
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 757

ATA Nº 5.308 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de maio do ano dois mil e 

quinze (2015), terça-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 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 Antonio 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. Justifico a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia sete (07) 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 Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira 

(Presidente): Aprovo-a. Não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao 

senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo 

nº 2013/50038-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação 

Cultural do Pará Tancredo Neves, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 
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Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

indeferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51903-3, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Sócioeducativo do 

Pará, 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 

determinações à FASEPA e à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

os registros, com as recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas. 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 2013/53068-1, 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 (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 2013/53153-8, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 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 dos registros (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir os registros. Consultado o 
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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, a referida decisão será lavrada pela Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50614-0, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, 

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 as 

determinações à Polícia Civil e à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

os registros, com as recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas. 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 2013/52327-8, que trata do Ato de Aposentadoria 

de Maria da Conceição Pereira de Oliveira, 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 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50921-0, que trata do Ato de 

Reforma de Antônio Júnior Araújo, 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, com as modificações sugeridas pelo órgão técnico dessa Corte de 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir o registro e determinar ao 

IGEPREV, para cessar o pagamento do benefício, no prazo de 15 (quinze) dias, o que deverá 

ser comunicado a este Tribunal em igual prazo, sob pena de responsabilidade solidária. 
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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 2009/53740-6, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, responsável Jaime da Silva Barbosa, 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 regularidade das contas (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. 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, 

Sua Excelência apresentou o item da MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos 

seguintes termos: Solicito à secretaria que distribua aos senhores Conselheiros e Auditores, 

para que, na próxima sessão, possamos apreciar, conforme prevê o artigo 172, parágrafo 1º, 

do Regimento Interno do nosso Tribunal, a minuta de resolução, que aprova a Instrução 

Normativa que institui o Sistema Eletrônico de Cadastro. Nós estamos chamando de E-

CADASTRO, sistema de uso obrigatório pelo jurisdicionado TCE–PA para cadastramento das 

matérias publicadas na imprensa oficial. Esse sistema substitui o antigo “Publica”, que 

representa importante ferramenta de apoio ao controle externo. Assim, Vossas Excelências têm 

a oportunidade de analisar o tema e oferecer sugestões para o aprimoramento do texto, 

fixando para a próxima sessão ordinária a discussão e aprovação da norma. Como já é do 

conhecimento dos senhores conselheiros, nós não temos mais o antigo “Publica”, portanto a 

ideia desta norma que apresentamos agora é a substituição do “Publica”. Eu queria muito que 

cada um levasse para analisar, para ver se na próxima quinta-feira nós tenhamos condições de 

aprovar. Essa proposta foi elaborada pelo DCE, muito discutida por sinal. Neste momento, 

quero apresentar outra proposta, esta de autoria da nossa Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha. Ela institui o encontro entre os conselhos de classes profissionais e os servidores do 

TCE- PA. Ela já conversou comigo, nós já discutimos, a primeira ideia seria um encontro 

mensal, mas já vimos que isso tem um problema de agenda muito sério. Mas vamos fazer o 
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evento, vamos definir se 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 ao ano. Nós vamos ver a conveniência da 

administração, do Tribunal e também das entidades de classe. Então, eu solicito a secretaria 

fazer distribuir. Da minha parte não há nada mais a acrescentar. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, eu 

gostaria, neste momento, de apresentar ao douto plenário, ao MPC, a versão final, e solicito o 

apoio da Secretaria no sentido de passar aos conselheiros a versão final do programa, e dos 

convites que serão realizados, que se refere a Fórum, ao VII Fórum TCE e Jurisdicionados. 

Esta é a versão final, uma versão que foi muito discutida entre conselheiros, entre servidores, 

principalmente os servidores que compuseram a coordenação do fórum. Para chegar a essa 

versão final, nós tivemos várias reuniões, sempre tendo a sugestão dos conselheiros, dos 

conselheiros substitutos, do MPC. Resta fazer meu agradecimento a todos os servidores, a 

todos os conselheiros, que se disponibilizaram a encaminhar os servidores. A Escola de 

Contas, através do Conselheiro Nelson chaves, teve uma contribuição enorme. Este resultado é 

fruto inclusive de discussões e análise das pesquisas que foram feitas através do último fórum. 

Nós tivemos ideia de fazer uma análise do fórum anterior, que Vossa Excelência coordenou. 

Pegamos toda a avaliação, os resultados da avaliação, a discussão, a opinião dos 

conselheiros, com a grande participação da Escola de Contas, através do Conselheiro Nelson, 

pois o tema central foi uma ideia brilhante dele também, com alguns ajustes: “Os tribunais de 

contas no controle da aplicação dos recursos públicos” foi uma grande contribuição, e tivemos 

o apoio de Vossa Excelência para que nós pudéssemos correr atrás e pegar o apoio dos 

palestrantes. Esses palestrantes, que constam da programação, já deram o seu aval. Todos os 

ministros que foram convidados, contatados, nós aguardamos o aval de cada um, a 

disponibilidade, a disposição, e não foi fácil, mas, graças a Deus, agradecemos a Deus por 

esse momento, nós estamos entregando, agora, para cada um dos senhores, para apreciar, por 

que a análise já foi feita, a contribuição de cada gabinete, de cada Conselheiro, dos 

conselheiros substitutos, do Ministério Público e dos servidores que compõem a comissão 

organizadora do evento. E agora mesmo, neste instante, daqui há alguns minutos, nós teremos 

a licitação, modalidade pregão, para a empresa que vai conduzir a maior parte da execução. 

Mas esta primeira parte, eu digo assim, que eles já vão ter em mãos toda a formatação do 

fórum. Portanto, eu agradeço muito a Deus, agradeço Vossa Excelência pelo apoio 
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incondicional da presidência, pelo apoio de todos os conselheiros, pelo apoio do MPC e 

grande parte dos servidores desta Corte de Contas, principalmente o cerimonial e a 

comunicação, que vem se desdobrando com a formatação. Nossos agradecimentos a todos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, duas palavras de carinho, aprovação, estímulo, aquilo que recebemos hoje neste 

plenário. Refiro-me logo à dedicação da Conselheira Lourdes. Ela que tem bastante 

experiência no que se refere ao fórum, porque foi a primeira coordenadora e depois teve a 

oportunidade, já como Presidente, de também apoiar a realização desses encontros. Ela 

novamente vem à coordenação, ocupando nossa vice-presidência, pois tem a capacidade de 

formar equipe indispensável, suporte de todo esse apoio. Quero parabenizar Vossa Excelência, 

porque sei da dificuldade para a realização de um encontro desse nível, em todos os aspectos, 

a questão de pessoal, a questão de ordem financeira, de maneira que nós temos, vamos dizer, 

esperanças que esse evento possa, de fato, contemplar os anseios de todos nós, e que reafirme 

o desejo deste Tribunal em direção ao congraçamento, apoio e compartilhamento com a 

sociedade. Eu quero parabenizar a Conselheira Lourdes, e isso é extensivo a toda sua equipe 

que, de forma direta ou indiretamente, participa da concepção deste objetivo. Quero dizer que 

me alegra muito receber uma resolução proposta pela eminente Conselheira Substituta, 

Doutora Milene, porque eu vejo aqui, Presidente, já na própria configuração do nosso folder, e 

como é gostoso contemplar isso. Eu suponho que, daqui a mais um pouco, nós vamos ter que 

fazer uma nova paginação, tais os apoios e tais as cooperações que viemos recebendo ao longo 

desse tempo, e vejo com muita alegria sempre a participação da O.A.B, do Conselho Regional 

de Contabilidade. Sei dos desejos, por exemplo, do Conselho, onde tenho agora suspenso o 

meu registro, por causa da incompatibilidade do desempenho profissional, Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia, que também tem desejo de um dia participar conosco, assim como 

outros tantos. E eu vejo aqui, na perspicácia da Ilustre Conselheira, o desejo de trazermos, e 

eles participam do nosso fórum, mas essa interação é indispensável com as categorias 

profissionais, pelas presenças aqui, nesta Casa, dos profissionais oriundos das diversas áreas. 

Então esta resolução é mais um passo dentro da programação que o Tribunal, por suas 

promoções, vem fazendo no sentido de interagir com a sociedade, desta feita com os conselhos 

profissionais, que são colaboradores, têm participado aqui algumas vezes com muita 
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contribuição conosco. De maneira que eu quero louvar a iniciativa da Conselheira Milene, 

pois normalmente quando nós fazemos, ela fez com certeza, por modéstia ali não colocou, mas 

quando a gente faz os considerandos, um deles diz: “Considerando a proposta apresentada ao 

plenário pela Conselheira”. Gostaria que constasse, também, aqui no cabeçalho, como consta 

com todos nós, aqui, considerando finalmente a proposta feita, apenas para colocar a proposta 

da Conselheira Milene, louvando a iniciativa, e acho que será um evento a ser encaixado no 

nosso cronograma com grande importância. Discutir, aqui, em determinados momentos com as 

áreas específicas, aquilo que é inerente à participação da O.A.B., do Conselho de 

Contabilidade permanentemente conosco na parte técnica, o Conselho Regional de 

Engenharia, como o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, enfim, outras áreas todas 

abrangentes, quem sabe até o aspecto do conselho daquelas ciências sociais, ditas assim, 

conselho dos economistas, por exemplo, dos próprios administradores, na formatação dos 

planejamentos. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência, Conselheiro, e dizer que penso 

que na próxima sessão, com apenas essa inclusão e a definição, talvez, do calendário que 

ficará a critério da direção, que é mais um passo que se dá em direção a abranger a sociedade 

neste interrelacionamento que todos nós buscamos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Temos dois tipos de convite, nós discutimos, 

um que Vossa Excelência pediu que é o Tribunal de Contas dos Municípios, que está 

efetivamente esse ano mais parceiro, e se colocou à disposição no sentido de ajudar em vários 

aspectos, inclusive na mobilização dos Prefeitos e Vereadores. E o outro que foi confeccionado 

para o convite direto ao jurisdicionado do estado. Mas eu quero agradecer, mais uma vez, ao 

que o Conselheiro Nelson pelas suas palavras. Eu tenho certeza que as parcerias, a cada ano, 

irão aumentar. Acredito que esse interrelacionamento com os conselhos profissionais do 

Estado do Pará, de administração, de contabilidade, de engenharia, enfim, os conselhos 

profissionais, a cada ano nós vamos ter mais parceiros. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Uma pequena complementação. Escutando a 

Conselheira Lourdes, agora, finalizando o pronunciamento dela, eu vejo a possibilidade 

também, nesta resolução que vamos votar, a respeito dos conselhos, o CREA, por exemplo, sei 

que o Conselho Regional de Contabilidade, temos até o nosso companheiro, que é o 

representante do Tribunal em Marabá. Eles têm nas suas programações anuais, o CREA, com 
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certeza, uma programação muito vasta de cursos, especializados para a parte de 

aperfeiçoamento, de maneira que eu vislumbro também, nesta condição, a formatação de 

convênios do Tribunal, independente da modulação desta proposta, quem sabe possamos, 

intermediando também a Escola de Contas, oferecer tecnicamente convênios ao custo bastante 

reduzido e, às vezes, até nenhum para o Tribunal, em parceria com o CREA para nossos 

colegas da área de engenharia, de contabilidade. Então é vastíssimo o universo a respeito 

disso, de maneira que eu penso que poderemos tirar frutos muito positivos dessa iniciativa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor 

Presidente, Conselheira Lourdes, o material distribuído está de fato muito bonito, isso só 

comprova a dedicação de Vossa Excelência. Nós teremos um fórum muito bom, maravilhoso, 

com participação de ministros dos tribunais, o que dá um caráter muito especial, e a 

relevância que o fórum tem a nível nacional. Parabéns! Em relação à resolução, Conselheiro 

Presidente, dos conselhos, eu a acho muito pertinente. A Conselheira Substituta Milene sempre 

tem excelentes idéias. Trouxe para nós essa minuta, porque, além daquilo que o Conselheiro 

Nelson falou da possibilidade de nós realizarmos o aprimoramento profissional junto com os 

conselhos de classe, em cada profissão, nós não podemos esquecer que nós, aqui, trabalhamos 

com multidisciplinaridade. Não é só o pessoal do direito, não só o pessoal da contabilidade, 

não é só o pessoal da engenharia. Há várias formações, aqui, que precisam existir, para que o 

Tribunal, quando mensure, faça uma opinião sobre as contas, a faça em toda sua dimensão de 

Administração Pública, porque a Administração Pública, como a sociedade, é dinâmica, 

evolui, e as ciências evoluem o tempo todo. O CRC, por exemplo, está direcionando para uma 

convergência no que tange às normas internacionais, porque ninguém conseguia ler os nossos 

balanços fora do Brasil. Então nós precisávamos nos comunicar. Essa convergência às normas 

internacionais, naturalmente, afeta o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas no que tange 

a sua avaliação das contas. O CRA, com certeza, tem novos métodos de trabalho, novas teorias 

científicas, e nossos servidores precisam acompanhar isso, da mesma forma no CREA, nos 

arquitetos, novas técnicas que os nossos engenheiros, aqui no Tribunal, precisam assimilar no 

que tange as suas auditorias. Então, eu acho muito pertinente, muito perspicaz Conselheira 

Milene. Parabéns! E nós devemos caminhar da mesma forma do que a gente faz com a sexta-

feira da integração, algo semelhante, trazendo discussão para os servidores, porque eles terão, 
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acredito, uma grande evolução técnica e profissional nesse sentido. Estou satisfeito. Obrigado! 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A 

manifestação do Conselheiro Nelson e do Conselheiro Odilon no sentido de parabenizar a 

Doutora Milene pela iniciativa, pela ideia, e que, com certeza, como o Conselheiro Nelson já 

até fez uma pequena emenda, e de repente na próxima semana eu acredito que nós já tenhamos 

um estudo, e certamente que a ideia lançada por Vossa Excelência é brilhante. Parabéns! E eu 

gostaria de pedir licença para me retirar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa Excelência já está liberada, mas receba os 

agradecimentos da presidência. Quero dizer, Conselheira, que estou muito satisfeito com o 

trabalho desenvolvido por Vossa Excelência e sua equipe. Estamos a 50 dias do Fórum, ou 45, 

aproximadamente, e Vossa Excelência já entrega o Fórum pronto. O Conselheiro Nelson 

Chaves registra o protesto pela ausência de Vossa Excelência da sessão. Mas Vossa Excelência 

está liberada, porque vai acompanhar a licitação da empresa que vai organizar o evento no 

hangar. É importante registrar o esforço da Conselheira Lourdes e de sua equipe, porque não 

é fácil. O Conselheiro Cipriano já foi coordenador de Fórum, eu fui durante três anos, e 

sabemos que é muito complicado. É uma dor de cabeça muito grande montar realmente a 

equipe, escolher os palestrantes, convidá-los, confirmá-los. É uma missão muito difícil. Nós 

tivemos sucesso, os convites realmente impressionaram e as autoridades confirmaram 

presença. Eu creio que teremos um evento grandioso, e daqui para frente meu papel é apenas 

apoiar a Conselheira Lourdes e sua equipe, para que não tenha falhas, porque está em jogo o 

nome da nossa Instituição no evento, que se realiza pela sétima vez, desta vez tendo 

oficialmente o TCM, tendo a O.A.B., o TCU e o MPC junto ao TCM participando como 

parceiros. Então, para mim, isso também é importante destacar. A Conselheira Lourdes deu 

ênfase aos dois convites. Um deles vai ser dirigido especialmente aos prefeitos e presidentes de 

câmaras municipais, por isso que entra o Presidente do TCM, pois vai convidá-los. O 

Presidente do TCM disse-me que pretende ficar no hangar durante os três dias do evento, 

apoiando, dando também ali expediente, atendendo o jurisdicionado dele, que são os prefeitos 

e vereadores. Eu acho isso formidável. Vamos encerrar o evento com o Ministro Gilmar 

Mendes. É a primeira vez que um Ministro do STF vem ao nosso evento, e vamos estar lá para 

prestigiá-lo. Estará à mesa conosco o Doutor Antônio Maria Cavalcante pelo MPC. Eu sei que 
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vamos encerrar o evento com chave de ouro. Vai ser um pouco mais longo. O Conselheiro 

Cipriano, vamos trabalhar na sexta-feira, na parte da tarde, porque nunca teve, mas era o 

único horário disponível do Ministro Gilmar Mendes, por isso estendemos um pouquinho o 

fórum para sexta-feira, à tarde, justamente para atender ao Ministro e a gente também vai 

fazer um convite especial aos magistrados do poder judiciário, aqui do Pará, Tribunal de 

Justiça, Tribunal do Trabalho e Justiça Federal. E eu acho muito importante para eles 

também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Louvando vossa generosidade sempre ao dizer que o Fórum já foi coordenado pelo 

Conselheiro Cipriano e por Vossa Excelência já, e ele inicialmente encerraria na sexta-feira 

com a conferência do Ilustre Ministro do STF. À semelhança dos clubes quando ganha um 

campeonato, Conselheiro Odilon, por antecipação, e tem a partida final, dize-se sempre que 

adversário pretende botar água no Chopp deles. Então, de certo modo, no nosso Fórum, a 

conferência que ficou reservada para nós é na sexta-feira pela manhã, porque o Ministro só 

poderia vir à tarde, refere-se à água, então entrou água no Fórum. Essa manhã será a 

conferência da água, que só vai acontecer porque o ministro só poderá vir à tarde. Foi muito 

boa essa coincidência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da 

Cunha: Presidente, eu gostaria de fazer apenas três registros: Primeiro parabenizar a 

Conselheira Lourdes e toda a sua equipe pela eficiência, afinal de contas um evento da 

magnitude do Fórum é louvável que ele tenha sido concluído e organizado nesse espaço de 

tempo e com tanta antecedência, ou seja, agora só falta colocar em execução. Então meus 

parabéns a toda equipe da Conselheira Lourdes. Um outro registro que eu gostaria de fazer é 

quanto a esse projeto de resolução para formação do banco de dados. Eu acho que isso aqui é 

salutar, porque vai otimizar muito os nossos trabalhos, principalmente no campo da 

fiscalização, na medida em que a formação de bancos de dados é fundamental para que a gente 

consiga agir tempestivamente. Então a obrigatoriedade dos jurisdicionados em fazer o 

cadastro nas várias áreas: concurso, licitação, atos de aposentadoria, reforma e tantos outros, 

vai permitir com que a gente atue mais tempestivamente, isso é fundamental para que a gente 

atinja a nossa missão. O segundo registro é em relação a essa resolução que estou propondo. 

Eu a propus, inspirada em uma conversa que tive com o Conselheiro Nelson, a ideia é que ela 

venha complementar nossa atuação junto ao jurisdicionado, afinal de contas nós temos várias 
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ações voltadas para os jurisdicionados como o TCE Cidadão, controle interno, conversando 

com o controle interno e sexta-feira da Integração. Eu acho que dentro daquela formatação 

que o senhor propôs, na questão do plano de gestão, a intenção de voltar também para o 

público interno, que são os nossos servidores, no sentido de que esse encontro com o conselho 

de classe vai propiciar que esses servidores troquem ideias, práticas, novas metodologias para 

que possamos realmente avançar nas nossas práticas e fluxos de trabalho, tanto na área de 

suporte, quanto dentro do controle externo. Então essa foi a intenção de que a gente, dentro 

dessa perspectiva, pudesse complementar junto com a nossa atuação nos jurisdicionados, 

também no nosso público interno com a maior profissionalização e debate dos nossos 

servidores com as diversas áreas, diversos profissionais que nós temos dentro do Tribunal de 

Contas. Então é isso. Obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria cumprimentar a Conselheira Lourdes, Vossa 

Excelência e o Nelson, me permita chamar assim Conselheiro Nelson. O Nelson, pela sugestão 

do Fórum, a ideia do Fórum, que já se consolidou, e hoje Vossa Excelência com a Conselheira 

Lourdes estão à frente, vamos dizer assim, da coordenação. A Conselheira Lourdes e Vossa 

Excelência apoiando como determina o nosso Regimento. E o Fórum já está pronto Graças a 

Deus. E cumprimentando toda a equipe da Conselheira Lourdes, e do gabinete da presidência 

também, pelo trabalho, que eu sei que não é fácil, obviamente, de construir, organizar, 

promover, executar um evento desta envergadura. Não é fácil. Não é um evento simples não. É 

um evento grande. Acredito que já está no calendário do Pará, até por que, pelas pesquisas 

que são feitas no Fórum, muitas pessoas já se programam para estarem presentes no próximo 

Fórum. Então, Presidente, eu registro, com muita alegria, que nenhum palestrante, desde o 

primeiro até hoje, não recebeu nenhuma remuneração. Isso é muito importante. Parece 

simples, mas não é, porque construir um evento deste com pessoas de nome, de peso, sem dar 

nenhum centavo é mais complicado do que quando se paga. A gente sabe que tem palestrantes 

que cobram, e é justo, estudaram, se prepararam para isso e cobram lá a sua remuneração. 

Talvez seja mais fácil, porque você, quando se propõe a isso, obviamente, vários palestrantes 

de nomes estão disponíveis e tudo mais. E o Fórum, até hoje, é o sétimo, não remunerou 

nenhum palestrante, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, até agora nenhum. Outra Coisa, 

os custos para o contribuinte, para os jurisdicionados de forma direta, praticamente nenhum, 
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ou seja, zero, é outro fator importante do Fórum, uma vez que fazemos um evento grande, 

importante para o Estado do Pará, destaque nacional, onde o contribuinte, a população não 

paga pelo evento. E isso é muito importante. Faço registro cumprimentando a todos que 

trabalham nesse momento na equipe e à Conselheira Lourdes. Parabéns! E a Vossa 

Excelência, Conselheiro Presidente, Parabéns também, por mais um evento brilhante do nosso 

Tribunal. Ao Conselheiro Nelson, que lá trás, há alguns anos atrás, teve essa ideia que está aí 

já produzindo frutos importantes para o nosso estado. Eu quero apenas sugerir a Vossa 

Excelência e à equipe da Secretaria que observe a legislação pertinente ao fundo, pois me 

parece que tem que ter algum encaminhamento do plenário com relação às despesas, e que eu 

estou me recordando aqui que, até agora, ainda não teve a deliberação. E aproveito, 

Presidente, sugerindo a Vossa Excelência que, se for o caso, de ouvir o plenário, que estenda 

inclusive quando houver recurso, porque o fundo hoje está com pouco recurso, a esses eventos 

da Sexta-feira da Integração, esse evento proposto pela Doutora Milene, e outros mais, porque 

o fundo, a lei, e agora com a emenda que foi aprovada pelo plenário, dá uma abrangência 

maior para a utilização deste recurso. Então, nós podemos ainda produzir alguns eventos além 

do Fórum e os que já estão acontecendo, e as despesas que tiverem, de repente, o fundo pode 

custear quando tiver recurso, mais uma forma de ajudar na administração dos recursos 

financeiros, que são difíceis, são poucos, mas o fundo pode ajudar em vários eventos do 

Tribunal. Apenas sugerindo para Vossa Excelência. Quero cumprimentar a Doutora Milene 

pela brilhante ideia, Conselheiro Nelson já falou, Conselheiro Odilon já falou, e eu acho que 

os conselhos têm o seu papel. É importante para a democracia brasileira, pois em toda 

movimentação do Brasil nesse sentido, principalmente nas questões importantes do país, os 

conselhos são chamados para conversar, para dialogar, para fazer sugestões. Eu participei de 

um debate no final do ano passado sobre a Segurança Pública no Brasil. E na mesa em que eu 

estava como debatedor, em Brasília, com 500 pessoas no auditório, estavam 4 governadores, o 

representante dos Tribunais de Constas e o Presidente do Conselho Federal de Administração. 

Um representante dos Conselhos estava presente no debate. Isso é para ver que não é uma 

coisa que estamos inventando, por isso foi muito feliz a Auditora Milene quando propôs essa 

ideia, porque assim se discute em outros estados e a nível nacional, com a participação e 

atualização, ou seja, como disse bem o Conselheiro Odilon, os mecanismos atuais que estão se 
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aplicando na administração pública e em toda sociedade. Então, os Conselhos estão, com 

certeza, à frente de muitas coisas e cada um na sua matéria específica. Então, eu acho 

importante e cumprimento a Doutora Milene, parabenizo-a e apoio novamente a emenda. Eram 

essas as minhas considerações, Senhor Presidente, e lembrando, rapidamente, que na última 

sessão, quando falamos sobre a Emenda Constitucional dos 70 para 75 anos, que 

imediatamente a publicação iria explodir no Brasil, uma série de medidas e pedidos, enfim, de 

discussão nesse assunto já tem, me parece, que dois casos no Brasil que já foi concedido 

liminar para desembargadores que iam se aposentar. E a liminar foi concedida no sentido de 

que eles não se aposentem até que as coisas sejam devidamente esclarecidas. Então, como eu 

disse na última sessão, de fato já está ocorrendo no Brasil e, salvo engano, em Pernambuco e 

em outros estados. Então a justiça está se manifestando no sentido de que ninguém deve, pelo 

menos nos estados que foram provocados, aposentar-se aos 70 anos, uma vez que já existe um 

mecanismo, vamos dizer assim, na Constituição Federal, emendado agora, que permite até os 

75 anos. Eu até pensei que fosse demorar mais, mas eu disse: “Assim que começar vai entrar a 

discussão em pauta”. E já está ocorrendo. Em alguns estados já concederam liminares a 

pessoas que iriam se aposentar na semana passada, e que agora já não vão mais se aposentar. 

Enfim, já está no Brasil afora acontecendo essa discussão e com fatos, com questões reais. 

Então, o desembargador que ia se aposentar, me parece que até o dia 8, entrou com um pedido 

e, imediatamente, foi concedido, e ele já está trabalhando normalmente. Hoje são 12 e ele já 

está trabalhando em seu gabinete, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, 

Presidente, era isso. Muito obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Presidente, 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos, nós participamos efetivamente de todos os eventos 

deste Tribunal. Então nós estamos no sétimo Fórum, desde o primeiro nós estávamos 

participando, efetivamente. E este eu quero simplesmente agradecer a Conselheira Lourdes e 

os Conselheiros que deram uma oportunidade ao nosso MPC, uma deferência para que nós 

pudéssemos ser o mediador do evento que conta com a vinda pela primeira vez do Ministro 

Gilmar Mendes nesta capital. Para nós, não digo para mim, mas para o nosso MPC, é uma 

honra e uma satisfação muito grande podermos mediar esta palestra que o ministro fará aqui 

para todos os paraenses. Quanto à proposta da Doutora Milene, eu acho que é muito oportuna, 
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muito pertinente, e realmente é importante que os servidores tenham esse contato direto com os 

órgãos representativos de classe. Eu só peço à Doutora Milene, a Escola de Contas, e aos 

conselheiros, que não se esqueçam de deixar umas vaguinhas para os nossos servidores do 

MPC, para também participarem desses encontros que serão muito produtivos. E nós aqui, 

também, vamos agradecer se os senhores reservarem umas vaguinhas para participarmos 

também. Muito Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor Presidente, a proximidade da bengala ou não, a gente até fala mais, 

os mais velhos começam a se exceder. Mas eu acho que alguns fatos são representativos e, às 

vezes, quando nós deixamos passar, nós não conseguimos alcançar na medida certa. Primeiro, 

quando se faz um evento desse tipo, se faz um convite a uma repartição pública, que tem uma 

questão de um relacionamento, até institucional. Isso é grandioso; é de se exaltar. Mas na 

medida em que eventos como o nosso tem participantes da sociedade civil, como a O.A.B. , que 

é a bandeira da liberdade do estado democrático e todos aqueles que são sedentos de justiça, 

no desespero, lembram-se da O.A.B., com história fulgurante no nosso país. Ainda vem o 

Conselho de Contabilidade, e eu acho que isso dá uma força muito maior, porque simplesmente 

poderiam recusar a parceria, se não são obrigados a participar. Então, na medida em que eles 

participam, eles substanciam e valorizam a Instituição no congraçamento do tal abraço à 

sociedade. Ao Doutor Antônio Maria eu quero dizer, porque não é uma decisão nossa somente, 

não minha, a importância de Vossa Excelência, justamente por ser advogado, decano do MPC, 

Professor de Direito, quando reivindica participação em eventos nossos, os servidores do MPC 

que serão bem-vindos, aliás, estão sempre acolhidos em nossas manifestações e em nossos 

eventos. Eu queria, neste momento, Doutor Antônio Maria, que Vossa Excelência sempre fala e 

ratifica o tratamento cordial, fraterno, que esta Casa dispensa ao MPC, não me permitir 

silenciar neste momento, para que algumas vezes na vida as circunstâncias revelam 

oportunidades para o testemunho. Vossa Excelência esteve neste plenário, obteve deste 

plenário o apoio unânime à formatação do MPC ao nível nacional, postulando por sua 

independência administrativa e financeira, com o qual este plenário concordou, e eu queria 

ratificar, porque sei que Vossa Excelência sente isso, não em relação a mim pelas ligações 

óbvias que mantemos a tanto tempo desde o Colégio Moderno, e lá já se vão 30, 40 anos. Mas 

eu queria que Vossa Excelência levasse aos seus pares, a sua repartição, um momento na 
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minha visão, não sei se estou, mas não sou eu o Presidente da Casa, o Presidente é o 

Conselheiro Luís Cunha, Corregedor o Conselheiro André, Conselheira Lourdes Vice-

Presidente, e nós aqui, todos, o ex-presidente Cipriano, nosso futuro Presidente, Conselheiro 

Odilon e eu próprio, os integrantes como os conselheiros substitutos, que nesta hora em que o 

MPC talvez trave a sua batalha mais definitiva, no que se refere a sua afirmação e a sua 

independência administrativa, o Tribunal de Contas em um momento ímpar do nosso Fórum, 

em que virá um ministro do STF, lhe coloca para coordenar o encerramento do nosso fórum 

com a presença do Ministro do STF. Poderia ter sido outra imagem desta Casa, em razão da 

movimentação do tema, nós poderíamos dizer: “Vamos dar uma passada aqui nesta bola.” E, 

neste momento, que testemunhará para todos os que compareçam, institucionalmente no país 

todo, no fechamento no dia - tem a abertura que é muito importante - mas no fechamento do 

nosso evento estará presente para honra nossa o Ministro do Supremo Tribunal Federal, e esta 

Casa não vacilou, porque seria uma possibilidade muito cômoda. Não haveria o convite, 

qualquer um de nós Conselheiros poderia fechar esse evento, e eu quero que Vossa Excelência 

releve na importância, na conversa que se teve com o Presidente no sentido de prestigiá-lo, e 

mostrar a todos, testemunhando de uma maneira prática e efetiva, a consideração que o TCE-

PA devota à sua organização, aos seus integrantes e aos seus servidores. Pode parecer um 

pouco desusado, porque faço parte deste colegiado, mas é uma atitude digna que nós tivemos, 

todos nós, a condição de tomar e revelar o nosso apreço fraterno e o desejo que tudo corra 

bem a Vossa Excelência e a todos que integram Ministério Público de Contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero 

cumprimentar o Conselheiro Nelson e assinar com ele, concordando com todas as palavras que 

ele disse. Além da manifestação oficial que o Tribunal fez ao MPC, inclusive um documento 

aprovado por unanimidade pelo plenário, que foi encaminhado ao Doutor Antônio Maria e a 

todas as entidades que forem necessárias. Para quem conhece, o Conselheiro Nelson foi muito 

feliz mais uma vez. Para quem conhece essas questões, aliás, em todo Brasil e aqui no Pará, 

estrategicamente foi importantíssima a colocação do Doutor Antônio Maria nesse momento do 

Fórum. E isso, o Conselheiro Nelson foi muito feliz, e pode ser até decisivo no processo, 

porque quem vai analisar e julgar essas questões é o STF, e a ação está lá. O que impede, por 

exemplo, aqui falando claramente, é amanhã uma audiência do Doutor Antônio Maria com 
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alguém mais do MP com o Ministro que esteve aqui, dizer: “Olha, o senhor conheceu a 

história do Pará, você viu como é a integração, a participação”. Quer dizer, isso é 

fundamental, decisivamente, estrategicamente. Realmente, muito feliz o Conselheiro Nelson, 

embora a gente converse sobre essas questões como ele bem disse, mas enxergar desta forma é 

fundamental, às vezes, quem não sabe disso? Você está no lugar certo, na hora certa, pode 

ajudar a decidir uma questão e isso o Tribunal de Contas proporcionou e proporciona ao MPC 

em mais uma demonstração de grande respeito, grande parceria, grande carinho, posso até 

dizer a todos os integrantes do MPC, que é liderado pelo Doutor Antônio Maria. É uma grande 

oportunidade, eu acho que fica marcado e mostra, claramente, o que é que o Tribunal de 

Consta tem, e como é que funciona o MPC junto ao Tribunal de Contas, em parceria, ou seja, 

deve ficar bem claro isso daí. Então era essa confirmação da afirmação pelo Conselheiro 

Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: O Conselheiro Nelson e o Conselheiro Cipriano 

são pessoas que o coração é maior que o peito, eu fico feliz porque o nosso MP, todo mundo 

sabe que eu vivo aquela Instituição e esta deferência ao nosso órgão, na minha pessoa faz com 

que realmente a responsabilidade fique muito maior, porque pela primeira vez, como eu disse 

ainda agora, teremos um ministro do STF, e eu terei a oportunidade de conhecê-lo de perto, de 

conversar com ele, e mostrar inclusive, porque o tema é muito importante, tema que o ministro 

vai tratar para nós, é de grande importância, porque o que ele vai dizer é “A eficácia das 

decisões dos tribunais de contas”. Então não adianta e isso nós discutimos aqui dia a dia, há 

anos nós discutíamos, que não adianta você pegar, fazer o processo, condenar, fazer com que a 

pessoa tenha que recolher aos cofres públicos e não recolhe nada. Então não é eficaz, não há 

uma decisão final com o recolhimento. Isto é importante, nós temos inclusive alguns 

pensamentos a respeito do assunto, eu credito que será muito válida essa nossa participação e, 

mais uma vez, eu já agradeci ainda agora, torno a agradecer, a esta oportunidade que o MPC 

teve dado pelo Tribunal de Contas de fazer esta mediação. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Senhores Conselheiros, Senhor 

Procurador, eu não tenho muito a dizer, a não ser assinar embaixo a tudo que foi dito. Muito 

feliz o Conselheiro Nelson Chaves e o Conselheiro Cipriano Sabino, ao fazer esse comentário 

em relação ao MPC, Vossa Excelência na verdade vai estar à mesa do palestrante mais 
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importante do evento. Nunca veio ninguém do Supremo e do Fórum creio que vai ser a 

palestra mais importante, todas são, mas, essa será a mais importante. Vossa Excelência 

foi o escolhido, a instituição de Vossa Excelência também, eles foram felizes ao pontuar 

isso, ao dar ênfase a esse ponto. Eu não tinha dito nada, mas a lembrança, a forma de 

interpretar corretíssima do Conselheiro Nelson Chaves e Cipriano Sabino, e eu encerro 

esta minha manifestação dizendo assim: Nós a cada momento vamos aperfeiçoando o que 

fazemos, eu estive à frente de 3 Fóruns, Conselheiro Cipriano de 2, a Conselheira Lourdes 

volta pela segunda vez, e é um trabalho que eu gostei de fazer. Eu apenas dei uma dica, 

uma orientaçãozinha a Conselheira Lourdes, mas ela se debruçou com a sua equipe, eu a 

acompanhei apenas em uma viagem a Brasília, por que eu achei importante naquele 

momento estar com ela, quando fomos ao TCU, fomos visitar o palestrante Jacoby, e foi 

por sinal o Doutor Jacoby que nos ajudou na conquista, para mim foi uma conquista trazer 

o ministro para cá. Ele foi o nosso interlocutor, o Jacoby, para trazer o Ministro Gilmar 

Mendes, porque o Ministro Gilmar Mendes não nos conhece, eu, Conselheira Lourdes, e o 

Doutor Jacoby disse: “Eu vou ajudar vocês!” E nós tivemos essa benção de poder dizer 

aqui que temos 4 ministros importantes, palestrantes do nosso Fórum. Será o grande 

momento do TCE com a sociedade, o grande momento, e a adesão das outras instituições, 

organizações como a OAB, Conselho Regional de Contabilidade, muito importante. Mas eu 

quero dizer Conselheiro Nelson, antes de entrar no comentário sobre a proposta da 

Conselheira Milene, todos os Conselhos serão convidados para o nosso evento, mesmo 

ainda a gente não tendo deliberado sobre a proposta dela, vamos convidar, fizemos uma 

relação de visitas e serão convidados. Dentro dessa linha construída por vocês, por todos 

nós, mas antes de eu chegar já estava tratando dessa abertura, desse encontro com a 

sociedade, eu só estou apenas dando prosseguimento, é uma sequência do que já foi feito 

por todos antes de mim. E a nossa obrigação Conselheiro Cipriano é procurar fazer 

melhor, aprender com o evento anterior, e eu creio pelo que vi na formatação do nosso 

Fórum, da sétima edição, tudo está dentro do previsto, e o papel da presidência é apoiar. 

Então feliz a equipe da Conselheira Lourdes, ela teve o nosso apoio, apoio dos nossos 

Conselheiros, as instituições convidadas, aqui está uma delas, o Doutor Antônio Maria 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 774

Cavalcante, nos deram retorno positivo, estarão conosco. Por fim, Doutora Milene, Vossa 

Excelência já havia conversado comigo sobre a proposta, eu fiz apenas uma pequena 

ponderação, achei pertinente e Vossa Excelência acatou, por conta do nosso calendário, 

nós temos que conduzir isso com muito equilíbrio de forma que cada evento seja muito bem 

feito, então a proposta, pelo que eu já senti, dos conselheiros, será aprovada na próxima 

sessão de quinta, e é mais uma oportunidade que teremos para trabalhar a integração, essa 

interação com as entidades organizadas de classe. Após a aprovação da resolução nós 

vamos construir as parcerias na forma de termo de cooperação. O que eu vejo é assim, não 

estamos parados, o nosso servidor não ficará aqui preso, alheio ao que acontece fora, não, 

vamos oportunizar os nossos servidores, essa possibilidade de participar de tudo que 

acontece nas entidades de classe organizada. Eu acho que foi muito bem pensado por 

Vossa Excelência, e nós vamos oportunizar aos nossos servidores, porque de repente fica 

aqui preso ao trabalho e não se atualiza, não se enriquece de novos conhecimentos, não 

busca as informações, nós vamos ficando para trás, e o que queremos é permanentemente 

estar em perfeita sintonia com tudo que acontece no Pará, no Brasil e no Mundo, como é o 

caso das normas de contabilidade agora, falada pelo Conselheiro Odilon Teixeira. Eu tive 

a chance, autorizado pelo Presidente Cipriano Sabino, de ir ao Peru com a Conselheira 

Lourdes, participar de um evento internacional, e eu fiquei impressionado e confesso que 

não queria ir, eu fui para cumprir uma missão, não queria ir, e eu digo valeu a pena ter 

ido, por que eu percebi como as outras nações estão pensando o controle externo, eu não 

fazia ideia. Eu vejo o quanto nós estamos bem, por que algumas nações têm muito mais 

dificuldades do que a gente. Teve um Presidente de Tribunal Conselheiro Nelson, que ele 

ficou impressionado com o Brasil, um determinado momento chamaram o Presidente do 

TCU e foram chamando “Presidente do Tribunal de Contas do estado tal, tal, tal”, mas 

como é isso? Tem tantos tribunais assim? Porque algumas nações só tem um: é o Tribunal 

Superior e pronto. O nosso tem essa riqueza. Agora depois do Promoex nós fomos 

uniformizando os procedimentos e hoje falando a mesma linguagem, e agora a ATRICON 

veio, aproximou para valer, e a ATRICON, e Vossa Excelência sempre foi um crítico 

positivo, mas a ATRICON veio fazer o que Vossa Excelência pregava, cuidar mais da parte 
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institucional e não só a parte da classe, corporativismo, e o que fez a ATRICON agora? 

Com essa Nova postura teve adesão do TCU. O TCU via a ATRICON como Vossa 

Excelência via, com certa reserva, agora não, o TCU se filiou a ATRICON. O TCU aceitou 

ser avaliado pela ATRICON e o TCU fez outra coisa maravilhosa, não foi na minha 

administração, aconteceu na administração do Conselheiro Cipriano, olhou para todos 

nós, para os tribunais e disse: “Precisamos de vocês, precisamos trabalhar juntos.”. Foi o 

próprio TCU que nos convidou para fazer as auditorias coordenadas, e ouvindo, Vossa 

Excelência vai ouvir Conselheiro Nelson, o próprio Ministro, autor da proposição, e eu 

posso dizer, foi quem quebrou esse paradigma, Ministro Augusto Nardes, de dar as mãos, 

caminhar juntos. Aquele gesto que fez o Conselheiro André, ontem, na nossa reunião do 

planejamento estratégico, foi o que o ministro do TCU fez, e ele elogiou, se surpreendeu 

com a capacidade dos tribunais de contas dos estados em fazer as auditorias. Então, nós 

temos muito a aprender, a aperfeiçoar, mas eu creio que o caminho certo é esse, e eu vou 

ser só apoiador e o facilitador. Por fim, eu quero dizer aos conselheiros, eu tinha 

programado uma reunião de trabalho no gabinete, e eu quero suspender a reunião, porque 

o Conselheiro André não pode comparecer ao nosso Tribunal, e eu quero que ele esteja, 

porque o assunto que nós vamos tratar é do controle externo, para juntos nós encontrarmos 

a melhor forma de dar celeridade, resolver esse problema do passivo e ter uma proposta, 

eles vão apresentar e eu quero compartilhar com os senhores para que depois que nós 

discutirmos isso, ter um momento com o MPC. Nós vamos fazer primeiro a nossa parte 

aqui, depois vamos sentar com o MPC justamente para nós darmos celeridade e vermos se 

resolvemos de vez esse problema do nosso passivo e outras dificuldades que tem no DCE. 

Mas é minha ideia também, conselheiros, e nós já estamos fazendo, ainda timidamente, mas 

a cada terça-feira, quando nós temos tempo, ouvir um dos nossos secretários, pois eles têm 

que prestar contas aos conselheiros para sabermos o que está acontecendo. E vamos poder 

acompanhar, porque a vida de um Conselheiro é uma vida de muito trabalho: vai para o 

gabinete, atende um, atende outro, cuida dos processos. Então, eu quero que o Colegiado 

sempre esteja informado sobre o que está acontecendo na Casa. Vejo isso de forma muito 

saudável. Então fica para a quinta-feira, após o plenário, a reunião dos conselheiros, 
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extensivo aos Conselheiros Substitutos e a uma pequena equipe do DCE, para discutirmos 

alguns problemas do controle externo. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às dez horas e quarenta minutos (10h40min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 
 

Belém, 12 de maio de 2015. 
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