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ATA Nº 5.309 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia catorze (14) 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 

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. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia doze (12) 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: Impedido 

na forma regimental. 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 2007/50548-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, 

responsável Raimundo Faro Bittencourt, cujo Relator foi o Auditor Julival Silva Rocha, com 
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pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão ordinária de 05/05/2015. 

Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi de imediato concedida ao conselheiro para o 

voto de vistas: Bom dia a todos! Bom, com amparo no que dispõe o artigo 186 do Regimento 

Interno, solicitei vistas do processo supracitado. Entendo que o termo inicial de cobrança de 

multa coincide com o término do processo administrativo, quando se torna o definitivo o 

crédito em consequência exigível o pagamento da penalidade aplicada, está amparado no 

âmbito da administração publica federal pela disposição contida no artigo 1º, a linha A da Lei 

nº 9873/99, qual é o teor? – Constituído definitivamente o crédito não tributário após o término 

regular do processo administrativo, prescreve em cinco anos a ação de execução de 

administração pública federal relativa ao crédito recorrente da aplicação de multa por 

infração ou legislação legal. Dito posicionamento, também encontra respaldo na doutrina 

como se observa o texto extraído da revista de direito administrativo de contabilidade e 

administração pública, IOB, Doutor Ilson Bruno Lemos Rodrigues, para que o prazo da 

prescrição da cobrança inicia fluir, faz-se necessário que a multa administrativa esteja 

devidamente constituída no âmbito da administração pública, certo que a administração 

pública também tem prazos para lançar multas administrativas, seja o prazo contado da efetiva 

prática do ato ilícito, seja contado de outro termo que o legislador escolher como inicial, 

porém, o objeto presente estuda apontar o prazo prescricional da ação de cobrança, ou seja, 

pós-constituída definitivamente a multa no âmbito que é quando surge o direito de crédito da 

administração pública. A multa administrativa só pode estar devidamente constituída após 

regular trâmite do procedimento administrativo com a ampla defesa assegurada 

constitucionalmente. Tal definitividade ocorre com a confirmação da legalidade da multa pela 

administração pública, seja após esgotadas as vias de defesa do interessado no âmbito 

administrativo, seja após a fluência do prazo sem apresentação de recurso administrativo pelo 

interessado, mesmo que não conste dos autos o s procedimentos administrativos, certidão de 

servidor público declarando definitividade da multa. Assim sendo, confirmada a multa 

administrativa, lançada a decisão, será considerada julgada administrativamente, por dizer de 

alguns doutrinadores, significando que a multa será crédito da administração pública, sendo 

seu dever de oficio buscar os meios judiciais para cobrar do sancionado, diante a 

indisponibilidade do interesse público se este não pagar espontaneamente e assim inaugurando 
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o prazo prescricional da ação de cobrança. Diante do exposto, julgo as contas de 

responsabilidade do Senhor Raimundo Faro Bittencourt regulares com ressalva, aplico a ex-

titular da SEDUC, Senhora Rosa Maria chaves Cunha, multa de R$ 766,00 pela não remessa 

do laudo conclusivo. Considerando que o prazo prescricional só começará afluir a partir da 

constituição, qual seja da aplicação oficial da decisão do julgamento perante egrégio plenário 

e não após a autuação da prestação de contas neste tribunal. É o voto senhores conselheiros. A 

presidência consultou o relator sobre a manutenção do seu posicionamento anterior. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Bom dia a todos! Nesse 

processo, Senhor Relator, Senhor Presidente, eu entendi que havia outros responsáveis, além 

da própria Secretária a quem o senhor aplicou multa, me parece que ela não foi citada a 

respeito dessa multa no processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria, com a permissão do Eminente Conselheiro 

Julival, dizer que acho que nós teríamos que citar, não só ela, mas qualquer outro que o 

plenário possa vir a implementar alguma sanção, para que pudesse apresentar a sua defesa. 

Então, eu não sei como o Doutor Julival vai concluir, mas eu acho que essa observação foi 

importante, porque uma vez que não foi citada, estaria prejudicado o julgamento. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Então eu acredito que o processo deva 

ser convertido em diligência para a citação dos responsáveis. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas Excelência, nesse caso Vossa 

Excelência altera a proposta de decisão que apresentou? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Na verdade, eu me vali da analogia para 

aplicação da prescrição. Pelo voto do Conselheiro André, como não há disposição expressa na 

lei, ele não vai aplicar prescrição. Então nesse caso seria conveniente a citação de todos os 

responsáveis na conversão do processo em diligência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Concordo com a posição do Conselheiro Substituto. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Eu mantenho a minha 

proposta anterior, mas, nesse caso, com a proposta do Conselheiro André tem que haver a 

conversão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Excelência, o que eu lhe perguntei é se ratifica a proposta de decisão apresentada na 

sessão anterior? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Ratifico 
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a proposta. Mas, nesse caso, como o processo é da minha relatoria anterior, me convém, como 

sou Conselheiro Substituto, discutir a respeito do processo. Eu entendo que antes do voto tem 

que haver a citação de todos os responsáveis para aplicação da multa. Tem que haver uma 

conversão em diligência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Então, antes de decidir tem que citar o responsável; é isso que ele está 

dizendo. Se concordarmos com o Julival, tudo bem, mas se concordarmos com o Conselheiro 

André já estaremos multando a pessoa. Então é melhor, antes de julgar, ele manter a posição. 

O plenário pode alterar acompanhando o voto do Conselheiro André, aí estaremos multando a 

responsável. Essa é a questão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: A posição do Doutor Julival para mim ficou bastante clara, e a posição 

majoritária deste plenário vai divergir da posição dele, mas não vai concordar com a minha 

posta agora, porque efetivamente me faltou a iniciativa de dizer: “Não. Antes de multar eu 

tenho que converter em diligência.” Então, se me for possível, eu gostaria, depois de ouvido 

este debate, de mudar o meu voto, e dizer que realmente faz-se necessária a diligência, 

trocando em miúdos. Seja citada a responsável para responder se cabe a ela ou não a multa, 

no ponto de vista dela, para que possamos contestar ou não. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exatamente. Então o plenário vai se 

manifestar com relação a não concordância, ou apoiando, melhor dizendo, a indicação do 

Conselheiro André, ou seja, a divergência. O plenário concorda com essa divergência, aprova-

se se o plenário assim decidir. Concorda com o Conselheiro André, e aí o Conselheiro André 

pede que faça a citação, exatamente isso. Voltaria para julgamento sobre a multa, ou seja, com 

relação à prescrição o plenário vai decidir, se prescreve ou não? Não prescreve. Talvez seja 

uma questão preliminar. Não prescreve, está bom, não prescreve. Então, para que seja 

multada, aí sim cita a responsável para ela vir em outro momento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então nós estamos 

diante de duas situações: Se concorda com a tese da proposta de decisão do Eminente 

Conselheiro Substituto Julival em relação à questão da prescrição, e já votamos dois processos 

semelhantes. Na Casa há um precedente, já temos um voto concordando com a proposta de 

decisão, do Eminente Conselheiro Nelson Chaves, a Conselheira Lourdes se absteve. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A tese 
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da prescrição, nesse caso, a minha sugestão, o plenário vai deliberar sobre essa divergência? 

Se o plenário concordar com o Conselheiro André o processo baixa em diligência para citar a 

responsável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu entendi assim também. Então, eu vou neste caso perguntar ao Conselheiro Nelson 

Chaves se ratifica o seu voto concordando com a proposta de decisão do Eminente Conselheiro 

Julival Rocha. Nesse caso não haveria multa porque a prescrição já tem um precedente aqui; 

ou se o pedido de vistas do Conselheiro André, multando a pessoa, e que caso se confirme essa 

tendência, teria a pessoa que ser citada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu estou aguardando porque há pedido de vistas; eu quero saber 

o que é que vai dizer o eminente Conselheiro. Não muda a questão de diligência? Vossa 

Excelência acrescentou ao voto que está exposto ainda o pedido conforme o Cipriano? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Exatamente! 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É nessa 

direção que eu voto Conselheiro. Eu modifico o entendimento para agora me identificar com o 

pensamento do Ilustre Conselheiro André, subsidiada aqui pela manifestação. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto de 

vistas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Com o 

voto de vistas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A proposta 

do Conselheiro Cipriano foi muito salutar, discutimos sobre a preliminar de prescrição, 

superando ela, convertemos o processo em citação ao responsável, eu concordo com o voto do 

Conselheiro André. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da cunha 

Teixeira: Eu também estou de acordo. Em seguida a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do voto vistas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu queria agradecer a visão do 

Conselheiro Substituto Julival, que nos chamou a atenção e permitiu que o Cipriano com sua 

vivência e maturidade nos ajudasse a formular o voto mais sensato. Mas foi o Auditor Julival 

que, com mérito, chamou a atenção sobre uma questão que era importante: a citação. Muito 

obrigado, Julival! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Rocha: Só um detalhe conselheiro. Nesse processo, me parece que houve um fiscal do convênio 

também, e eu expus ali o entendimento de que o convenente também é responsável pela 
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apresentação desse laudo, ele apresentou qualquer justificativa para apresentação, então 

compete ao Conselheiro André no caso, se ele vai manter essa responsabilidade. Dando 

prosseguimento, foi anunciado o Processo nº 2009/50609-3, que agasalha o ato de 

Aposentadoria de Maria Sarah Nunes Sabá Macambira, cuja Relatora foi a Auditora Milene 

Dias da Cunha. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

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 da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo plenário, a referida decisão 

será lavrada pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Sem mais preâmbulos, foi 

anunciado o Processo nº 2013/52069-9, que cuida do Ato de Aposentadoria de João Nogueira 

da Silva, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão no sentido de 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 da relatora. 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, a referida decisão será lavrada pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2013/52084-8, que agasalha o ato de Aposentadoria de Heliana Luiza 

Pires de Moraes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou sob 

discussão. Pausa. Ninguém assim se manifestando, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

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 
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manifestação do relator. Sem detença, deu-se o anúncio do Processo nº 2011/50100-4, que 

comporta a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Associação Navegar de Canoagem e Vela Capimense, responsável 

Benedito Neves Moreira dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público que incontinenti confirmou o parecer atestado os autos, opinando pela regularidade das 

contas com ressalva, com aplicação da multa regimental e que o senhor Benedito Neves 

Moreira dos Santos seja chamado em audiência para que apresente defesa, para, querendo, 

insurgir-se contra os novos elementos trazidos por este parquet. Pausa. Após breve momento, o 

assunto ficou sob discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas regulares com ressalva, dispensando o responsável da multa regimental em face do 

Prejulgado nº 14. 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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2011/52414-5, que agasalha a 

prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação Agroextrativista dos Moradores do Ajo, responsável Lisomar Ferreira 

da Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo os ditames legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Publico de Contas que, ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas, dispensando o responsável da 

multa regimental em face do Prejulgado nº 14. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas regulares, dispensando o responsável da multa regimental em face do Prejulgado nº 

14. 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: Senhores conselheiros, 

distribuímos na última sessão ordinária do dia 12, atendendo a solicitação de sua Excelência, 

Conselheira Substituta Milene Dias Cunha, proposta de resolução com vistas a instituir nesta 

Corte de Contas, o Encontro Técnico a ser realizado com os Conselhos de Classes, iniciativa 

muito oportuna que se alinha ao trabalho de aproximação que este Tribunal tem procurado 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 784

realizar com a sociedade. Configurando mais uma oportunidade para nossos técnicos 

debaterem temas de relevante interesse ao controle externo, das mais diferentes áreas, com 

especialistas e profissionais representantes dos órgãos de classe como O.A.B., CREA, CRA e 

entre outros. Considerando que não houve nenhuma manifestação a cerca da matéria, submeto 

à consideração plenária. Está em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só para antecipar meu voto, no sentido de apoiar a 

iniciativa e acho que esta Casa abre outro universo, de uma maneira muito direta, para que 

possamos estimular esse diálogo que tenho certeza será altamente produtivo. Então, eu só 

queria parabenizar, antes do meu voto, a autora, Conselheira Substituta Milene, pela 

iniciativa, e tenho certeza que o Tribunal colherá frutos muito positivos dessa aproximação 

com os conselhos profissionais. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: É só para concordar com Vossa Excelência também, quero 

parabenizar a Doutora Milene pela iniciativa, que realmente está ao encontro do que esta 

Corte já sinalizou, inclusive nos Fóruns anteriores, e neste Fórum que já se acentuou com a 

O.A.B., com o Conselho de Contabilidade, e, com certeza, nos próximos nós teremos maior 

participação com os conselhos de classe, Conselho de Administração, Conselho Regional de 

Engenharia, onde o Conselheiro Nelson Chaves também é um de seus membros. E parabenizo 

Vossa Excelência pela iniciativa. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.707, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Daqui para frente, 

Doutora Milene, é só programar quando faremos o primeiro evento. Vou combinar com Vossa 

Excelência porque quero que Vossa Excelência me ajude a organizar, até por que é a Escola 

de Contas que está à frente, Senhor Presidente do Conselho Consultivo, Conselheiro Nelson 

Chaves. Nos termos do artigo 10, da Resolução nº 17.492 de 17/04/2008, solicito autorização 

deste egrégio plenário, com fulcro no artigo 2º, inciso I, da Lei nº 7.086/2008, que instituiu o 

fundo de modernização, reparo e aperfeiçoamento do TCE-PA, Fundo TCE, para que os 

recursos do Fundo TCE sejam utilizados no custeio das nossas despesas do VII Fórum do TCE 

e jurisdicionados, no período de 24 a 26 de junho de 2015, que, com muito brilhantismo, temos 

à frente a Excelentíssima Senhora Conselheira Vice-Presidente Lourdes Lima. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu voto 
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favorável, mas queria dar uma palavra aqui ao Conselheiro Cipriano. Acho que uma das 

alegrias, e Vossa Excelência é agricultor, já abro um parêntese aqui porque não tive processo 

para relatar, para dar um bom dia a todos, desejar uma manhã feliz a todos nós e Vossa 

Excelência já deve ter sentido alegria, embora eu não seja agricultor como Vossa Excelência, 

sou meramente um curioso de tentar plantar alguma coisa, mas uma das satisfações que temos 

na vida é plantar. E Deus nos dá a oportunidade de colher o que plantou. É uma alegria que 

aqueles que plantam e que colhem sabem muito bem do que eu estou me referindo. Eu quero 

aqui dizer uma palavra de justiça ao Conselheiro Cipriano, que foi a intuição dele que criou o 

fundo do Tribunal para que proporcionasse suporte financeiro a alguns eventos de nossa Casa, 

dentre esses o Fórum. De maneira que eu quero aprovar e quero resgatar, Conselheiro 

Cipriano, aquela feliz ideia que proporciona que esses recursos não desfalquem o orçamento 

do Tribunal e que possam proporcionar que essa Casa aperfeiçoe, se relacione com a 

sociedade. Então, aprovando, eu quero novamente parabenizar o conselheiro pela iniciativa 

feliz. Ele está vendo aquilo que me referi. Ele pensou nesse fundo e está colhendo o fruto dele, 

e isso deve ser um motivo para alegrar o seu coração. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Realmente, Conselheiro Nelson Chaves, se não 

tivesse o fundo, tudo seria mais difícil, improvável até que nós tivéssemos condições de realizar 

todos esses eventos. Realmente, uma feliz ideia do Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O Fórum é nosso. 

Realmente os recursos do fundo, além do Fórum, vêm trazendo oportunidades para que essa 

Corte possa levar ao jurisdicionado, de forma gratuita, esses eventos da maior e melhor 

qualidade para aprimoramento das formatações, do trabalho, das aplicações e, 

principalmente, das prestações de contas. Eu gostaria até de agradecer, Conselheiro, parabéns 

pela ideia, acompanho o Conselheiro Nelson nas manifestações pela idéia, e me manifesto no 

sentido de dizer que estamos totalmente de acordo e agradecidos, porque esses recursos 

ajudam de maneira significativa para a realização de eventos. E a gente aplicando um recurso 

que vem para melhorar a qualidade do trabalho dos jurisdicionados, no sentido das prestações 

de contas e também para melhorar a qualidade da orientação e formação de agentes públicos. 

Após esta sessão, eu tenho algumas informações no que diz respeito ao andamento do nosso 

Fórum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 
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Junior: Presidente, eu quero rapidamente agradecer ao Conselheiro Nelson pela lembrança, a 

manifestação, e a Conselheira Lourdes também, uma vez que, quando nós pensamos e os 

conselheiros todos apoiaram, Vossa Excelência, Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes, 

todos que estavam compondo o Tribunal apoiaram. E nós temos a oportunidade de fazer 

eventos como esse Fórum, criado pelo Conselheiro Nelson. Estamos no sétimo, daqui a pouco 

estamos no 10º, depois no 20º, se Deus quiser. É um evento que está consolidado no Estado do 

Pará, mas que não utiliza recurso do contribuinte efetivamente, e nem os recursos do Tribunal. 

Quando há possibilidade, nós podemos devolver esses recursos que são arrecadados através 

das multas para os próprios jurisdicionados ou para os futuros jurisdicionados, como é caso 

dos estudantes, gestores. Então é importante a lembrança do Conselheiro Nelson no sentido de 

consolidar essa ideia de nós termos a possibilidade de executar ações, eventos, planos, com o 

objetivo de atender a nossa sociedade. E o fórum efetivamente é festejado, não só pelo 

Tribunal, pelos servidores, pelos conselheiros, mas com certeza por toda sociedade, desde o 

momento lá atrás quando batemos o número de 1.000 participantes, agora todo ano é de 1.000 

para cima. Então, graças a Deus deu certo e nós pensamos assim. Tenho certeza que, como o 

Conselheiro Nelson pensa em uma sugestão, uma ideia, em criar um projeto, alguma situação, 

ele precisar também plantar para colher frutos. Colher no futuro um resultado positivo sempre 

na busca da melhoria da qualidade de vida da nossa população. Eu creio que o Conselheiro 

Nelson pensa assim. E, desta forma, somando forças como se fosse um time, jogando na mesma 

direção, os resultados são apresentados. Então, um evento histórico para Tribunal e para o 

Estado do Pará, e com a nossa modesta participação conseguimos o recurso para viabilizar 

esse evento. Então é uma somatória de esforços, e, aprendendo com os conselheiros, que tem 

mais experiência e tem um conhecimento maior, nós acabamos apresentando um resultado 

positivo. Senhor Presidente, eu aprovo, com certeza, e com muita alegria, até com orgulho. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.708, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado e muito boa sorte para a 

Conselheira Lourdes Lima que já está de parabéns por tudo que já fez. Senhores Conselheiros, 

eu vou dar apenas um aviso aqui, importante, na forma de convite. Amanhã, às 10h da manhã, 

vamos ter um momento religioso em nosso auditório, no 5º andar. Teremos, aqui, a presença 
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do Bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro, que vem celebrar uma missa em homenagem às 

mães. Não foi possível fazer na semana passada em decorrência da morte de Dom Vicente 

Zico, pois os sacerdotes da nossa paróquia, ou até Basílica, de toda a região metropolitana, 

estavam muitos envolvidos em toda a programação do velório, celebração e até do 

sepultamento de Dom Vicente Zico, por isso foi adiado para amanhã. Eu ficaria muito 

satisfeito se pudesse contar com a presença das mães e também dos servidores que desejarem 

participar desse momento de espiritualidade. Eu acho muito importante a gente poder ter, na 

nossa Instituição, tanto da igreja católica, como das outras igrejas, esse momento de 

espiritualidade. Eu acho que isso é muito importante para o servidor, então fica o convite para 

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

Oliveira: Ainda sobre o evento. Anteontem nós tivemos o processo licitatório, onde 

participaram sete empresas, dentre elas uma que, inclusive, ganhou a concorrência que foi a 

MDE-Design de Eventos. É uma empresa do Rio de Janeiro, mas já tem experiência em eventos 

aqui no Estado do Pará. Já realizou eventos, inclusive, como referência, uma declaração do 

Tribunal Regional do Trabalho, ano passado, com 1.500 participantes em um hangar. Eu 

quero comunicar a este plenário que foi um evento transparente, dentro dos ditames legais e 

que teve um momento em que, dentre as empresas que participantes, houve um protesto que 

não prosperou. Então encerrou-se o certame de uma forma tranqüila. Vossa Excelência, 

imediatamente, já vai estar em processo de assinar o contrato. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Já assinei Excelência. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não poderíamos 

perder tempo. Então, eu acredito que ontem Vossa Excelência deve ter assinado, isso nos 

mantém mais tranquilos, apesar de ser uma empresa fora do estado, mas que já tem atestados 

de outros órgãos, como eu falei, a experiência dentro do nosso estado, inclusive no hangar. 

Então, eu acredito que os procedimentos para acontecer o nosso fórum estão dentro da 

normalidade, o que nos tranquiliza. Eu gostaria de agradecer as manifestações na sessão 

passada, pois eu não estava presente, mas estava justamente, naquele momento, participando, 

assistindo aos servidores desta Corte de Contas, como pregoeira a Doutora Renata Piqueira, 

que estava à frente deste trabalho, junto com uma equipe de servidores desta Corte, que 

puderam manter o certame da maior lisura e transparência. Portanto, obrigado a este plenário 
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pelas manifestações e obrigado aos servidores pela contribuição que vêm dando de uma forma 

motivada, com todos querendo ajudar. O evento está acontecendo porque temos mãos 

operosas, preocupadas e motivadas para que o evento realmente aconteça. E, agora, liberando 

o recurso, Vossa Excelência nos dá essa notícia que já assinou o convênio e que o plenário 

liberou o recurso. Obrigado a Deus e obrigado a Vocês. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Conselheira Lourdes Lima, 

primeiro quero parabenizar Vossa Excelência por ter ido à comissão de licitação. Não tenho 

conhecimento se alguma vez algum Conselheiro participou de um momento em que se realizava 

um processo licitatório, até me surpreendeu Vossa Excelência quando disse: “Eu quero ir lá 

participar.” É uma forma também de acompanhar, fiscalizar e saber que tudo está ocorrendo 

dentro da lei, com a maior transparência. Já foi feito assim, anteriormente, um processo 

licitatório para se escolher a empresa que vai nos auxiliar na organização do evento. Parabéns 

a Vossa Excelência! Então, a partir de hoje, com a autorização que tivemos agora do plenário, 

Vossa Excelência está com carta branca para agir. Eu queria fazer um último convite aqui. Eu 

gostaria, se possível, ou melhor, vai ser possível, pois adiamos, Conselheiro André Dias, da 

terça-feira passada para hoje uma reunião administrativa. Como eu sei que nós temos bastante 

tempo ainda, após a sessão eu gostaria de contar com nossos conselheiros e conselheiros 

substitutos na reunião administrativa para tratar de uma pauta referente ao controle externo. 

Agora, neste momento, eu vou passar a palavra ao Conselheiro Nelson Chaves para fazer 

apresentação de um trabalho da Escola de Contas Alberto Veloso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, 

estimulado pelo plenário, por essa condição fraterna que nos encontramos no colegiado e após 

o julgamento dos processos de pauta, onde tratamos de assuntos que interessam a Casa, quero 

começar agradecendo o apoio que nós todos temos recebido. Estou me referindo a Escola de 

Contas, no sentido de dinamizar, de torná-la cada vez mais útil para a nossa Instituição, o 

trabalho que vem do tempo da Conselheira Lourdes, passou pelo Conselheiro Cipriano e nós 

nada mais fazemos do que tentar ser úteis a esta Instituição. E dizer que o agradecimento 

inicialmente que faço é porque a gente quando já está aqui como Decano, não sei se a porta de 

saída é mais próxima ou mais distante, eu acho que é fundamental que a gente queira fazer as 

coisas com entusiasmo. Queria dizer que o dinamismo dos companheiros, os conselheiros, 
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Doutor Procurador Antônio Maria, os conselheiros substitutos, eles têm estimulado também 

com suas ações e, no bom sentido, para que as coisas possam acontecer de maneira a 

aperfeiçoarmos o nosso trabalho. Eu quero me referir, hoje, após a designação por parte do 

colegiado, que para mim foi uma honra, para que pudéssemos integrar mais definitivamente o 

processo da Escola de Contas Alberto Veloso, e teríamos a oportunidade de fazer a eleição 

pela primeira vez do servidor para participar deste conselho para que pudéssemos cumprir, na 

prática, aquilo que a escola se propôs. Já na primeira reunião do conselho que nós tivemos, e 

isso é fruto das conversas que temos com nossos conselheiros, na maioria das vezes recebendo 

os estímulos, e como diz o Conselheiro Odilon, o entusiasmo, meu pai falava no tempo do 

futebol que tem que ter apetite. Nós procuramos corresponder dessa forma, Doutora Milene, 

que é Conselheira da Escola, Doutora Alice está presente, a nossa Diretora, Professora Geo, 

está faltando só o Francisco, porque na primeira reunião que tivemos, um pouco mais de um 

mês atrás, Conselheiro André, nós pedimos que a escola se debruçasse em um projeto a 

respeito daquele já aprovado no plenário e que tem sido estimulado pela Conselheira, pelo 

Conselheiro Cipriano, como eu disse aqui, várias escolas já visitadas, já tivemos escolas nesse 

plenário. Mas pedimos que nós pudéssemos fazer uma cartilha, não necessariamente 

plagiando, embora se copiando aquilo que é bom, não há nenhum desmerecimento, pois lembro 

que o MPC já fez uma cartilha que temos utilizado em nossos eventos, e outros tribunais de 

contas também. Mas achávamos nós que para o TCE Cidadão, que é aquele primeiro contato, 

exatamente que vai ao banco escolar, inclusive se conseguirmos fazer com que, na 

escolaridade das primeiras idades, eles possam reconhecer a nossa presença e a nossa 

utilidade. Também é um material que pode ser distribuído nas feiras, nos shoppings, aos moto-

taxistas, à sociedade de um modo geral, porque é um material muitíssimo bem elaborado e, 

como se diz aqui, sempre foi a menina dos olhos do Procurador Doutor Antônio Cavalcante. É 

excelente. Agora, penso que dentro do Fórum, conversando com o controle interno, mas 

especifico, porque já trata até da condição processual dentro da Casa. O cidadão que vem, 

conhece a Casa, o processo vai ao DCE, vai ao MPC, reunião do plenário, isso é excelente e 

continuaremos a fazer. Mas o primeiro contato, por que a abordagem quando é o conversando 

com o controle interno, é diferente das escolas, e as escolas estão chegando a primeira forma. 

Então, nós pedimos, fizemos essa solicitação, e a escola aqui comandada pela Professora Geo, 
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e quero estender este elogio, este reconhecimento melhor dizendo, a toda a equipe da Escola de 

Contas que se debruçou, porque dizíamos nós, e a Conselheira Milene também nos ajudando 

decisivamente, que precisávamos encontrar essa linguagem, a mais fácil possível, mais curta e 

mais objetiva, para que se pudesse fazer um texto que pudéssemos ser reconhecidos em 

qualquer momento e em qualquer instante. Fizeram, então, na parte técnica, as considerações 

necessárias para levar esses conhecimentos à opinião pública e as escolas especialmente, 

depois contamos com a colaboração até de um filho de uma servidora, que é o Saulo Lobo, 

filho da Lucilene, na parte do design, de transformar isso em uma história ilustrada daquilo 

que o Tribunal precisa para ser reconhecido, e agora com muito mais ênfase, porque vamos 

acoplar esse material também às indicações enormemente importantes da ouvidoria. Eu penso, 

presidente, que será um marco para a administração de Vossa Excelência, embora a 

simplicidade da coisa, e esse entusiasmo fizeram com que, Conselheiro André, Conselheira 

Lourdes, Conselheiro Cipriano, nós pudéssemos trazer, hoje, para ainda receber 

aprimoramentos, sugestões, o que eu colocaria entre aspas, uma “boneca” do que será esta 

pequena cartilha de abordagem inicial, e que nós vamos tentar mostrar para toda nossa 

comunidade. Ao lado do que a diretora, Professora Geo, distribuiu aos conselheiros, o relato e 

será assim permanentemente da escola o número de treinandos, enfim, formando todos e 

buscando sempre a crítica construtiva para aprimoramento do trabalho. Então começa a 

cartilha, o cidadão, cidadania em ação. Discutimos muito esse trabalho, e foi praticamente 

nesse mês, mas ontem finalizamos para apresentar aqui a Professora Geo, a Milene e Eu 

próprio, e começamos com a imagem dos dois meninos, inicialmente poderia ser um menino e 

uma menina, e dissemos: “Vamos fazer os dois”, porque os dois vão à escola. Aqui, tirando a 

sugestão que nós achamos altamente procedente do Conselheiro Odilon, revelou-se aqui uma 

marqueteira a nossa Conselheira Lourdes, nós fazermos isso com a participação intensa do 

nosso servidor. Como vamos denominar esses meninos? Será o João e a Maria? Bom, vamos 

fazer uma enquete aos servidores, a Conselheira Milene sugeriu alguns nomes, eu outros 

tantos, então nós temos nomes que seriam, por exemplo, a escolha do nosso servidor, tudo isso, 

Conselheiro André, nós queremos realmente a manifestação para eventuais correções. Então 

poderia ser: João, Chiquinho e Pedrinho. Houve uma sugestão, quem sabe nós não colocamos 

Luisinho? Mas poderia ser muito direto não é? Poderia ser o Luisinho, mas esse cara aqui tem 
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Luís no nome. Então nós vamos afastar o Luís. Aí ficaram três opções. Depois, do lado da 

menina, ficaram Maria, nome universal, Aninha e a Rosinha, na escolha, e nós esperamos 

efetivamente que haja essa integração de todos, porque penso que esse material será de todos. 

Que possamos fazer, como o Conselheiro Odilon propôs, a marca da ouvidoria, muito bonita e 

a Conselheira Lourdes escolheu o slogan. Então aqui vai ser escolhido um dos três nomes 

masculinos para designar os nossos meninos, que estão em busca da informação. Vejam que a 

linguagem, Conselheiro André, e muitas vezes eu quero dizer o quanto colho de Vossa 

Excelência os ensinamentos no sentido das coisas serem objetivas, serem simples. Então, aqui, 

os filhos vão procurar, veja que ela é bem sucinta. Está nas mãos de todos, enfim, estamos aqui 

com a colocação exclusivamente. Ainda quero dizer que, no verso, a logomarca, por exemplo, 

do MPC, aquilo que vai constar, é claro que vai ser decorrente das sugestões apresentadas e, 

fundamentalmente, quero chamar de novo a atenção. Vai ser um mecanismo de muita 

divulgação da Ouvidoria, porque eu penso, Conselheiro André, que este material, que é 

diferente do material do MPC que temos utilizado, ele realmente é primoroso na conversa com 

o controle interno, no Fórum, muito efetivamente, mas isso aqui nós estamos buscando atingir, 

pode ser na escola, mas eu tenho a impressão, tivemos todos, na escola, na elaboração do 

folder, nós pudemos distribuir em qualquer lugar, na feira, no mercado, porque simplesmente 

está aquela linguagem que vai ser do menino na escola, que tem que ser do povo em geral. 

Acho que vai ser uma coisa importante. Eles veem aqui à Casa, aí diz aqui: “Esses 

conselheiros são como Vovô que vivem me dando um monte de conselhos”, aí o cara vai lá e 

responde. Está aqui a linguagem bem coloquial, bem simples, para que todos possam, na 

realidade, tirar proveito. Vejam que há aqui um glossário com as denominações. Na última 

página vai ser exatamente para as sugestões: quem é que deve constar, se os conselheiros, MP, 

conselheiros substitutos, escola de contas, enfim, isto aqui está aberto para sugestões. Eu vim 

trazer, aqui, em primeiro lugar, para agradecer a Professora Geo, a pertinácia da Escola de 

Contas, a dedicação de transformar, porque eu próprio tinha conversado com a Doutora 

Milene, com a Alice lá na escola, de traduzir para um vernáculo simples aquilo que a 

sociedade precisa imediatamente nos reconhecer. E nós trazemos aqui com muita alegria, e eu 

queria até que a Doutora Milene me assessorasse também por algum detalhe que eu deixei de 

relatar, que também a escola está programando, porque, veja bem o seguinte, o Presidente já 
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está vivendo e o Conselheiro Cipriano certamente vivenciou muito isso. Nós temos os nossos 

multiplicadores, os nossos servidores com talento, trabalhando muito junto à escola. Doutora 

Andréia, que foi comandante do DCE na época da Conselheira Lourdes, em eventos como o 

“Conversando com o Controle Interno”, no Fórum, enfim, nesses eventos todos, mas neste 

patamar, Presidente Luís Cunha, que eu acho que é uma visão, sem modéstia, altamente 

democrática da Instituição, de buscar de fato a inserção na sociedade das nossas atividades. 

Nós estamos querendo fazer, Conselheiro Odilon, a multiplicação “desses nossos 

multiplicadores”, por exemplo, em uma manhã com os servidores, porque, no nível dessa 

informação, em conversa, a Doutora Milene me disse: “Qualquer servidor do Tribunal tem que 

saber explicar para quê o Tribunal existe.” Então nós podemos trazer para um curso de 

capacitação rápido, um dia, por exemplo, uma manhã, colegas nossos, servidores dos mais 

variados setores, para quando chegar à escola ou entidades, o clube de mães, o clube do 

bairro, eles estejam nessa base toda, capacitados a dizer o que é o TCE, em um limite mais 

avançado. Então vai para o “Conversando com o Controle Interno” a prestação de contas. De 

maneira que eu quero dizer que me sinto a vontade, pois apenas formulei o desejo de se fazer a 

cartilha nesse nível para acoplar as outras já existentes, mas o trabalho não foi meu. É o 

trabalho de uma equipe. Eu apenas sou uma pessoa, já tenho falado aqui, absolutamente 

fissurado no trabalho coletivo. A mostra é o que esse plenário tem produzido. Esse plenário 

não viveria com um só. Então nas nossas diferenças, nas nossas convergências, que felizmente 

são muito maiores que eventuais divergências que temos procurado superar no limite da 

educação, da fraternidade, da cordialidade, eu penso que a Escola de Contas oferece a Vossa 

Excelência e a nós todos um trabalho simplório. Mas eu penso que ele pode chegar, lá no 

âmago, no coração da nossa sociedade. Era o que eu queria apresentar para receber as 

críticas, as sugestões, e pedir para a Conselheira Milene, porque ela certamente tem alguma 

coisa a acrescentar naquilo que disse, e agradecer a atenção de nos escutarem e mais uma vez 

obrigado à escola, sua diretora e todas as pessoas que a integram. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Bom dia! Na verdade o Conselheiro 

Nelson já disse tudo. Na nossa primeira reunião do conselho consultivo nós tentamos traçar 

algumas diretrizes em linhas de ação. E dentre essas diretrizes nós achamos que criar um 

material para distribuição no projeto “TCE Cidadão” que fosse mais didático e tivesse uma 
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linguagem mais próxima do aluno que vai receber o material. Isso daria mais transparência à 

nossa atuação e propiciaria uma divulgação melhor da nossa missão e da nossa Instituição. 

Neste sentido, a Geo, de forma muito proativa, tomou a iniciativa de buscar, fazer a 

diagramação desse material, com essa linguagem realmente mais didática, mais voltada para o 

público, que é o “TCE cidadão”, de forma que conseguíssemos levar as informações básicas 

do que é o TCE, como forma de melhorar um pouco, ainda mais, o conhecimento das pessoas e 

dos alunos em relação ao nosso trabalho. Então, o que nós colocamos hoje é justamente a 

oportunidade para que todos se manifestem com sugestões do que acham que é possível 

aperfeiçoar esse trabalho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Conselheira, a nossa preocupação, se todos puderem, vamos dizer, é que 

possamos ter isso aprovado brevemente, se for o caso, para no nosso Fórum ele estar em 

condições de ser distribuído. Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da 

Cunha: Então, assim, eu acho que nesse sentido, nós poderíamos estabelecer um prazo até 

quando estaríamos recebendo essas sugestões para, a partir daí, iniciarmos todo o processo de 

elaboração e confecção do material. Então, eu acredito que poderíamos colocar no prazo de 

uma semana. Também vamos disponibilizar na intranet a escolha, pelos servidores do MPC e 

pelos servidores do Tribunal, dos nomes dos personagens que estão sendo criados, tanto do 

menino, quanto da menina. Assim, se tudo estiver de acordo, nós iniciaremos a confecção do 

material ainda dentro do mês de maio. Esse é o objetivo, Senhor Presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pelo que eu entendi, 

Excelência, o Conselheiro pode opinar sobre o conteúdo? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Sim. Eu acho que podemos deixar aberto às 

sugestões. Se alguém tiver alguma sugestão de alteração que acredite precise ser feita, que 

pode ser acrescentada, melhorada, eu acho importante que todos contribuam, afinal de contas 

esse é um trabalho não somente da Escola de Contas. É um trabalho nosso e de todo TCE. 

Então quem quiser participar opinando, dando sugestões de como aperfeiçoar, mesmo no texto, 

às vezes tem alguma coisa que não está realmente alinhado com o entendimento de todos, é 

possível, sim, que seja aceita essa sugestão. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria primeiro de parabenizar mais 

uma vez, através da Escola de Contas, o Conselheiro Nelson, Doutora Milene, Doutora Geo, 
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que são parte desse conselho consultivo, e dizer que o Conselheiro Nelson falou da linguagem 

acessível, fácil, curta e objetiva, e nós acrescentamos um pouquinho, conselheiro, que é 

abrangente. Eu estive dando uma analisada, o que nós observamos é que ela é capaz de atingir 

qualquer tipo de público e de qualquer idade, jovens, crianças e os adultos. Também 

observamos que ela tem um sentido laico, e isso nos leva a crer que vai ter uma aceitação por 

todo o público. Então trazer esse material para o Fórum, e como a sugestão do Conselheiro 

Nelson, as escolas e a qualquer lugar do estado, eu acredito que ela será acessível sim a 

qualquer tipo de público. Parabéns mais uma vez Conselheiro Nelson, parabéns Doutora 

Milene, Professora Geo e toda a equipe. Agora, nós, com certeza, teremos pouca coisa a 

acrescentar ou aprimorá-la, mas realmente merece os nossos elogios, e dizer que vamos torcer 

para que esteja pronta no Fórum, que é mais um instrumento que nós vamos oferecer à 

sociedade paraense, obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Só para registrar o primoroso folder da ouvidoria, o slogan é: “Ouvir 

para melhor servir.” De maneira que eu acho que está muito bem elaborado, bem simples 

também, quero parabenizar o Conselheiro Odilon e sua equipe por esta conquista da Casa 

também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Gostei 

muito, parabéns! Achei muito interessante, gosto do glossário, que embora agente entenda as 

palavras, a maioria das pessoas não entende do mesmo jeito da gente. Então o glossário 

permite a todo mundo entender aquele termo de uma maneira semelhante. À primeira vista, a 

única coisa que eu consertaria, ou sugeria uma revisão, entendendo que toda esta ação é 

voltada para um fim, era fazer com que o cidadão participe, era fazer com que o cidadão 

conheça e possa participar, por isso, eu pedi que deixasse nessa página: “você também pode 

entrar em contato.” Achei pequeno, isso tinha que ser valorizado, e vou dar um exemplo. 

Conversava há pouco com o Conselheiro Odilon, eu estava em uma incorporadora tratando de 

um apartamento que estava comprando para um filho, e conversa vai, conversa vem, o sujeito 

disse: ”Mas deputado!”. Eu disse: “Eu não sou mais deputado, eu já deixei a função há cinco 

anos.” Ele disse: “Como o senhor está, o que o senhor está fazendo?” Eu disse: “Estou 

trabalhando no TCE.” Ele disse: “O que é o TCE?” Aí eu expliquei para ele nossas funções. 

Ele disse: “Isso é muito importante, mas como é que a gente fala com o TCE?”, com a 

ouvidoria? Aí ele disse: “E qual o telefone da ouvidoria?”. Ele se entusiasmou tanto que ele 
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quis dar uma sugestão, que eu já até transmiti ao Odilon e nós vamos discutir depois como 

fazer. Quer dizer, então, tudo que é obra pública deveria ter lá um balão “Ouvidoria”, porque 

temos lá o sujeito falando: “A gente fica agoniado em ver aquelas obras que iniciam a tanto, 

acabam a tanto, valor de tanto. Já acabou há muito tempo o que tinha que acabar, que está no 

painel e a obra não saiu do lugar. A gente queria poder reclamar, não sabemos para quem 

reclamar.” Todo trabalho que está sendo feito neste material é para valorizar este contato que 

é feito através, acredito eu, da ouvidoria. Então ela tem que ter um espaço aqui compatível ao 

tamanho do texto anterior. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Não só vai aumentar o espaço, como Vossa Excelência aumentou 

substancialmente a ideia, nós agradecemos muito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu quero fazer alguns registros. Eu fico muito 

feliz em poder manusear e ter contato com esse material hoje distribuído, e quero nesse 

momento parabenizar a Escola de Contas pelo trabalho desenvolvido, ao seu conselho 

deliberativo pelo seu entusiasmo que vem demonstrando. Eu penso que essa cartilha, de fato, 

está de acordo com a linguagem que se pretende divulgar, que é o público jovem. Então ela 

atinge sim seu objetivo pela simplicidade. Quero perguntar, inclusive, quem foi o designer 

gráfico? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É 

o Saulo Lobo. Não é servidor da Casa. Ele é sobrinho também do Marcos. Foi uma 

colaboração que a equipe, pela pressa em fazer disse: “Vamos pegar uma pessoa competente 

que se conheça.” Ele foi indicado para fazer logo. Foi muito bem feito, um primor de trabalho. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Sim. Muito bem 

desenhado, de acordo com a ideia proposta. Eu pergunto isso porque eu fiz distribuir aos 

conselheiros, conselheiros substitutos nesta sessão, presidente, o novo folder da Ouvidoria, 

atendendo inclusive a pedidos do Conselheiro André, para melhorar a interface gráfica. Então 

já houve uma evolução do folder anterior para o novo folder. Isso tudo graças ao trabalho do 

nosso servidor Peixoto, filho do nosso falecido amigo José Luís, em colaboração com a nossa 

equipe da Ouvidoria, o Vieira, Ribamar e a Olga. Já houve uma evolução na interface gráfica, 

por isso perguntei quem foi, porque eu penso, contribuindo com a ideia do Conselheiro André e 

do Conselheiro Nelson, a gente pode, de repente, incluir mais uma página, aqui, dando algum 

destaque dos meios de comunicação, já que vamos ter um espaço no final “Conheça os canais 
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de comunicação” e nós podemos dar algum destaque. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Veja que esse espaço, por sugestão de todos, e foi claro 

que nossos companheiros aqui também, o Peixoto no TCE cidadão colaborou, mas na premência 

do tempo, porque isso foi praticamente de anteontem para hoje, de fazer e o Saulo estava à 

disposição, nós vamos integrar tudo isso. Esse espaço final já era um pensamento, Conselheiro 

André, aquilo que nos passou, receber as contribuições positivas como estamos recebendo, para 

que a gente atinja o objetivo positivo de todos nós. Elas todas serão extremamente bem vindas, 

acatadas e nós estamos lutando para fazer o melhor como está aqui já exposto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Veio a mim uma ideia aqui. Talvez nós 

pudéssemos, Presidente, ter outros folders, outras interfaces gráficas, inclusive distribuir junto com 

esse material, porque esse material tem uma linguagem bem acessível, bem simples e, talvez, esses 

personagens, que serão escolhidos os nomes, possam também vir para o nosso folder da Ouvidoria. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conjugação do 

pensamento, Conselheiro André relatou um fato importante, porque no nosso dia a dia acontece 

isso: “Onde você está? O que é que você faz?” Além da escola, a sociedade toda precisar estar 

inundada dessas informações sobre a nossa atividade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Essa conjugação de esforços eu acho muito positiva. Acho 

maravilhosa a ideia da participação dos servidores também na escolha dos nomes dos 

personagens, porque isso promove a nossa integração e o nosso objetivo maior, que todos 

convirjam para o mesmo objetivo, que é atender a nossa missão constitucional. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Esses três nomes Conselheiro, 

nós poderíamos desgostar. A Raimundinha, Benedita, uma série de nomes, não há discriminação, 

se quiserem o acréscimo de outros nomes, será igualmente bem-vindo. É apenas uma simbologia. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Além das crianças, 

dos jovens, eu vejo a mãe e vejo um senhor bigodudo, também podem ser nominados futuramente. 

Então, presidente, isso muito me alegra. É como o Conselheiro André muito bem mencionou, 

participação, a sociedade precisa participar das decisões dos seus órgãos superiores, dos órgãos 

que fiscalizam, da administração pública como um todo e nós, aqui, contribuímos para que isso 

ocorra. Então estou muito satisfeito. Parabéns a todos, obrigado! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero só cumprimentar o 

Conselheiro Nelson, a equipe da Escola de Contas pela excelente ideia e a montagem do projeto, 
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obviamente, em respeito ao Conselheiro Nelson, a Doutora Milene e toda equipe do conselho, eu 

vou dedicar uma atenção especial, levar ao gabinete, olhar para tentar colaborar com o objetivo 

de ajudar, se for o caso encontrarmos algumas sugestões. O Conselheiro Nelson e o Conselheiro 

André já apresentaram uma sugestão importante, obviamente nós vamos tentar ajudar. Parabéns 

Conselheiro Nelson! Muitas vezes como disse o Conselheiro André no exemplo que ele deu, quando 

estávamos funcionando com o link “Fale conosco” no Tribunal, havia pessoas que nos procuravam 

para reclamar da operadora de celular, como já disse aqui, porque não conheciam as atribuições, 

as funções do TCE. E o cidadão, talvez, seja um dos principais objetivos do Conselheiro Nelson, 

quando não conhece, ele não sabe como cobrar, como procurar os seus direitos, como questionar, 

enfim, ele fica, até podemos dizer, como uma ferramenta da população ociosa. Se a sociedade 

soubesse utilizar melhor o Tribunal de Contas, com certeza, nós seriamos mais cobrados e 

certamente iríamos tentar produzir mais. Então cumprimento com louvor o Conselheiro Nelson e a 

equipe da Escola de Contas, o conselho, Doutora Milene, todos. Cumprimento também o Saulo, 

que está aqui na galeria. Vai nos ajudar. Acho que uma remuneração é merecida, não é só pelo 

valor, mas é uma espécie de reconhecer o trabalho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Cipriano, se me permitir entrar na fala de 

Vossa Excelência, porque é um ponto que parece simples, mas não é, o senhor também tem 

experiência disso, nós transformarmos para essa linguagem aquele conselhos técnicos, mas, o 

talento, a criatividade, de tornar isso acessível realmente é de parabenizar a atuação. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Doutor Antônio Maria 

quando pensou na cartilha dele, no caso do MPC, sabe muito bem, e nós fizemos uma vez um 

diálogo em um vídeo, aliás, o Doutor Antônio promovendo um julgamento da sessão, que é muito 

complicado, efetivamente, a criação, e não é só você ter a ideia, colocar essa ideia no papel de uma 

forma didática, clara, sem descumprir a legislação, sem errar nos termos técnicos, mas de uma 

forma bem popular para que as pessoas entendam, Então, bem lembrado pelo Conselheiro Nelson 

que é uma questão muito difícil, não é à toa que as pessoas que trabalham, que vivem com isso, que 

criam, vamos dizer assim, essas situações realmente são pessoas que eu posso dizer, o Saulo e 

outros, que são abençoados, que tem o dom de transformar essas ideias, esse texto nessa linguagem 

em que todos possam entender. De forma que eu quero cumprimentar, Senhor Presidente, até 

Vossa Excelência, na gestão de Vossa Excelência, a Escola de Contas, a Conselheira Lourdes 

desde o momento inicial da Escola de Contas, o Conselheiro Nelson, que hoje é o presidente, e a 
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Doutora Milene. Quero dar uma sugestão que Vossa Excelência pode utilizar. Analisando a 

legislação do fundo, acredito que os custos dessa publicação, como da Ouvidoria, também, podem 

ser utilizados os recursos do fundo. Lá atrás nós tínhamos algumas dificuldades com relação a 

essas despesas, mas o Tribunal fez uma alteração, propôs à Assembleia uma emenda. E essa 

emenda foi aprovada, e hoje nós pudemos ter uma amplitude um pouco maior na utilização dos 

recursos do fundo, inclusive, penso eu, estar no texto da lei, para a impressão de material gráfico, 

que venha cumprir o papel da Corte de Contas. Então acho que, até nesse sentido, tanto para a 

Ouvidoria, como para a Escola de Contas, enfim, para todos os conselheiros, as obras, as 

publicações, todo o material pode ser produzido com o recurso do fundo. Até para levar, como 

disse o Conselheiro Nelson, para distribuir no Fórum, em todos os eventos do Tribunal, como 

também é importante e imperativo estar a Ouvidoria junto com a escola, com essa cartilha, porque 

a divulgação é fundamental nesse sentido. Então, presidente, era só para cumprimentar a todos e 

agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigado! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Senhor Presidente, 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos, dirigentes da Escola de Contas, servidores do TCE e do 

MPC que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, eu queria só falar com o Conselheiro Odilon que 

esse seu entusiasmo, essa sua maneira de agir, proativa também, ela vem sempre trazendo 

novidades, aprimorando cada vez mais aquilo que já está quase que perfeito. Então vai chegar um 

momento que não precisará fazer mais nada, porque a coisa já estará com tudo que poderia ser 

feito. O que eu queria falar a respeito dessa cartilha, é que fico feliz, porque os fundamentos 

pedagógicos que nortearam a nossa cartilha lançada em 2006, que é aquele fundamento de ficar 

perto da sociedade, mostrá-la, ensiná-la, aquilo que nós fazemos. Então esses fundamentos 

pedagógicos foram realmente alcançados por essa cartilha. Eu dou um testemunho pessoal, que 

esta é uma maneira prática, inteligente, muito mais tranquila de se comunicar com a sociedade. Eu 

só sugiro que posteriormente a questão áudio visual também dá uma grande iniciativa para que a 

sociedade veja. Então nós fizemos lá o nosso DVD. E o DVD, talvez, contando essa história, faz 

com que as coisas fixem muito mais, e não ficar apenas lendo. Agora, não é fácil, confesso a vocês 

que não é fácil. É um trabalho muito grande, mas que é possível porque nós, lá pequeninos, 

fizemos, e claro que o TCE vai fazer muito melhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Dizer que isso é, na realidade, uma complementação. 

Nós ficamos felizes em ver que realmente aquela cartilha de Vossa Excelência, que foi a primeira a 
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ser editada, foi observada. Está Casa já muito se utilizou dela, continuará utilizando, porque ela 

estará permanentemente acoplada. O Conselheiro Cipriano lembra aqui, locais fechados, mas o 

caso da Estação das Docas que tem aquele circuito interno fechado, e outras tantas repartições, 

locais, terminais. Nós possamos fazer esta inserção, de maneira que não há nenhuma, vamos dizer, 

divergência, ao contrário, quando nós formos para dentro de um colégio, como eu falei aqui, o 

próprio Fórum, Conversando com o Controle Interno, é indispensável que se leve a cartilha muito 

bem formulada. Quero apenas perguntar para o Conselheiro Antônio Maria se ele poderá 

emprestar a voz do locutor que fez a locução lá da cartilha dele. Eu não sei quem era, mas parecia 

o Cid Moreira, não digo pela idade, mas pela voz. Então eu queria também conselheiro dizer o 

seguinte: que esta, na realidade, é uma complementação que vem em seguimento daquele momento 

oportuno, bem vivido, e já bem aproveitado por esta Casa, de maneira que elas se irmanam, vai 

trazer as informações importantíssimas da Ouvidoria para que a gente cada vez caminhe mais lado 

a lado, e aprimorando a possibilidade de contatarmos com esta sociedade. Quero também 

parabenizar Vossa Excelência por aquela iniciativa lá atrás, que proporciona a todos nós que 

pensemos no tema no sentido de aprimorar cada vez mais nossas atividades. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu fiquei muito surpreso e 

posso dizer que é uma surpresa agradável. Não sabia de nada, e fui surpreendido na sessão de hoje 

com a apresentação da cartilha. Isso me traz uma alegria tão grande, saber que as coisas estão 

acontecendo. Eu sei que o Conselheiro Nelson, Lourdes e Cipriano já passaram pela presidência. A 

presidência toma todo o tempo da gente, mas o que me tranquiliza de estar ali resolvendo no dia a 

dia os problemas é saber o que o Tribunal está funcionando e bem. Então quando nós convidamos 

o Conselheiro Nelson Chaves para estar à frente da Escola de Contas, e foi ele que escolheu a 

professora Geo, a partir daí as coisas tomaram novo rumo. E com a formação do conselho 

consultivo, que eu achei muito bem elaborado também, e pelo que eu sei já reuniram duas vezes, 

não sei se mais, isso é muito importante. E nós, hoje, no plenário somos surpreendidos com um 

belíssimo trabalho como este. Cumprimento também o Saulo Lobo, muito prazer em conhecê-lo, a 

contribuição sua como jovem, inteligente, porque o trabalho que você fez, vai chegar em todo o 

Estado do Pará, autoria sua, que conseguiu colocar no papel a ideia, o conteúdo pensado pela 

Escola de Contas que está nas cartilhas. O seu trabalho foi desenhar isso, o que não é fácil. É uma 

criatividade muito grande, uma percepção muito grande, e eu achei muito interessante. Uma 

cartilha que uma criança vai poder ler e gostar, porque criança gosta do desenho. Doutor Antônio 
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Maria contou várias vezes as histórias da cartilha do MPC. Então, Conselheiro Nelson, Geo, 

Milene, e todos os componentes da Escola de Contas, uma agradável surpresa hoje, não esperava. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só para 

ratificar novamente. A professora Geo fez distribuir para todos um cronograma também das 

atividades da escola, e pedir encarecidamente aos conselheiros, conselheiros substitutos, Julival, 

Milene está lá conosco sempre, ilustre Procurador de Contas, que na visualização desse 

cronograma, projeção dos nossos cursos, as críticas positivas no sentido de uma modificação, de 

uma adequação a uma recomendação que todo mês a escola comunicará a todos, o número das 

realizações, o que está sendo feito, cada vez que nós recebermos isso, receberemos com muita 

alegria no sentido de encaminhar e aprimorar o serviço que está sendo feito. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O Doutor Jaccoby quando 

esteve aqui na última vez, e virá novamente, fez um comentário muito interessante sobre o TCE 

Cidadão: “Uma ideia que deveria ser levada para todo o Brasil” E eu tenho a certeza que, ao 

retornar, ele vai ver o quanto avançou, o que já aconteceu com o TCE Cidadão, e ele vai levar um 

exemplar da cartilha, por que ela vai estar pronta, impressa, material bom, vamos distribuir no 

Fórum e partir dali para todo o Estado do Pará. Eu acredito que teremos, em nosso Fórum, alguns 

conselheiros de outros estados. Já estamos começando a trabalhar a distribuição dos convites. O 

evento será grandioso, não tenho nenhuma dúvida disso. Para se ter uma ideia, o Ministro do TCU, 

Augusto Nardes, ex-presidente, quer chegar aqui na quinta-feira, anterior ao evento que se inicia 

na quarta, pois quer passar o final de semana em Belém. Para mim já diz muita coisa. 

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

Excelência! Ele vai também lançar um livro, Vossa Excelência está sabendo? O cerimonial da 

presidência de Vossa Excelência já está sabendo. Na véspera, no dia 23, à noite. Estamos tomando 

as providências. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Dia 23 à noite no Polo Joalheiro, o lançamento do livro do Ministro Augusto Nardes. 

Então eu quero dizer, para não falar muito porque vamos para a reunião administrativa, estamos a 

pouco mais de três meses de administração, quanta coisa maravilhosa aconteceu. A gente tem certa 

pressa, mas, também, estamos tentando buscar a perfeição, não improvisar. Eu fico tão feliz de ver 

o Odilon preocupado sempre em melhorar alguma coisa. Doutor Antônio Maria até disse: “Mas 

não tem mais muito o que fazer para melhorar.” Ele olhou para o jovem ali e disse: “Eu acho que 

ainda vou trazer alguma coisa para esse folder.” Acho que ele está aqui tentando processar na 
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cabeça alguma coisa para melhorar o folder da Ouvidoria. Mas, quando ele recebeu a missão eu 

fiquei monitorando. Em quinze dias ele já tinha um projeto para a Ouvidoria. Em menos de um mês 

estava implantado. A Escola de Contas, com noventa dias à frente, a Geo e a equipe, traz um 

trabalho desse, maravilhoso. A Conselheira Lourdes conseguiu concluir o Fórum sessenta dias 

antes do evento, o que é muito difícil. Eu já presidi esse Fórum, e sei que é muito difícil. Tem coisa 

que na semana ainda está por fazer. Ela prepara o Fórum sessenta dias antes do evento, que 

maravilha! O Conselheiro André com o plano totalmente definido da Corregedoria. Então isso só 

me faz feliz, saber que todos os conselheiros estão envolvidos, comprometidos, nos ajudando. Está 

ficando leve para mim. A coisa está acontecendo. Então quero agradecer a todos! Eu já disse 

várias vezes: “O Tribunal é nosso”. E na reunião de segunda-feira, do planejamento estratégico, 

ao me dirigir aos servidores, eu também disse isso: cada um participando, fazendo sua parte, para 

consolidar. Nós não vamos construir nada, o Tribunal já existe, o Tribunal que queremos, estamos 

pensando, ajustando, para definir o rumo do Tribunal que queremos, o Tribunal de excelência que 

falamos. Com a ajuda de todos, o rumo que estamos definindo, nós vamos chegar lá, Conselheiro 

André Dias, com certeza. Quero festejar mais um momento feliz do nosso Tribunal, uma novidade, 

isso é muito bom. É sempre bem vinda uma ideia dessa, e eu tenho certeza que os nossos servidores 

vão participar, escolher os nomes dos nossos atores da cartilha, eu acho isso também uma ideia 

maravilhosa. E para concluir, Conselheiro Nelson, contem com nosso apoio. O Tribunal que estou 

aqui conduzindo é com o apoio de vocês. Não tem dinheiro sobrando não, mas a gente vai sempre 

priorizar as boas ações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor Presidente! Não leve no sentido de rasgar seda, não ficaria bem, não cabe nesse 

relacionamento, mas quero dizer a Vossa Excelência, como foi o caso de todos os presidentes, que 

os trabalhos só estão concretizados, e outros tantos, pelo apoio decisivo que Vossa Excelência tem 

concedido. Estimulando os servidores, congraçando, então nós estamos aqui fazendo com muita 

alegria. Não tem nenhum tipo de vaidade nesse sentido. Me sinto honrado de poder colaborar de 

alguma forma, mas não há como negar, sempre brincava sobre isso com o Cipriano, com a 

Lourdes, já passei ai na presidência, sempre brinco, que quem dá o pão, dá a criação. E, neste 

momento, a caneta cheia de tinta é a de Vossa Excelência. É essa maneira humilde como Vossa 

Excelência, que inclusive já foi a escola, e, da nossa parte, nós temos que creditar também essa 

oportunidade ao apoio decisivo que Vossa Excelência tem dado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero agradecer novamente as 
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palavras, como eu disse, não tem dinheiro sobrando, a situação está sob controle, recebi assim do 

Conselheiro Cipriano, as contas pagas, do mesmo jeito estou conduzindo. Ele deixou um saldo, eu 

também tenho um saldo hoje, não é muito grande, mas o suficiente para conduzirmos com 

tranquilidade a administração. Pagamos o reajuste. Amanhã já pagaremos o VR com acréscimo de 

20%, valor de R$ 1.200,00 reais. Então a situação está sob controle. Festejo a iniciativa, eu tenho 

mais é que apoiar e agradecer, porque está acontecendo dentro do que a gente esperava, aliás, 

muito mais do que eu esperava. Então parabéns a todos, os que estão à frente da Escola de Contas, 

que nos traz um trabalho desse tão maravilhoso. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso no 

Estado do Pará. Eu quero ratificar o convite para uma reunião administrativa, não vai demorar, é 

reunião rápida no gabinete da presidência. 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, 14 de maio de 2015. 
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