Mas eu quero dizer que, 

como disse inicialmente, nós devemos tudo e, principalmente, as nossas vidas às nossas mães. 

Sem mãe, o mundo não teria vida. E o mais importante é que as mães têm a capacidade de 

gerar em seu seio a vida, e só a ciência divina pôde nos dar esse privilégio. E quero agradecer 

a minha mãe por ter me dado a vida e por tudo que eu sou, a formação que ela me deu desde o 
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ventre, em todos os momentos que me acompanhou até ela partir. O exemplo sereno, humilde 

da minha mãe, a capacidade de aglutinar a família, a capacidade de ajudar as pessoas, sem 

limite, sem olhar quem, é um exemplo deixado por ela, a sua capacidade de olhar longe. Onde 

eu nasci, no interior, em uma casa pobre, nos braços da minha mãe e da minha tia, porque não 

tinha médico, e era a minha avó que era a parteira. Meu pai foi buscá-la, mas quando chegou 

eu já tinha nascido. Minha mãe gerou 13 filhos, cuidou de todos nós, criou uma família 

numerosa, no interior, com muita dificuldade. Ela era professora e meu pai agricultor. Ela 

tinha capacidade de cuidar de todos nós, de cuidar da escola, que era uma escola muito 

multisseriada, Doutor Odilon, com às vezes acima de 50 alunos matriculados, para ensinar 

àquelas crianças no interior com muita dificuldade, mas ela ainda tinha tempo de cuidar da 

casa, de ir para a roça com meu pai, mas ela queria dar tudo de melhor para todos nós. E 

ainda tinha tempo de criar outras pessoas. Depois ela se tornou parteira, enfim, minha mãe era 

um exemplo de pessoa, de servir sem hora, sem momento, e eu agradeço a Deus por ela, 

porque soube educar a todos os filhos gerados e os filhos que ela adotou. Muitos exemplos e 

muitos também que hoje são médicos, advogados, hoje exercem várias funções, foram alunos, e 

sentem o orgulho de ter estudado as primeiras lições com a professora Lulu, como ela era 

conhecida, e como o Conselheiro Nelson e o Conselheiro Cipriano ainda a conheceram. Aqui 

no Tribunal há um rito que as esposas ou os maridos entregam a toga, mas quebrei este rito, 

pedindo a minha mãe que entregasse a mim esta toga, e está nas fotos. Hoje o atual secretário 

era o Secretario à época, o Conselheiro Nelson deve lembrar, o Doutor Antônio Maria também 

deve se lembrar do momento em que eu recebi a toga das mãos da minha mãe. Para mim 

minha mãe é o maior exemplo de mulher, porque, se eu for falar dela, vou passar o dia todo, e 

vou tomar o tempo, mas eu agradeço muito a Deus pela mãe que tive e tenho certeza que cada 

um de nós aqui também tem esse reconhecimento pelas nossas mães. Gostaria de me 

manifestar no sentido da Doutora Milene e parabenizar Vossa Excelência, e fazer minhas as 

palavras já proferidas pelo Conselheiro Cipriano Sabino, pelo Doutor Luís Cunha, e dizer que 

Vossa Excelência tem todo o nosso apreço, todo nosso apoio, nosso reconhecimento. Sabemos 

que Vossa Excelência não figurou, porque ainda é muito jovem, na lista tríplice para 

preenchimento da vaga de conselheiro quando foi enviada, mas teria toda competência, assim 

como os outros seus colegas auditores têm, porém tinha que escolher um, e foi o Doutor 
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Odilon. Mas Vossa Excelência não participou da lista, porque é muito jovem. Então parabéns a 

Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência tem muito ainda a contribuir, a trilhar na história 

desta Corte de Contas e deste estado que Vossa Excelência escolheu para ter como seu estado, 

a prestar os seus serviços, que escolheu para viver e conviver conosco. Parabéns! Gostaria 

também de me manifestar com relação ao coral. Muito me alegra em saber, Conselheiro 

Nelson, e o parabenizo pela brilhante idéia, que, em março de 2008, Vossa Excelência iniciou 

no Tribunal de Contas e trouxe para esta Corte esta possibilidade, que é um exemplo. E, com 

certeza, já tem alguns servidores que participaram do 1º e que, hoje, já estão aposentados. 

Parabéns por mais essa iniciativa louvável de Vossa Excelência. Quando nós assumimos a 

presidência, Conselheiro Odilon, o coral estava, há alguns anos, sem funcionar, e tivemos a 

iniciativa de sugerir que se reativasse, que renovasse, e, de pronto, a maioria daqueles que 

gostam da música, que cantam e encantam, prontificaram-se e se colocaram a disposição para 

organizar. E eu quero parabenizar o Maestro Jeremias, que ele vem deste essa época dando 

apoio e elevando cada vez mais o coral do Tribunal de Contas, e o Conselheiro Cipriano, que 

ouviu a reivindicação e teve a brilhante ideia de dar o nome ao coral de “Conselheira Eva 

Andersen Pinheiro”, que foi uma grande Conselheira dessa Corte de Contas, por isso é 

merecido o nome que foi escolhido na gestão do Conselheiro Cipriano Sabino. Quero falar do 

Plano Estratégico, e dizer, agora, Conselheiro Presidente Luis Cunha, que é um fruto do 

“Promoex”, que induziu aos Tribunais de Contas e que nós tivemos a felicidade de organizar, 

o Conselheiro Cipriano continuou, e Vossa Excelência está dando continuidade a esse Plano 

Estratégico. Nós entendemos que o plano estratégico é o instrumento de maior importância 

para as gestões e que os gestores, que realmente têm compromisso, procuram segui-lo e 

aperfeiçoá-lo, como vem sendo feito ao longo desses anos. E Vossa Excelência, agora, 

convidando todos, inclusive servidores dos gabinetes. Então parabéns a Vossa Excelência pelo 

Plano Estratégico. E para concluir esta minha fala, eu gostaria de dizer que esta semana nós 

todos assistimos pela imprensa a aprovação pela Câmara Federal da proposta da Emenda 

Constitucional da PEC nº 457/2005. Quanto tempo está tramitando no Congresso Nacional? A 

denominada PEC da bengala, que eleva de 70 para 75 anos de idade aposentadoria 

compulsória dos membros dos Tribunais Superiores e do TCU. Certamente, em simetria com os 

membros das cortes superiores, para os integrantes dos tribunais estaduais, inclusive de 
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contas, também será elevado de 70 para 75 a idade da aposentadoria compulsória. Mais de 10 

anos de tramitação no Congresso Nacional, agora essa PEC, que será aprovada em breve, e 

com certeza será promulgada, vem atualizar a regra constitucional da aposentadoria 

compulsória, em sintonia coma expectativa de vida dos brasileiros e a preservação e 

manutenção no serviço público, por mais tempo, daqueles dotados de destacada experiência, e 

que ainda possui vitalidade para o desempenho de suas atribuições, prova está aqui, pois 

quantos colegas nossos, com certeza, têm, e o nosso Tribunal contará com mais tempo com o 

vigor, a inteligência, a dedicação e a competência de um dos seus brilhantes e ilustre 

integrante da nossa Corte que é o Conselheiro Nelson Chaves. Somos testemunhas dos grandes 

feitos, das iniciativas dele aqui, inclusive acabamos de falar e assistir o coral que já vem se 

apresentando internacionalmente. É uma das ideias dele. E ele, quer como integrante estadual 

de contas, quer como dirigente à época em que ele esteve à frente da presidência, quer também 

como cidadão, tem procurado sempre aproximar esta Corte de Contas da sociedade como um 

todo. E vários eventos nós temos aqui, os exemplos de ideias, iniciativa dele, inclusive os 

nossos fóruns e outros. Em função disso, o Conselheiro Nelson Chaves, que sairia com pouco 

menos de 2 anos, terá a oportunidade, com certeza, de permanecer conosco, emprestando seu 

conhecimento e principalmente sua amizade no nosso convívio diário. Muito obrigada pela 

atenção de todos! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Conselheiro, agora impactado, só porque é a semana do dia das mães. Só o coração 

de mãe da Conselheira Lourdes, com esta generosidade para comigo transbordante. Quero 

também fazer menção que, ontem cedo, ao chegar em meu gabinete, eu tive a honra de receber 

a visita do Conselheiro Cipriano, que foi lá se alegrar com a possibilidade de que esta emenda 

possa nos atingir a um nível estadual, pela similitude, e eu agradeci a generosidade da 

lembrança, como também cheguei na nossa reunião da escola de contas, estava presente lá a 

Doutora Milene, e também os outros integrantes da nossa escola, Francisco, Doutora Alice, 

Doutora Géo, festejando essa possibilidade, porque, rigorosamente, eu jamais contei. É uma 

possibilidade eventual de uma prorrogação da permanência do meu tempo nesta Casa. Eu 

quero dizer que mais significativo do que isso, sem dúvida, são as demonstrações de afeto, de 

carinho, como essas que eu estou citando que acabei de receber. Isso independente do tempo, 

porque nós somos passageiros. Eu digo que aquele painel ali testifica e testemunha a 
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transitoriedade da nossa presença no Tribunal, como também na vida. Fico muito grato a 

Vossa Excelência, Conselheira Lourdes Lima. Nós conhecemos todos. Tivemos, aqui, da vida 

política, em razão dos fatos que foram tratados, Vossa Excelência, Presidente, tem essa 

benevolência, usando o tal termo mais popular, tem essa camaradagem, em permitir, após o 

julgamento dos processos a conversa entre nós, fraterna, suave no plenário, onde a gente se 

permite até algumas divagações, pedindo sempre desculpa para não cansar os ouvidos dos que 

nos ouvem, que nós colhemos e Vossa Excelência também, com o Governador Hélio Gueiros. 

Essa vida do dia a dia nos dá ensinamentos, vida política, por alguns fatos importantes, outros 

jocosos, e que cada vez mais que se entra no tempo a gente vai observando naqueles mais 

velhos a sabedoria da vida. Em alguns comícios do interior, como a Conselheira Lourdes teve 

a oportunidade de participar comigo, Conselheiro Cipriano e Vossa Excelência também, uma 

vez o Governador disse para mim naquela linguagem dele: “Nelson, eu quero ficar sempre por 

último nesses comícios, porque é tanto orador que quando chegar a minha vez basta eu dizer: 

eu tenho dito.” Não preciso me cobrar mais nada, porque tantos já disseram tudo aquilo, 

embora ele fosse homem de grande verve, e no final ele acabava falando, porque muitas vezes 

a gente via, ele tinha um jeito muito popular de se comunicar com a população e, na realidade, 

aquelas pessoas que ficavam ali, por mais que nos esforçássemos do palavreado do discurso, 

eles queriam escutar mesmo era o velhinho, porque ele tinha aquele jogo dele, cá entre nós, 

quando dizia: “Mas aquele sujeito é cara de pau.” Esse jeito era muito popular, no sentido da 

explanação dele. E eu aqui lembrando do espírito dele, que tenha lá seu bom lugar para onde 

já foi. Eu me inspirei no “tenho dito”, pois tanta coisa aqui que eu teria que dizer, os nossos 

oradores que me antecederam com muito maior brilhantismo já disseram, com exceção deste 

gesto de grandíssima generosidade e benevolência da Conselheira Lourdes, que se refere a 

emenda da bengala. O dia das mães é o dia universal da comemoração do mundo, e eu quero 

dizer da felicidade daqueles que possuem, que cuidem dessa jóia rara para todos nós. Tenho a 

felicidade de ter a minha mãe presente, 90 anos, mas também dizer que o sentimento das mães 

eles, na minha visão, vão às mulheres que não são biologicamente mães também, mulheres que 

se dedicam nas obras sociais, nas igrejas, nos orfanatos, na comunidade religiosa, cuidando 

daqueles filhos que não tiveram a oportunidade de ter mãe. De maneira que o sentimento de 

mãe é universal no sentido da união, da fraternidade. Quem é que não se lembra da mãe e não 
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vincula imediatamente no sentimento do amor, do carinho, do afeto, do sacrifício. É isso que é 

importante, que a gente ressalte para as mães do Tribunal, as que não estão no Tribunal e, 

principalmente, eu tenho citado agora que a ausência da mãe no domicílio está sendo uma 

consequência deste efeito avassalador, devastador, na nossa sociedade pelo problema das 

drogas. De maneira que aquelas que tiveram a ventura e hoje não tem, da presença terrena, 

como é o caso, por exemplo, da Lourdes, eu tantas vezes, não posso deixar de recordar isso, na 

longínqua convivência que nós temos, daí a razão da generosidade dela comigo, de quantos 

cafezinhos eu tomei da Professora Lulu. Está ali o Gilberto Jáder Serique, que foi quem me 

apresentou para a Conselheira Lourdes. Aquelas longas caminhadas, gostosas caminhadas, 

para chegar naquela casa acolhedora, lá em Irituia, no interior de Irituia. Professora Lulu era 

a mãe de todos, inclusive dos amigos que chegavam lá para visitar a casa da Lourdes, e em 

todos os momentos. Momento em que ela foi prefeita, quando a conheci como deputada, 

chegando aqui, a Professora Lulu foi aquele exemplo de simplicidade de atender as pessoas da 

roça. De maneira que, às pessoas que já não têm mais as suas mães, eu poderia simbolizar, na 

figura da Professora Lulu, a saudade e a certeza de que as que já não estão presentes nesse 

mundo, às têm como símbolo a seguir. No que se refere ao coral, aqui nesta bancada, 

Conselheiro Luís Cunha, são 3 pessoas que têm muito a ver com o coral desta Casa. Nós 

tivemos a felicidade, muita honra para mim, de ter sido uma ideia pequenina de fazer um coral. 

À exceção dos hinos, no momento da guerra, em todos os momentos da vida a música está 

presente. Quem é que identifica um sentimento de raiva em alguém que canta? Jamais! Em 

todos os momentos ela reveste de uma docilidade, de uma fraternidade, uma união, uma 

reunião de pessoas e nós pensamos e criamos, tímida e humildemente, o coral desta Casa. 

Houve um tempo, nuvens passageiras e avassaladoras extirparam a música, pessoas que não 

gostavam de música, não gostavam de peixes, jogaram os peixes fora também, ora quem não 

gosta de peixe? E o coral ficou de um certo modo amortecido, o produto talvez que viesse da 

agricultura era outro, e, na realidade, depois a Conselheira Lourdes teve a inteligência, teve a 

sensibilidade de recriar o coral, dando a ele um formato até maior do que na minha época, e o 

Conselheiro Cipriano formatou definitivamente no momento em que homenageou com a 

denominação da Conselheira Eva, pessoa honrada que exerceu a presidência desta Casa. Ela 

foi auditora e pelas mãos do Governador Jarbas Passarinho, no momento em que foi nomear, 
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naquela altura a Constituição determinava que os governadores nomeassem todos os 

conselheiros, e, eventualmente, aqui e ali com algum erro, não sei, mas os governadores do 

momento nomeavam correligionários, figuras com talento comprovado, com honradez, enfim, 

e, em um determinado momento, dando-se a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas, o 

Senador Passarinho, Governador, à época, teve a sensibilidade e o gesto de justiça de premiar 

com a vaga de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado uma mulher que já era Auditora 

do Tribunal de Contas. De maneira que não era uma coisa absolutamente impossível, em um 

determinado instante, na vaga determinada ao Governador, que amanhã, um dia futuro, enfim, 

independente de pessoas, ele possa cogitar, neste e em outros tribunais, e aqui foi a 

Conselheira Eva e o Conselheiro Cipriano deu exatamente a conotação final. E, hoje, aonde 

vai o coral Conselheira Eva eu tenho certeza que as vozes, inclusive da Cristina, que é 

sobrinha da Conselheira Eva, quando muito ou quando tiverem de algum modo, porque eu sei 

que não terão motivo, Presidente, para estarem aborrecidos com Vossa Excelência, muito ao 

contrário, mas se em uma obra do acaso, não com Vossa Excelência, ou com qualquer outro 

Presidente, este coral tem sempre que se expressar da melhor maneira para honrar o nome que 

lhe foi dado. De maneira que qualquer desaguisado que possa ter, quero dizer aos senhores e 

as senhoras que não podem fazer de um aborrecimento momentâneo uma justificativa para 

uma má atuação, porque o nome que lhes protege não merece um desempenho que não seja 

sempre o mais excepcional possível. Eu vejo, aqui, primeiro digo sempre, quero parabenizar, 

portanto, a ida do nosso coral, que tem abrilhantado tanto também as nossas reuniões, nos 

mais diversos sentidos e fazer sempre um pedido que faço a eles, até porque eu tenho uma 

barítono do meu lado, uma cantora que pode ser barítono, é o soprano, melhor dizendo e 

corrigindo, foi uma provocação para saber se estavam dormindo ou se estavam acordados. 

Então, de maneira que estão acordados, ainda não as fiz dormir, mas quero dizer que a melhor 

maneira de um artista retribuir alguma coisa que haja recebido é com a demonstração da sua 

obra, assim faz o pintor, assim faz o escultor, de maneira que eu queria ver o agradecimento 

sempre do coral cantando, que era uma coisa importante a fazer, já vejo também, Conselheiro, 

que eles têm uma perspicácia. Além de cantar, o cantor é sempre muito sensível, eles têm uma 

perspicácia, olha que já escolheram um dos nossos autores favoritos, que nós temos que 

reverenciar o tempo todo, pelo muito que fez e ainda pelo pouco que o Brasil conhece. Esse 
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homem tem um conhecimento inclusive a um nível mundial, Maestro Waldemar Henrique, mas 

eles já colocaram no repertório deles uma homenagem ao Boto, “É o Boto Sinhá”, de maneira 

que olha só a antevisão deles. Então, quando eu vejo ali que já estão homenageando o Boto, já 

é um gesto de inteligência, de fraternidade, isso nos alegra muito, porque, na realidade, 

embora eu tenha essa frustração de não saber, não sou instrumentista, não sei tocar coisa 

alguma, e às vezes até desafino no Hino Nacional, eu acho que a música realmente é o 

corolário em todas reuniões, nas nossas rodas de samba em que Vossa Excelência, Presidente, 

e eu ficamos lá depois do futebol. Aquele batuque gostoso, porque a música é congraçamento, 

a música é alegria, então quando acaba aquele jogo de futebol, nós tomamos o nosso banho, 

chegamos lá suados, enfim. Tantas e tantas amizades, tantas horas passamos agradavelmente 

juntos, e é esse ambiente gostoso que a presença dos corais sempre nos proporciona. Gostaria 

de dizer, também, que quero me somar às homenagens, as manifestações pelo aniversário da 

nossa Conselheira Doutora Milene. É Conselheira, o Julival é Conselheiro também para mim. 

Nos honrariam muito de já estarem nesta bancada, dizer da alegria, da satisfação do 

conhecimento, de termos o privilégio da sua companhia. Também me lembro, Conselheiro 

Cipriano, que escutava muito isso do Senador Passarinho, de fato utilizei isso várias vezes 

aqui, diz: “A juventude é um mal que a gente perde com o tempo”. Não é? Mas a Conselheira 

Milene desmistifica, até porque eu acho que em alguns casos a lei tem que ser revista. Agora 

eu não sei se vai nos beneficiar, não sei, segundo a manifestação generosa da Conselheira 

Lourdes, na questão da possibilidade da bengala nos atingir, ou mesmo antes de nos atingir, 

que nós nos apoiemos nela. Mas eu quero dizer, na realidade, que é injusta, muitas vezes, a lei 

e não se pode conviver com a lei injusta. A lei não é imutável não, porque os homens é que 

fazem as leis, e se eles fazem as leis, eles, também, têm o direito de errar. Nós, provavelmente, 

na nossa passagem legislativa, devemos ter votado algumas leis que quem sabe até nos 

arrependamos, hoje, porque poderíamos aperfeiçoar. E olha aí, o Congresso amplia a 

condição da idade para que permaneçamos servindo a causa pública, não sei se isso vai ser 

estendido aos servidores, acho que deveria ser, para não ser uma coisa casuística. Por que só 

os Ministros dos Tribunais Superiores e, talvez, por que os ministros e os conselheiros dos 

Tribunais de Contas?Onde estão os cientistas? Onde estão os professores? Onde estão os 

auditores públicos? Os servidores de carreira? Então, há uma coisa que precisa se repensar, e 
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um dos limites, ou melhor dizendo, o piso, é exatamente estabelecer, por que não tem a idade 

para ser conselheiro? Mas eu fui aprovada em um concurso com todo mérito, porque é que se 

exige? A exigência tinha que ser do concurso público. Passou no concurso público, está apto a 

ocupar o cargo, que história é essa? Por que é que o Brasil não pensa? Em um Brasil que tem 

que ser um país jovem, então na realidade a idade limita a inteligência? Ao contrário, a 

Doutora Conselheira Milene, aqui, é a prova verdadeira que a lei está errada, que ela 

conseguiu, nesse curto espaço de tempo, granjear admiração, respeito de todos nós, a mesma 

coisa que eu falo em direção ao Odilon, como falo ao Julival, mas falo a ela também muito. É 

até apetite, porque demonstra que, muitas vezes, fora da atividade diária do gabinete, da qual 

nós todos poderíamos nos cingir, dizer: “Isso aqui é a minha obrigação de despachar o 

processo e não estou mais nem aí para nada”. Eles jamais se negaram e ela, especialmente, a 

nenhuma outra atividade de contribuição extra função, e dizer: “Não quero fazer, não vou 

ganhar um tostão a mais”. Ao contrário, tem nos dado essa demonstração de tenacidade, de 

companheirismo, de fraternidade e de solidariedade, fazendo até com que tenhamos mais 

esperança naquilo que possa vir. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência, dizer da 

alegria de ser seu companheiro neste trabalho, juntos com os servidores da Casa, de construir 

um Tribunal de Contas melhor, e que as bênçãos de Deus lhe cubram de saúde e felicidades, 

alegria paz e sucesso permanente, porque a contribuição de Vossa Excelência será grandiosa 

no Tribunal de Contas do Estado do Pará e para o nosso estado, para o nosso povo, para a 

nossa gente. De maneira que eu queria finalizar, Presidente, agradecendo este dia que 

antecede para todos nós o festejo, o reverenciamento do dia das mães, agradecer, 

profundamente sensibilizado, a esse gesto de delicadeza da Conselheira Lourdes dizendo, há 

alguns tantos, que não levem também em tanta consideração, porque isso é fruto desse coração 

generoso amigo, a tantos anos de convivência e, mais do que isso, eu me acostumei. Aqueles 

que nos conhecem há muito tempo, no âmbito das divergências, e se a política alguma coisa me 

ensinou e eu procurei exercê-la no meu limite, talvez não tenha jamais conseguido algum 

brilhantismo, mas eu fui ao meu limite tentando fazer o melhor, como procuro fazer nesta Casa 

e nas funções todas por onde passei. Mas a lição mais importante, neste aspecto, que podemos 

trazer da boa política é a convivência com os contrários e o respeito ao direito das minorias, 

sobretudo de livremente pensarem, sem violência, sem tutela, sem vantagem, porque eu sou 
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daqueles homens que creem ainda, diante de tudo isso que acontece lamentavelmente no nosso 

país, que a democracia é o nosso único caminho e que o melhor caminho surge do debate das 

ideias nobres, que busquem o direcionamento digno e justo para uma sociedade que depende 

muito do nosso trabalho. Feliz dia das Mães a todos e muito obrigado! Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Essa é a verdadeira 

democracia, como disse o Conselheiro Nelson, é assim, se não for assim, é complicado. Senhor 

Presidente, rapidamente, eu queria fazer uma proposição. Eu até conversei com Vossa 

Excelência, pois é a primeira vez que o coral se apresenta em um evento internacional. Aí lá 

vai, mais uma vez, o mérito e os parabéns ao Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes e ao 

Presidente Conselheiro Luís Cunha e a todos os conselheiros e servidores que apoiaram. É até 

muito gentil o coral quando vem ao plenário agradecer no microfone, e todos estão ouvindo. É 

um gesto importantíssimo, até motiva, incentiva, não a participação dele somente, mas que 

possamos ajudar cada vez mais, até porque fomos reconhecidos por isso. Uma empresa, um 

órgão, até uma vez conversando com a Doutora Cristina, quando patrocina alguma coisa, ela 

espera o mínimo que é o reconhecimento. O mínimo é isso, senão ninguém patrocina nada. 

Então, o gesto do Coral foi extraordinário, a apresentação, o sucesso, tudo que aconteceu e 

finalizando com uma atitude simples, humilde, mas que, para mim, tem uma grandeza especial, 

que foi o agradecimento. Então, pela primeira vez que se apresentaram em um evento 

internacional, eu queria que o Tribunal, se assim os conselheiros concordarem, fizessem uma 

moção de parabéns, congratulações e louvor ao coral, a todos os integrantes, ao maestro e 

também registrar na ficha funcional, porque acredito que é importante a participação dos 

servidores no coral, e deixar o registro carimbado, registrado na ficha de todos. É uma 

proposição que eu coloco a disposição do plenário para deliberação. O segundo assunto, 

Presidente, com relação a PEC, como disse a Conselheira Lourdes, que elaborou bem uma fala 

sobre isso, muito bem falado pela Conselheira e a cumprimento por isso. Ela disse desde 2005, 

se aproxima de 10 anos, dependendo da data, se já não tem efetivamente os 10 anos e, por 

algumas vezes, acredito eu, sem errar, umas 3 ou 4 vezes, eu fui convidado pela ATRICOM, 

como conselheiro e depois como Presidente, a participar de alguns debates e lutar por essa 

situação, defender essa situação, não porque teria interesse imediato ou direto, nem eu nem 

Vossas Excelências, pois temos a mesma idade, pelo menos mais uns 20 anos pela frente. 
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Então, qual interesse eu teria se eu não sei nem o que vai acontecer comigo amanhã, quanto 

mais daqui a 20 anos? E a ATRICOM me chamou para isso, porque não teria, aqui há um ano 

ou 6 meses, estou lutando como se estivesse lutando em causa própria ou direta ou imediata. 

Lembro-me uma vez que, em uma reunião, ano passado, ou retrasado, como Presidente da 

Câmara, onde foi uma comissão de conselheiros e de magistrados. Magistrados que eu falo, os 

desembargadores, o Presidente da Associação dos Desembargadores já aposentados, e na 

hora da reunião, como Presidente da Câmara, quem falou, quem foi escolhido para falar, pois 

não podia falar todo mundo, era umas 10 pessoas, foi o Presidente da Associação dos 

Desembargadores Aposentados, com 82 anos de idade, 12 anos mais do que 70, e eu que era o 

mais novo, ou seja, nenhum dos dois, no entendimento da ATRICOM e dos magistrados, teria o 

interesse imediato, direto ali, então preferiram que eu falasse pelos Tribunais de Contas e ele 

falasse pelos desembargadores. Ele, com 82 anos, quem conhece o Congresso sabe, andando 

muitas vezes na frente da gente, firme, lúcido, inteligente, pronto para trabalhar, já estava 

aposentado há 12 anos, mas mostrando a importância disso. De forma que a coisa fluiu e, por 

motivos, nós temos interpretações, cada um aqui, por motivo político, exclusivamente, por uma 

questão político partidária, resolveram avançar nesse projeto de Emenda Constitucional. Mas 

fora isso, política partidária, tem uma série de outras questões que as instituições defendiam e 

defendem até hoje, até financeiro, o prejuízo à Previdência Social do Brasil, dos estados, 

municípios, enfim, toda uma situação por trás. Como exemplo, estão aqui o Conselheiro Nelson 

e Doutor Antônio Maria, e em todos os estados do Brasil tem um exemplo ou outro como esse. 

Uma pessoa pronta, aliás, nessa altura da vida, podendo nos ensinar muito mais, com toda a 

experiência, por tudo que já passaram na vida. Estou falando do Conselheiro Nelson, Doutor 

Antônio Maria, mas refletindo também em um Brasil que tem algumas pessoas que têm este 

mesmo perfil. Então, quer dizer, quanto custa uma pessoa que chega a uma idade que ela está, 

Doutor Antônio Maria, com todo conhecimento, com a experiência, ou seja, é incalculável isso, 

nós temos um prejuízo muito grande, sem falar na questão financeira, porque quando uma 

pessoa, um magistrado, desembargador, como o Presidente da Associação que estava lá, com 

82 anos, trabalhando, se aposenta, ele está recebendo do estado e tem outro desembargador no 

lugar dele recebendo também. São duas pessoas recebendo, onde ele poderia ter prolongado 

mais. De todas as formas que se calcular há um prejuízo para a previdência e para o Brasil em 
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todos os sentidos. Então, como o Conselheiro Nelson falou, e eu tinha anotado, mas 

respeitando, porque ele é o nosso decano, vai ficar ainda por mais um bom período. Não só os 

ministros do supremo como os ministros do TCU, mas os desembargadores, os juízes, o 

Ministério Público de Contas, o Ministério Público dos Estados, os servidores públicos do 

estado, como o Conselheiro Nelson diz, os cientistas, os professores das universidades, toda 

essa estrutura, todo esse legado, esse grupo dos servidores públicos do estado e do Brasil e até 

municipais têm que ser reconhecidos e de alguma forma respeitada por essa situação. Então, 

eu creio, Senhor Presidente, senhores Conselheiros, quando o Congresso apoiou, a noite, 

enfim, e o próprio congresso vai sancionar, eu fui ao gabinete do Conselheiro Nelson 

conversar com ele, até por que é importante pelo que estou dizendo aqui, publicamente, disse-

lhe, e até tentei me comunicar com o Doutor Antônio, falei o nome dos dois nessa situação, no 

sentido de que é importante. A previsão, acredito eu Presidente, quem sou eu, não vou tratar 

dessa matéria, nem tenho interesse como Vossa Excelência. Eu falei com Vossa Excelência, 

agora, não sei nem se eu vou? A gente pensa nesta situação. Mas, por isso, eu posso falar com 

toda humildade e respeito, com total isenção sobre essa questão, isso já era para ter 

acontecido há algum tempo, e antes tarde do que nunca. Mas de qualquer maneira acontece, e 

não vejo como não estender esse benefício para o Brasil. Não para as pessoas, mas para o 

Brasil, para os estados, para os municípios, para essas pessoas que me referi, o Conselheiro 

Nelson também falou, então não vejo como não chegar nisso. Eu sei, eu tenho conhecimento 

que imediatamente à publicação, ou seja, quando começa, Doutor Antônio Maria sabe disso, o 

efeito de fato e de direito, imediatamente vai o Brasil inteiro se movimentar para cima do 

Supremo e para cima de todos os tribunais, juízes, ou seja, vai ter uma movimentação, porque, 

não só o cargo de Conselheiro ou de Ministro, existem aí professores, existem procuradores, 

promotores, servidores, professores das universidades que estão no mais alto nível, nesse 

momento, com quase 70 anos. Quer dizer, como é que podemos desperdiçar esse recurso, este 

patrimônio, desta forma como vinha acontecendo no Brasil. Então, eu acredito que a 

ATRICOM deve se movimentar, mas independente da ATRICOM, uma pessoa que sinta 

prejudicada pode fazer diretamente, Vossa Excelência sabe disso, porque eu não vejo como 

fugir desta situação. Talvez leve algum tempo, mas rapidamente isso deve ser decidido pelo 

nosso país a fora. Então, eu acredito, sem nenhum interesse, que é importante para o país isso. 
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E acho que terá esse reconhecimento ou essa resolução desse projeto, que já deve entrar em 

vigor em alguns dias, para todos que nós nos referimos aqui. Eu e o Conselheiro Nelson 

espraiando, vamos dizer assim, para todas essas pessoas que são merecedoras, incluindo os 

servidores públicos, auditores, enfim, para todos aqueles que por força da Constituição antiga 

eram obrigados a se aposentar aos 70 anos. A expectativa de vida no Brasil aumentou 

significativamente. As pessoas vivem bem, tranquilas, firmes, com 70, 80 anos. Eu vi o 

desembargador, com 82 anos, andando no Congresso até mais rápido que eu, que tenho 51 

anos. Isso não é um caso extraordinário. Tem várias pessoas com 80, 80 e poucos anos. Então, 

Senhor Presidente, reafirmando o nosso apoio, e cumprimentei o Conselheiro Nelson e 

cumprimento também o Doutor Antônio Maria, mandei uma mensagem de “Whatsapp” para 

ele, até buscando o diálogo no sentido de que é importante para o país. Muito Obrigado 

presidente! Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Gostaria de falar da nossa manifestação, que expressamos aqui, para deixar o 

registro no plenário que a gente já comentava isso há algum tempo, inclusive quando muitas 

vezes o Conselheiro Nelson se manifestava: “Eu vou ter que sair.” Eu digo: “Não”. Mas eu 

sempre acreditava que esse momento aconteceria. Sempre digo, para ele, que nós expressamos 

aqui, nesse momento, é um sentimento que a gente vem há muito tempo trazendo. Tenho certeza 

que, também, o Conselheiro Cipriano, e nós já vínhamos trazendo ao longo desse tempo. E 

também quero me manifestar no sentido do Doutor Antônio Maria, da Doutora Iracema que, 

com certeza, nós teremos ainda o apoio, a presença deles aqui, e essa manifestação nossa é um 

sentimento que está se consolidando diante do que nós prevíamos, do que pudesse acontecer. E 

nós nos manifestamos deixando esse registro hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito Bem! Então, eu quero colocar em 

votação a proposição do eminente Conselheiro Cipriano Sabino com relação ao coral, 

congratulações, e também o registro na ficha funcional dos nossos servidores. E, também, 

aquiescência do MP, que se associa ao pleito, subscrevendo o pleito do Conselheiro Cipriano 

Sabino. Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a proposição 

sendo a matéria consubstanciadas no Ofício nº. 064/2015-Sec e Memorando nº 046/2015-Sec. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor 

Presidente, eu pedi a palavra e vou procurar ser breve, haja vista que os conselheiros que me 
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antecederam foram felizes nas palavras, como sempre são. Em relação a PEC, o primeiro 

registro, há uma discussão da casuística relacionada à PEC. Infelizmente, no Brasil, muitas 

decisões são tomadas não levando em conta outros estudos. De fato há que se reconhecer que a 

expectativa média de vida se elevou e, por isso, tem que ser reconhecido nos sistemas de 

previdências do nosso país. Infelizmente, e eu concordo, que a PEC não abarcou todos os 

servidores do nosso país. Ela se restringiu apenas aos Tribunais Superiores, e isso eu penso 

que não foram assim, nesse momento, muito felizes, por quê? Porque isso vai gerar uma 

insegurança jurídica. Já tramita no Senado, para conhecimento dos senhores, uma Lei 

Complementar, de autoria do Ministro José Serra, que estende aos demais servidores da 

nação. Mas muito se discute se após a publicação de PEC os estados devem elaborar uma 

Emenda Constitucional nas suas Constituições. Já estão se manifestando que isso seria 

inconstitucional. Outros dizem que não, mas outros defendem que basta uma Lei 

Complementar no âmbito do estado. De fato há. No Estado do Rio de Janeiro, não sei se é de 

hoje, ou de ontem a decisão, já há uma liminar do Tribunal de Justiça impedindo que os 

desembargadores se aposentem aos 70 anos, haja vista que lá teve uma PEC na Constituição 

Estadual, me parece. Então é importante que se defina isso rapidamente no Congresso 

Nacional e no âmbito do judiciário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Brilhante a sua colocação, Conselheiro. Essa discussão da 

Emenda Constitucional, Lei Complementar Estadual ou Constituição Estadual, poderia atingir 

apenas os desembargadores juízes e os servidores ficariam de fora dessa questão, porque eles 

iam tentar fazer a simetria com a Constituição Federal, e não estão incluídos os servidores, 

não é isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É 

justamente nisso. Qual a melhor forma de se fazer? Então é importante que se discuta de fato, 

porque eu terei o enorme prazer. Para mim será uma honra e uma alegria muito grande 

conviver, Conselheiro Nelson, com Vossa Excelência e com o Doutor Antônio Maria, por mais 

tempo. É uma satisfação para mim, uma honra. A segunda colocação que faço, Presidente, é 

em relação ao Plano Estratégico. As ações que uma organização deve ter precisam ser 

planejadas, e o plano estratégico dá um norte para qualquer organização. Começamos na 

gestão do Conselheiro Cipriano e vamos agora a novo estudo, com novo Plano Estratégico e 

pensar no nosso Tribunal do futuro. Isso é muito bom, porque isso norteia nossas ações, e é 
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assim que se deve proceder de fato em organizações que querem ser referência e querem 

alcançar a excelência. Em relação ao coral, eu fico muito feliz com as escolhas das 

músicas pelo coral, mostrando o bom gosto que tem na seleção das suas músicas nos seu 

repertório. Até porque toda manifestação cultural é muito bem vinda. Não se imagina o ser 

humano sem uma manifestação cultural, seja pela escrita, seja pela canção, seja tocando 

um instrumento musical ou declamando poesia. A cultura alegra o espírito humano, e o 

coral alegra esta Instituição quando participa de festivais dessa monta e com todo o 

brilhantismo. E fico muito mais feliz ainda em ver aqui, na bancada da frente, três pessoas 

que tiveram participação direta na vida desse coral. É muito importante constatar isso, 

esse reconhecimento. Parabéns ao coral! Parabéns aos conselheiros! Deixei por último, e 

antes disso eu não posso também deixar de dizer a mensagem de Vossa Excelência já 

resume, e as vozes do Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes e Conselheiro Nelson 

Chaves foram muito felizes, muito pertinentes. Todos já sintetizaram o sentimento em 

relação às mães. Então parabéns a todas as mães da humanidade e principalmente do 

nosso coral. Por último, Milene você tem duas qualidades que eu gosto muito: você tem 

uma perseverança que é notória; como eu, você é uma pessoa entusiasmada. Então, eu só 

desejo uma coisa para você: continue sendo iluminada e que Deus lhe abençoe. Estou 

satisfeito Presidente, obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem, mais uma vez Vossa Excelência se 

emociona, é sua marca! Eu pensava que no início da sessão era o Conselheiro Nelson 

Chaves, porque estava chorando por conta de outra coisa, outro motivo. Ele disse que não, 

mas depois acabou chorando também, se emocionou Nelson, Lourdes e Vossa Excelência. 

Três emoções em três corações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Rocha: Prometo que serei mais breve do que nunca. Primeiramente 

quero parabenizar o coral, porque não somente canta, mas encanta. Montesquieu, no 

espírito das leis, já fazia a relação entre a música de um país e a conduta dos seus 

cidadãos. O coral tem contribuído com boas músicas, músicas clássicas, músicas sacras às 

vezes, músicas regionais, que contribuem para a formação de bons caracteres em nosso 

povo. Quero parabenizar também as mães, todas as mães, porque elas são dignas de tudo 
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que é melhor que há no mundo, de tudo que é mais nobre, e que elas sejam felizes na 

comemoração do Dia das mães. E quero parabenizar a Milene, não apenas pelo 

aniversário dela, que é hoje, mas também porque ela é um símbolo de que as mulheres são 

vitoriosas. Ela é um símbolo de vitória para as mulheres. Isso faz também que cada um de 

nós possamos refletir o quanto de talento feminino tem sucumbido diante do machismo ao 

redor do mundo, até em nosso país, que é um país democrático, nós vemos que muitas 

mulheres são impedidas de crescer por causa do nosso machismo. E está mais que na hora 

de nós abrirmos todas as portas, para que todas as mulheres possam brilhar, como a 

Doutora Milene, e cada uma das servidoras, cada uma das mulheres vitoriosas desse país. 

São as minhas palavras, obrigado Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: 

Presidente, amigos conselheiros. O último a falar sou eu, então eu vou pegando o gancho 

do Conselheiro Nelson Chaves. Estou com vontade de falar como Hélio Gueiros. Foram 

quatro situações. Então tenho dito, tenho dito, tenho dito e tenho dito. Mas eu vou falar 

uma coisinha apenas de cada um só para não ficar, assim, tão lacônico no “tenho dito”. 

Por exemplo, a Doutora Milene é uma pessoa de grande coração, que conseguiu, em pouco 

mais de 2 anos aqui em nosso convívio, fazer com que todos a admirassem. Ela conquistou 

a todos. Todos admiram a sua competência, a sua tenacidade, tudo aquilo que o 

Conselheiro Odilon falou, inclusive. E isso é muito importante, tem que ser ressaltado. Ela 

é um exemplo para os mais jovens. Todos querem ser como ela quando crescerem. Nós 

sabemos disso porque isso aconteceu lá em Marabá. Em Santarém, Marabá, as jovens 

chegaram lá e disseram: “Eu quero ser como a senhora quando eu crescer”. E deu 

autógrafo, tirou foto, ou seja, ela é um exemplo para a juventude paraense. Então isso 

realmente é uma responsabilidade muito grande, mas tenho certeza que se todas elas 

conseguirem ter essa mesma capacidade que tem a Doutora Milene, eu tenho certeza que 

serão vitoriosas na sua vida futura. Dia das Mães, infelizmente eu não tenho mais a minha 

mãe, há muito tempo, mas tudo que sou, tudo que tenho, eu devo a ela, exclusivamente a 

ela, e a Deus evidentemente. Então não tem um dia que eu não agradeço por ter nascido 

filho da minha mãe. E eu quero, em nome do nosso Ministério Público, deixar a nossa 
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homenagem a todas as mães, não só do TCE, do MPC, de todas as mães de todo o mundo, 

que elas merecem, porque elas têm o dom melhor que tem na vida, que é conceber. Este é 

um dom divino que só elas têm. E isso é um privilégio das mães, privilégio das mulheres. O 

coral está cada vez mais se aprimorando, e isso se reflete nos convites que está recebendo, 

inclusive a nível internacional. Eu só peço ao coral que eles não se esqueçam de treinar o 

nosso hino do Ministério Público. Não vão se esquecer dele, pelo amor de Deus, uma vez 

ou outra dêem um treinamento em nosso hino, pois um dia, quem sabe, vocês vão ter que 

cantar o nosso hino do MP. Não é porque eu tenha sido o autor do hino não, é por que 

realmente ele é bonito. E cantado pelo coral do TCE é uma maravilha. Está gravado. E 

sempre que posso, eu ouço e me lembro daquela nossa memorável reunião que tivemos, 

aqui, com o autor da música, que é o desembargador federal que esteve aqui conosco e que 

regeu o coral. E eu tive o privilegio de estar lá, só mexendo a boca, não cantei nada, só fiz 

fazer que estava cantando, pois senão o negócio ia complicar. E, finalmente, que foi falado 

aqui e como eu fui referenciado, eu gostaria só de esclarecer uma determinada situação. É 

essa PEC da bengala. Essa PEC tem uma única coisa que para mim é importante: dar a 

opção para a pessoa que quiser ficar. Para mim, isso é o essencial, não obriga a nada, mas 

dá opção para quem quiser ficar. Quem não quiser ficar não fica, mas tem essa opção. Isso 

aí, no momento certo, não sei se vai se estender, se não vai estender, isso eu acho que é 

muito prematuro, até porque não houve nenhuma promulgação, não houve nada, não está 

em vigor ainda, houve somente uma decisão, mas é muito prematuro tratarmos desse 

assunto, mas o fato de dar a opção, para mim, já é suficiente. Muito Obrigado! 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Prometo que não 

vou demorar muito, até porque nós temos um compromisso daqui a três minutos. Bom, 

Presidente, primeiramente eu gostaria muito de parabenizar a atuação brilhante do coral, 

sempre que a gente escuta o coral ficamos emocionados. Dá um aperto no peito, às vezes 

até uma vontade de chorar, porque a música tem esse poder de transmitir a emoção de 

fazer com que a gente se comunique através dessa emoção. Então parabéns a ida do coral 

nesse evento. É o reconhecimento pelo talento e pelo brilhantismo com que ele sempre se 

apresenta. O dia das mães eu acho que a gente não precisa falar muito, porque mãe é 
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amor. Eu acho que todos nós nos espelhamos na nossa de alguma maneira, que nos 

influência, com a garra, perseverança e o amor incondicional. Então, a mensagem que o 

senhor apresentou aqui resume muito bem esse sentimento. Minha mãe é um exemplo para 

mim, criou a mim e as minhas irmãs com muita luta, trabalho, determinação. E eu sou o 

que sou hoje devido a ela, ao exemplo que ela representa na minha vida, não só ela, como 

também a minha avó. Apesar de não ser mãe, eu tenho alguns sobrinhos que amo de paixão 

e é como se fossem filhos para mim. Bem, a PEC vem trazer mais alguns anos de 

experiência, de sabedoria. A gente espera que realmente não se transforme em um mero 

casuísmo, que seja editada logo a Lei Complementar, afinal de contas deve-se dar 

tratamento igualitário a todos os servidores da Administração Pública. Por fim, gostaria 

também de me manifestar sobre a questão do Planejamento Estratégico que vossa 

excelência vai apresentar na segunda-feira. Eu costumo dizer uma coisa: a gente sempre 

fala que faz o melhor, mas tem uma frase que eu acho que reflete um pouco isso. Eu não me 

recordo agora quem é o autor, mas ele diz mais ou menos assim: “Que antes de dissermos 

que vamos fazer o melhor, devemos primeiro definir o que vamos fazer.” Ou seja, saber 

exatamente o que vamos fazer, para só então podermos dizer que vamos fazer o melhor. E 

eu acho que o Planejamento Estratégico é o momento de definirmos o que vamos fazer, e a 

partir daí buscarmos realmente fazer o melhor. Finalizando, gostaria de agradecer as 

manifestações de carinho, palavras gentis que todos manifestaram a mim, muito obrigado 

Presidente, Obrigado Doutor Antônio Maria, Obrigado Nelson, Obrigado Lourdes Lima, 

Obrigado Cipriano, Obrigado Odilon, Obrigado Julival, Obrigado a todos, porque eu 

realmente fico muito feliz com esse reconhecimento. Quando deixamos a vida da gente para 

trás para buscar os nossos sonhos em outros lugares; quando nós somos recebidos de 

braços abertos e tem o carinho das pessoas isso é realmente muito importante, porque nos 

dá força para continuar. Hoje, de manhã, eu recebi uma mensagem de alguns alunos meus 

que eram de Minas Gerais, e eles mandaram uma música, uma brincadeira que fizemos 

uma vez na sala de aula, que é aquela música “Lua de Cristal”, da Xuxa, porque uma vez 

eu brinquei com eles e disse que eu gostava muito da música, não porque era da Xuxa, mas 

por conta da letra da música, que falava sobre perseverança e força. E na letra diz que 
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nunca falte forças para lutar. E eu acho que é isso. A força nós conseguimos pelo apoio das 

pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu agradeço muito pela oportunidade realmente 

de poder crescer profissionalmente ao lado dos senhores, não só como profissional, mas 

também como pessoa. É muito importante para mim. Muito obrigada! Eu não tenho 

palavras para dizer, então eu gostaria que vocês realmente enxergassem no meu semblante 

a emoção e o meu agradecimento, obrigada! E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às doze horas e cinco minutos (12h05min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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