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ATA Nº 5.310 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) 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, 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. Justifico a ausência da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, cumprindo agenda oficial representando este Tribunal em 

evento em nossa capital. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata 

da sessão ordinária realizada no dia catorze (14) 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 do Excelentíssimo 

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

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

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Ato 

contínuo, a presidência determinou à secretaria que procedesse a leitura do expediente: Ofício 

nº 867/2015 – Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Senhor Presidente, estamos 

encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Decreto Legislativo nº 03 de 12/05/2015 aprovado 

por este Poder Legislativo, referente a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2014 
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desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Para. Atenciosamente, Deputado Márcio 

Miranda, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Decreto Legislativo nº 003 

de 12/05/2015. Aprova a Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

referente ao exercício financeiro de 2014. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui 

e sua mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo: art. 1º Fica aprovada a prestação 

de contas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, referente ao exercício financeiro de 2014. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Palácio da 

Cabanagem, mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Pará em 12/05/2015. 

Deputado Márcio Miranda, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Em 

Seguida, sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado Processo nº 2013/51134-8, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Procuradoria Geral do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com a recomendação à PGE 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com a recomendação do 

Ministério Público à PGE. 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 2013/52152-3, que trata 

do Ato de Aposentadoria de Erenilda Elena de Souza Pinheiro, 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 a recomendação ao IGEPREV (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 

2012/50444-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Sindicato Rural de Xinguara, responsável Osvaldo de 
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Oliveira Assunção Junior, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas (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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51052-2, que trata da Auditoria 

Operacional para Ações de Saúde, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

aprovação do relatório técnico, concordando com as recomendações e determinações nele 

contidas. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, Eminente Relator 

Conselheiro André, eu considero um dos processos mais importantes entre outros que nós 

temos, como as contas do governo, a auditoria operacional. É um projeto grande, liderado pelo 

Tribunal de Contas da União, e nós construímos isso, Conselheiro André. O Conselheiro Luís 

Cunha, quantas vezes já foi a Brasília assinar junto comigo, às vezes sozinho, representando o 

Tribunal. Esta parceria é um projeto importante. Eu me recordo que a Conselheira Lourdes 

Lima fez um procedimento, e coube a ela relatar, discussões e ações preventivas, boas 

parcerias, com relação à situação do meio-ambiente do Estado do Pará, que foi realizada no 

Brasil inteiro. Cada Tribunal fez a sua, com ênfase, ou com mais força, na região norte do 

país, onde se encontra a Amazônia Legal, enfim, toda essa questão do meio-ambiente. Em 

seguida Vossa Excelência liderou um processo na área de educação, na auditoria operacional. 

Agora o eminente Relator, colega nosso André, apresenta um relatório brilhante com relação à 

auditoria operacional na área da saúde. Eu queria ponderar ao relator e até à presidência, aos 

colegas, se haveria a possibilidade de distribuir o relatório aos conselheiros para que 

possamos dar uma olhada com calma, no sentido de tentar tomar conhecimento mais profundo 

da situação, porque esse assunto será encaminhado, não só o plenário vai se manifestar, a 

algumas autoridades, ao Tribunal de Contas da União, que vai fazer parte do relatório 
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nacional da área da saúde no Brasil. Se não estou enganado, os termos do convênio direciona 

para isso. Então, eu queria ponderar ao nosso colega relator, se não tiver nenhuma dificuldade 

nesse sentido, uma vez que ele já apresentou o relatório, para os conselheiros darem uma 

olhada com carinho, com calma, porque é efetivamente um processo importante, que trata de 

um assunto importante para a sociedade. Mas não tenho nenhuma objeção se o plenário 

entender votar hoje, terá o nosso apoio plenamente sem nenhuma dificuldade, porque essa é a 

3ª, salvo engano, auditoria operacional. Nós já fizemos outras auditorias operacionais. Os 

técnicos do Tribunal têm a competência, enfim, têm se destacado, vamos dizer assim, nessas 

auditorias, e até cumprimento todos os servidores que participam dessas auditorias 

operacionais. Mas, com esse projeto desse convênio com o TCU e com todos os tribunais do 

Brasil, essa é a 3ª que Vossa Excelência agora está liderando, e teremos outras na área da 

segurança pública, enfim. Então, eu queria levantar essa questão preliminar, Senhor 

Presidente, se fosse possível que desse andamento a minha proposta no sentido de nós 

conversarmos, tomar conhecimento, ajudar, até porque é importante para o Tribunal de 

Contas. Eu cumprimento, parabenizo, o eminente Conselheiro André por essa brilhante 

relatoria desse processo, que realmente é importante para o nosso estado. As observações que 

ele colocou são fundamentais para melhorar esse serviço para a população. Então na parte da 

discussão, Presidente, eu faço essas ponderações, mas, me curvo à decisão da maioria dos 

colegas no plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor presidente, na esteira da manifestação do Conselheiro Cipriano, quero 

inclusive parabenizar ao Conselheiro Cipriano pelo recebimento do decreto legislativo que 

aprova as contas de sua Excelência no poder legislativo. É um documento importante para 

quem sai de uma gestão, então, eu cumprimento ao Conselheiro Cipriano por esta 

manifestação da Assembleia Legislativa. Mas eu dizia, aqui, para o Conselheiro Cipriano 

Sabino, olhando e escutando atentamente o relatório do Conselheiro André, que por 

coincidência nós vamos ter na última sexta-feira desse mês a presença da SESPA aqui. Dizia 

até que deste relatório que todos escutamos, poderíamos até destacá-lo dos demais processos 

para julgamento, como se pudéssemos ter até utilizado “datashow”, e o Conselheiro André 

explicando da maneira correta como fez, para mostrar a complexidade dessas auditorias 

operacionais. Eu me lembro, ainda, quando era presidente, Conselheiro Cipriano, e Vossa 
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Excelência esteve presente quando veio o ex-presidente do TCU, Ministro Augusto Nardes, 

dizendo que ao final do ano passado qualquer que fosse o resultado do pleito presidencial, o 

TCU faria com o candidato vencedor, como fez com a Presidenta Dilma, uma reunião para, na 

visão do TCU, demonstrar os gargalos nacionais. Então, eu acho que este brilhante relatório 

que foi feito pelo Conselheiro André Dias, na minha modesta avaliação, vai em cima do ponto 

fulcral. Tenho falado aqui, e algumas outras vezes até com secretários, que alguns cargos no 

Estado Brasileiro são trituradores de currículos, e o Secretário Helenilson Pontes disse que é 

até trituradores de pessoas. Então está muito posta a realidade da falta de estrutura do Sistema 

Saúde no país inteiro para implementar esse tipo de medidas. Então nada contra, algumas 

vezes há alguma incompreensão pelo que se falava porque o testemunho do que eu digo é a 

prática do dia a dia. São as filas nos hospitais das capitais, agora imagina isso no interior, na 

precariedade que o interior tem. Então há numa falência no modelo de gestão da saúde pública 

no Brasil, quando cuidados mais elementares, nos centros mais adiantados estão falhando, a 

população sofre todo dia na base desse entendimento. Então não se trata do elenco das 

medidas, o diagnóstico é preciso, agora o que eu acho que está faltando, e isso aí envolve todo 

o país, é uma determinação na priorização das áreas. Então quando se fala doenças 

transmissíveis, por exemplo, na área do ambiente, que falava aqui com a Conselheira Lourdes, 

não há investimento no sentido, por exemplo, da proteção ambiental. O primeiro poluidor é o 

poder público, na medida em que não trata seus dejetos, na medida em que não condiciona o 

lixo. Então nós corremos o risco de sugerir e não ver concretizado, porque a gente não vê, seja 

lá pela falta de recursos financeiros, pela falta de estrutura administrativa. De maneira que eu 

penso que, pela brilhante apresentação de Vossa Excelência, não só a remessa para que agente 

possa ver, quanto ao voto de Vossa Excelência, vou acompanhar com toda tranquilidade se for 

votada assim, mas faria era exatamente um apelo para que esses pontos, se não me engano são 

20 e poucos itens, do relatório para que nós pudéssemos, ou aprovar o relatório, e depois 

Vossa Excelência querendo fazer isso, de uma maneira mais reservada, para vermos a 

dificuldade entre trabalharmos nos relatórios operacionais e na concepção prática das 

medidas que são apontadas aqui. Então não tenho, também, nenhuma dificuldade de 

acompanhar o meritório trabalho de Vossa Excelência, mas apenas alegando que são vários 

setores, onde fatos são repetidos e a partir do próprio presidente do TCU - que estava lá o 
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Conselheiro Cipriano e Vossa Excelência presente - e de lá para cá, eu procurei acompanhar 

aqueles gargalos todos. Eu acho que continuam e, ao contrário, estão mais estreitos ainda do 

que o ex-presidente alegava. De qualquer forma, eu me reservo o voto para acompanhar o 

Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu 

achei muito oportuna a posição trazida pelo Conselheiro Cipriano, quando ele diz dá intenção 

dele de participar do processo de forma mais contributiva possível, de conhecer demais perto o 

relatório, para que possa, na medida em que eu for ler o voto, contribuir com aquilo que ele 

achar que caiba. Recebo isso com muita satisfação e humildade, entendendo realmente que 

várias cabeças pensam melhor do que uma. Penso como o Conselheiro Nelson que são tantos 

itens que eu digo, nossa! O cara se perde em tantas coisas para fazer, por onde começa? 

Conselheiro Nelson, eu acho que em 88 os nossos constituintes trouxeram para o estado uma 

quantidade de responsabilidades que não calcularam como que o estado proveria, nos seus 

próprios meios, para suprir essas necessidades. Tenho estudado, ao longo dos últimos 27 anos 

da Constituição Brasileira, como fazer o estado que desejávamos à época que fizemos aquela 

Constituição, com os mecanismos que foram criados. Todo o processo de universalização de 

saúde e educação proposto, nunca foi pensado na forma de financiamento. É como eu querer 

comprar uma casa de campo sem ter dinheiro sequer para pagar a prestação da minha própria 

casa onde moro na cidade. Nunca foi pensado isso, e aí foi sendo feito um arremedo. Nós 

vínhamos de um tempo onde a escola pública servia a um público muito pequeno. Os Paes de 

Carvalhos da vida serviam a uma elite de pessoas da sociedade, mas não serviam a todos. Nem 

todos tinham acesso ao Paes de Carvalho, mas não só ao Paes de Carvalho, a todas as escolas 

públicas, era seletivo, como ainda acontece, por exemplo, com aquele colégio da aeronáutica, 

o Rêgo Barros, que é uma escola pública, financiada pelo poder público, mas que para ir para 

lá meu amigo é uma briga de foice. É um tal de quem indica que não é fácil. Então este 

trabalho, que não foi meu, é um trabalho feito pela equipe que trabalhou também junto ao 

Conselheiro Luís Cunha e junto à Conselheira Lourdes Lima. É um trabalho muito 

interessante, feito com muito denodo, e feito a um grau de especificidade, que ele compara a 

regra à lei, o que estabelece a lei, com o que está sendo cumprido, e para você ver que tudo 

aquilo já está estabelecido em lei e não é cumprido. E por que não é cumprido? É porque tem 

má vontade por parte dos administradores? É porque há falta de interesse público? Eu não 
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acredito que seja por isso. Eu acho que nessa equação tem alguma variável que eu até já posso 

supor qual é. Uma variável que está sempre faltando e, por isso, a equação nunca consegue se 

fechar. Então, eu queria sugerir, Conselheiro Luís, aproveitando a sugestão do Conselheiro 

Nelson e a sugestão do Conselheiro Cipriano: 1º - Que fosse, em vez de votado hoje, uma vez 

lido o relatório, eu possa oferecer aos senhores conselheiros, não só o relatório, mas todo o 

processo para quem quiser consultá-lo, e que nós só o votássemos na quinta-feira. 2º – A 

oportunidade de estarmos com o Doutor Vitor Matheus, o atual Secretário de Saúde, talvez 

fosse muito oportuno que ele recebesse isso antes, porque a gente diz: “Olha, todos esses itens, 

ou uma parte deles, Vossa Excelência será indagado, e talvez Vossa Excelência já possa dizer: 

preciso disso para resolver isso, ou enfrento essas dificuldades para isso.” Para que a gente 

possa trabalhar de forma cooperativa e não apenas uma cobrança a mais como faz toda a 

população, quando se sente não atendida pelo serviço público. Então são duas as sugestões: a 

primeira, que a gente adie para a próxima terça-feira, Conselheiro Cipriano, talvez fique curto 

o tempo pra mandarmos para o Doutor Vitor Matheus; se nós mandarmos muito em cima, ele 

terá pouco tempo para trabalhar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não há nenhuma dificuldade da minha parte acompanhar. 

Eu acho irrepreensível porque Vossa Excelência leu o seu relatório. Estamos apenas 

colocando algumas sugestões no sentido da enorme complexidade das medidas, e vou dar um 

exemplo: Vossa Excelência participou bem, nós tivemos aqui, vou jogar lá no passado, mas é 

um passado recente, para ver que a estrutura da qual esses dados todos falam alguma coisa 

precisa ser encaixada e, por isso, é importante a informação ao Secretário que vem, que já é 

um novo Secretário, embora a antiga seja adjunta dele. Governo Almir Gabriel, médico, 

constituinte, teve intensa participação no capítulo da saúde, 8 anos de governo, trocou 7 vezes 

o Secretário de saúde. Vai dizer: “Mas acusaram algum Secretário dele de desvio?” Não. 

Então estou mostrando que é a exaustão do campo profissional do sujeito ficar absolutamente 

se sentindo impotente para resolver o problema. Foram 7 médicos, e Vossa Excelência 

conhece, com certo alguns já foram até para o outro plano, e Vossa Excelência conheceu de 

perto todos, como eu também. Sempre se diz aqui que é notório e fácil de ver. Quando se 

planeja tem uma chance maior de acertar. Não é que tenha faltado planejamento. A execução 

desse modelo está emperrada e é fácil constatar, não precisa ir a Bagre ou Curralinho, aqui 
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mesmo em Belém, Ananindeua. Então é importante esse debate, o Conselheiro Cipriano coloca 

bem, e eu estou pronto para votar em seu relatório. Estou dizendo que é tão importante que, 

além da presença do Senhor Secretário, quem sabe nós próprios com a relatoria de Vossa 

Excelência, na sala da presidência, se for uma coisa, assim, mais a ser discutida, item por item, 

para ver a dificuldade que às vezes enfrentamos em diagnosticar corretamente, de apontar a 

solução e ver da parte do executivo o que está faltando para que isso deslanche. Passa, na 

minha opinião, pela falta especialmente de estrutura na Secretaria de Saúde do interior do 

estado. Nós sabemos a precariedade na região metropolitana de Belém. Então esse é o 

problema, o diagnóstico, precisamos ver o que fazer para mudar o modelo, agora vamos 

receber um Secretário ilustre, mas está no cargo há 30 dias. A que ele sucedeu estava no cargo 

há 6 meses. E o médico, que também saiu, era uma pessoa inatacável do ponto de vista da 

honradez, da probidade. E as coisas não estão como disse, de maneira a que eles próprios 

quisessem que estivesse funcionando, e não estava. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Inclusive o Doutor Vitor Matheus foi secretário no tempo de 

Almir Gabriel. Então, Conselheiro Luís, a decisão não complica a vida, acho, se nós votarmos 

somente na quinta-feira. Não muda nada, quer dizer, nós podemos estender para que possa 

melhorar a qualidade desse voto, que é tão importante para todos nós. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não há problema 

enfatizar que hoje eu votaria no relatório de Vossa Excelência sem nenhuma dúvida. Acho 

apenas que nós mesmos temos que aprofundar para que outros relatórios sejam feitos. Ali está 

encrencado na execução dele, não no diagnóstico que fazemos. É a praticidade da coisa na 

execução. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Comparativamente, eu diria o seguinte: é como querer que o técnico do Paysandu, com a 

estrutura que tem, dê conta de ganhar a série B. A proporção é mais menos isso. A lógica é que 

o Paysandu não tem estrutura administrativa para dar conta de uma competição dessas, e não 

está dentro do Paysandu o problema, está na organização. Como pode ele competir com times 

que tem um orçamento maior? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu quero parabenizar ao Conselheiro Cipriano pelas ponderações tão 

apropriadas que fez em relação a este processo. Conselheiro André Dias, eu acho que está 

faltando só uma coisinha: é só tomarmos um pouco mais de conhecimento de tudo que 
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aconteceu, a forma como aconteceu a metodologia. A auditoria operacional ainda é uma coisa 

nova nos tribunais de contas. Está ainda se consolidando, mas eu acho que é um caminho sem 

volta, e eu aprecio muito. Eu já tive a oportunidade de estar acompanhando uma delas na área 

na educação. Vossa Excelência poderia, não sei, até trazer uma pessoa da equipe para usar da 

palavra na próxima sessão e dizer: “Olha, nós fizemos assim, durou tanto tempo, as 

dificuldades que encontramos, a nossa visão”, porque não sei se há alguma foto para mostrar, 

e porque deve ter no processo. Eu acho que tudo isso vai ilustrando, enriquecendo, porque no 

meu entendimento o relatório apresentado por Vossa Excelência está perfeito, do ponto de 

vista técnico, está profundo, dizendo tudo. Seria muito importante, apenas para enriquecer o 

nosso conhecimento, talvez fazer esse detalhamento, apresentar um vídeo, alguma coisa 

parecida, um pouco na linha que fez a Conselheira Lourdes Lima, mas não sei se é possível. 

Assim, este assunto, para nós que viemos do legislativo, nós conhecemos profundamente. 

Conselheiro Nelson fez uma ponderação também importante: por que em um governo 

considerado sério, de um homem que conhecia bastante a área, que é da área como Doutor 

Almir Gabriel, se mudou tanto de Secretário? E se analisarmos, a Governadora Ana Julia fez 

igual, 3 ou 4 Secretários em 4 anos. O Prefeito de Belém, Duciomar, só que eu me lembre, teve 

seis Secretários que passaram pela área da saúde durante 8 anos. Então tem alguma coisa 

errada que dificulta a permanência de um gestor lá. Eu observei, nesse período, por exemplo, 

nos dois governos do Governador Jatene agora que ele veio mudar, mas no primeiro governo 

ficou um Secretário nos 4 anos; o segundo governo com um Secretário durante 4 anos; o 

terceiro governo que ele faz agora uma mudança. O Governo dele, mesmo sendo economista, 

conseguiu ter outra visão da saúde. Eu até diria que o Governador Almir Gabriel não foi o 

médico da saúde, mas sim o Jatene. Ele conseguiu dar uma organizada melhor. O Hospital 

Regional, se analisarmos bem, e eu gostaria, quando tivermos oportunidade, que a gente faça 

uma visita no Hospital Regional, pois me disseram que o de Redenção é um modelo, é um 

exemplo, referencial, e nós ainda não fomos. Mas creio que os hospitais regionais estão 

respondendo satisfatoriamente comparado com os outros. É uma coisa organizada e a gestão é 

terceirizada, e aí talvez sirva de parâmetro para uma reflexão para podermos comparar qual é 

o modelo mais adequado, e o Conselheiro Nelson Chaves disse tudo, estamos discutindo o 

óbvio. Então, Conselheiro André, eu acho assim: dar liberdade a Vossa Excelência na próxima 
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quinta, pelo que tenho conhecimento será julgamento marcado, e teria que fazer, então, no final da 

sessão. O regimento até recomenda uma sessão extraordinária se for o caso. Mas já tem a sessão 

para tratar das contas de governo dia 25. A Secretaria informa que esse processo tem prioridade 

de iniciar a sessão de quinta-feira. Pode ser assim? Mas, eu acho, Vossa Excelência é o relator, o 

que eu entendi, do que colocou o Conselheiro Cipriano, é que ele quer conhecer um pouco mais. Eu 

acho que é mais para conhecermos do que para emendar ou sugerir alguma coisa, pois a equipe é 

muito capaz, eu conheço a equipe, e Vossa Excelência confirma que o trabalho foi feito com muito 

cuidado, muita responsabilidade e está bem acabado o trabalho. O relatório de Vossa Excelência 

diz tudo, e seria mais uma exposição para conhecimento de todos nós. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu não tenho nenhuma dúvida 

naquilo que o Conselheiro André leu. Acho apenas que é um assunto que, mesmo depois da 

votação, independente da votação, já me declaro novamente em condição de votar, nós a nível de 

Tribunal possamos discutir mais, item por item. Não sei qual será o roteiro da explanação de sua 

Excelência Secretário de Saúde, mas ele provavelmente vai fazer como fez aqui o Secretário de 

Educação, o Secretário de Segurança nos deu o espelho do planejamento estratégico em cada área 

do estado, e, provavelmente, o Secretário de Saúde aproveitará a oportunidade. Mas eu digo que é 

um tema que será absolutamente oportuno para que, entre nós, a cada item do relatório, nós 

possamos debater independente da votação que seja feita aqui, porque não há nenhum reparo ao 

relatório do Conselheiro André, e sim à consecução das medidas pelo poder executivo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu acho 

que foi bem colocado por todos. O próprio Conselheiro André compreendeu. Como eu disse no 

inicio não tem nenhuma dificuldade, absolutamente, de acompanhar em votar. O que eu vejo? Na 

primeira auditoria operacional, eu acho que teve uma antes do convênio com o TCU, depois esse é 

o terceiro, se não estou enganado sobre saneamento, alguma coisa vinculada ao abastecimento de 

água, enfim, depois teve as três, que a terceira agora é do Conselheiro André. Antes nós tomamos 

conhecimento de toda a situação, a Conselheira Lourdes fez uma exposição no plenário, quando 

ela foi relatora do meio-ambiente. Veio com a equipe técnica e apresentou o trabalho, e Vossa 

Excelência também da mesma forma. Até para que todos os conselheiros tenham conhecimento da 

matéria mais profundamente, como Vossa Excelência disse. Esse é o único objetivo, mas se 

tomarmos conhecimento agora, ou depois, não há alteração, não é corrigir, emendar, 

absolutamente. Como eu disse, inicialmente, apenas quando for votar, discutir, votar no caso, os 
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Conselheiros falarem com conhecimento pelo menos parcial da situação que está posta para o 

plenário. A minha observação é nesse sentido, mas não tenho nenhuma objeção se tiver que votar 

hoje, ao contrário, eu acho que é a terceira auditoria operacional depois da celebração do 

convênio. Esse relatório vai para o Governo do Estado, para a Secretaria de Saúde, para a 

Assembléia Legislativa, enfim, para todos e para o TCU. Nesse sentido que eu faço a observação, 

presidente, se for possível tudo bem, senão eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, se 

tivesse diria, não é o caso, absolutamente, é um assunto importantíssimo para o Tribunal de 

Contas. Essa é a ponderação que eu faço. Quanto mais conhecimento todos tiverem, até a fala na 

hora do voto pode contribuir no sentido de cumprimentar e elogiar o trabalho do Conselheiro 

André, da equipe técnica, enfim, é somente essa ponderação, mas não me oponho, absolutamente, 

se tivesse alguma restrição diria sem problema nenhum. Nós temos esse entendimento entre nós, 

mas é uma ponderação em virtude do processo ser muito importante para o estado e para o Brasil. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro André, então Vossa Excelência propõe que fique para quinta-feira? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Bom, há numa diferença entre a fórmula 

que eu escolhi e a fórmula adotada anteriormente. A fórmula adotada anteriormente foi feita uma 

exposição, onde as conclusões do relatório fizeram parte de um projeto que apresentou um quadro 

como um todo. A escolha que eu adotei para este relatório era diretamente nas conclusões, talvez 

porque, como Vossa Excelência falou antes, a situação da saúde nos é de total conhecimento. Eu 

acredito que nos magoe mais e nos ultraje mais ver a situação de cada posto de saúde, e que nós 

temos conhecimento deles, como nós vimos das escolas, nós vemos isso todos os dias na televisão. 

Então a minha intenção era: vamos pular a parte que é como se nós tivéssemos verificando as 

nossas entranhas, e vamos diretamente dizer onde estão os gargalos e quais são as soluções 

pretendidas. Está dentro do escopo, do processo, que não fui eu quem fez, quem fez foi uma equipe 

altamente qualificada, que eu tenho só a elogiá-la. Ela coloca: “Nós visitamos A, B e C pontos, nós 

entrevistamos A, B e C pessoas.” Isso está tudo aqui dentro, eu apenas sei, vou apresentar tudo 

isso. É uma coisa que nós conhecemos. Uma coisa que quando nós assistimos do Conselho que o 

Luís Cunha apresentou. Foram dias que eu passei rememorando aquelas imagens dizendo: “Aí 

meu Deus, que situação!” E tentei objetivar dizendo: olha, tem medidas por tomar, medidas tem 

que servir como ponto de partida da iniciativa de qualquer administrador. São muitos pontos? São. 

Como as nossas recomendações ao governo, a última tinha 27 não era? Recomendações ao 
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governo era uma quantidade enorme? Era, mas tinha que começar e eles têm que, uma por uma, 

tomar uma posição. Então orientado pela equipe, eles sugeriram essas 3 determinações simples e 

24 sugestões de condutas que tem que ser feitas. Essas 24, cada uma em si, às vezes, encerram 8, 

10 medidas, porque efetivamente tem um certo grau de complexidade. Mas sabe de uma coisa? 

Destarte a parte de financiamento do procedimento, uma parte grande é da gestão, Conselheiro 

Nelson, é de parar e dizer: “Vamos gerir isso.” E não simplesmente deixar com que a maré nos 

leve. Falta à Administração Pública brasileira, como um todo, administração, critérios, 

indicadores, que possam servir de parâmetros para tomadas de decisões e para estabelecimento de 

metas. O problema está de tal maneira que a solução não vai ocorrer em 3 meses, nem em 6 meses, 

vai levar alguns anos. E uma parte não está definitivamente ao alcance do Secretário de Saúde e 

nem do Governador porque uma parte delas é compartilhada com a união e com os municípios, 

porque, como foi posto, tem bipartite, tripartite, quer dizer, são várias partes envolvidas. A 

angústia que o Conselheiro Nelson carrega no coração e o Cipriano se manifesta da mesma 

maneira, e Vossa Excelência também se manifestou. É a angústia de todos que dependem da saúde, 

direta ou indiretamente. Para se fazer um relatório aos moldes do que foi feito com muita 

qualidade por Vossa Excelência e pela Conselheira Lourdes, que tinha um escopo diferente, maior, 

não precisaria mais do que 48h para que fizesse uma moldura bonita para chegar à mesma 

propositura de voto. Eu precisava mais do que 48h, porque eu teria que chamar a equipe, montar 

uma apresentação, um datashow que fizesse este desenho, esse escopo. Se acharem assim 

necessário, façamos assim. Se acharem que isso pode ser feito em outro momento, podemos 

também fazer assim. Eu não encontrei no texto preparado mais do que essas 24 sugestões, mas 

acho que talvez o Conselheiro Cipriano, Conselheiro Odilon, nosso conselheiros substitutos 

observassem todo o texto e, talvez, encontrassem coisas que eu não encontrei e que a equipe 

também não encontrou, e que tornaria o relatório mais consistente, embora com essas 24 sugestões 

já é tanta coisa, se pudéssemos estabelecer um prazo para que em 1 ano, pelos menos 12 delas, 10 

delas, e eles conseguissem dar uma resposta já seria um ganho, porque essas 24 não são do ano 

passado para este ano, vem acumulando nos 27 anos da Constituição, porque eles não 

conseguiram montar o sistema proposto até então. Para simplificar toda essa fala, nós tínhamos 

que tomar uma decisão: se votamos hoje ou prepara-se um relatório com uma apresentação 

diferente da que foi feita. Uma apresentação aos moldes do que acredito que era a expectativa do 

Conselheiro Cipriano e do Conselheiro Luís, à semelhança da qualidade da forma do relatório que 
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fez o Luís Cunha e que fez a Lourdes, eu iria precisar de mais de 48h. Mas aí, isso não traria 

nenhum prejuízo para nós, talvez tivesse prejuízo para a discussão que teríamos já no final da 

outra semana com o Doutor Vitor Matheus, embora nós também podemos, independente do 

relatório, mandar ao Vitor Matheus alguns pontos que a gente podia selecionar. Poderíamos dizer: 

“Doutor Vitor, o senhor poderia já trazer, na sua exposição, resposta a algum desses pontos?”. Ao 

invés de mandar todo relatório, uma vez que o relatório nem foi votado ainda. É uma alternativa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Conselheiro André, nós estamos tendo essas reuniões por mês para exatamente conhecer um pouco 

mais profundamente a realidade, que eu chamo de “pasta”; cada “pasta”, vamos dizer assim, 

saúde, educação. E nós temos essa oportunidade interna, nas auditorias operacionais, de conhecer 

aos nossos olhos, portanto, imparcial, ou sem tendência nenhuma, ou sem proteção de nada, mas 

profundamente essa questão no caso, na área da saúde. Então, eu vejo assim: eu, como disse 

anteriormente, não tenho nenhuma objeção, ao contrário, a intenção é exclusivamente que 

tenhamos um pouco mais de conhecimento sobre esse aspecto. Há vários aspectos para nós 

votarmos de forma mais tranquila, e podemos combinar assim: votamos, nós vamos receber o 

relatório como todos e aí, para as próximas auditorias, os próximos trabalhos, projetos ou 

processos, a gente tem esta oportunidade de dar conhecimento aos conselheiros e aos servidores do 

que efetivamente uma auditoria feita pelo Tribunal detectou e encontrou, porque eu acho 

sinceramente o processo importante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Conselheiro Cipriano me permita. O que Vossa Excelência acha se nós 

suspendêssemos esta exposição, ouvíssemos o Secretário e só depois nós voltássemos a este tema? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Por mim 

não teria nenhuma dificuldade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: O que o senhor pensa, Conselheiro Nelson? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu estou de acordo com o que Vossa Excelência 

escreveu. Acho que não é a forma como feita pelo Conselheiro Luís ou pela Conselheira Lourdes. 

O trabalho de Vossa Excelência, de minha parte, só merece elogio. Eu acho que nós devemos 

aprofundar para o nosso conhecimento a complexidade da medida. Vossa Excelência ratifica, se 

fosse pegar, por exemplo, o programa de governadores que tivesse hoje se candidatando ao cargo 

para eliminar qualquer fotografia de quem quer que seja. As explanações, as aspirações, 

provavelmente 90% coincidiriam com o que Vossa Excelência está dizendo aí, ou seja, a equipe 
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diagnosticou. A mim incomoda apenas entre o diagnóstico e a ação, e até a figura dos tribunais 

como do próprio presidente. Eu elenquei aqui a visita, muito proveitosa, do ex-presidente do TCU, 

que será nosso conferencista no fórum, Ministro Augusto Nardes, e a angústia dele que estava 

finalizando um mandato. Um homem experiente com participação atuante no Congresso Nacional, 

e ele de todo aquele aparato técnico que reconhecidamente o TCU tem. Nós estamos nessa reunião 

aqui, e eu estou puxando para nós em uma medida menor. A angústia que ele estava sofrendo como 

Presidente do TCU e mostrar para o governo os gargalos que ele elencou. Alguns gargalos 

extremamente complicados para o país, seja no transporte, problema da saúde, problema da 

educação, em uma visão absolutamente técnica. Isso que eu quero não perder de vista é o relatório 

técnico que a gente faça. Agora, devemos compreender e, por isso, é importante a presença dos 

secretários aqui, como diria “Entre a imaginação do poeta e o jardim da casa, a realidade do 

muro”. Então nós temos que ter alguma forma de ver como essas medidas possam de fato ser 

implementadas, as dificuldades que são reconhecidas. É problema do recurso? Vossa Excelência já 

deu uma luz nesse sentido: a qualificação da gestão pública na administração. Nós temos visto aqui 

repetidas vezes os gerentes dos centros regionais, alguns com extrema boa vontade, relatórios que 

cometem erros primários. Por quê? Pela falta da gestão. Ali é uma visão profissional, do médico, 

do profissional da saúde, de todos eles, a visão também administrativa, a logística que está 

embasada, e é só isso, quer dizer, o relatório de Vossa Excelência eu assino em branco, sem 

nenhum problema. O que eu estou cobrando de nós próprios é que a gente possa, até em beneficio 

de outros relatórios, nos debruçar mais nesse detalhamento, até por facilitar o diálogo com a 

autoridade executiva, de chegar conosco e dizer: “Bem, eu estou lá com toda a boa vontade que 

Vossa Excelência tem também, mas eu não estou conseguindo desatar o nó. Quais são os 

problemas gerenciais que nós temos?” Na saúde pública, como na educação e outros tantos setores 

da vida pública brasileira, vem passando circunstâncias quer pela falta de recurso, quer pela falta 

de gerenciamento, já não estou nem tocando no lado do desvio do recurso, para o lado da 

corrupção, que é outro mal que assola o país de cima abaixo. Então são três componentes 

importantes para a consecução de metas e, logicamente, tentando atender a sociedade, o povo que 

precisa de nós. Então volto novamente a dizer: voto tranquilamente naquilo que está bem 

explanado por Vossa Excelência e cobro apenas no sentido elucidativo, também, que a gente 

discuta, independente de já mandar esse relatório, entre nós próprios essas dificuldades para a 

execução das medidas que nós diagnosticamos tão bem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Olha, eu me sinto também, Conselheiro André, em 

condições de votar, sem problemas. O que eu acho é que poderíamos votar hoje até por conta do 

tempo que temos para a reunião da Sexta da Integração com o Secretário de Saúde do momento, 

Doutor Vitor Matheus. Nós aprovaríamos, encaminharíamos a ele para tomar conhecimento do 

conteúdo da auditoria operacional, e Vossa Excelência programaria uma apresentação com a 

equipe que fez auditoria operacional apenas para dar conhecimento aos conselheiros. Eu gostaria 

de conhecer um pouco mais, pode ser em uma sessão, mas eu acho que no plenário, na parte 

administrativa, para que o MPC também tivesse a chance de conhecer, e qualquer servidor 

interessado. A equipe poder chegar aqui, até para nós podermos cumprimentar, parabenizá-la. 

Vossa Excelência determinaria o tempo que fosse necessário. E a gente agiliza, hoje, até porque 

tem que ser encaminhada ao TCU o resultado dessa auditoria. De acordo? Pode ser Conselheiro 

Cipriano, Conselheiro Nelson? Então está em votação. Vossa Excelência tem a palavra para 

proferir o voto. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho as 

conclusões da Secretaria de Controle de Externo e do MPC, submeto ao egrégio plenário as 

recomendações e determinações contidas no relatório apresentado pelo órgão técnico, devendo ser 

observado o que dispõe o artigo 5º da resolução nº 18.494 de 03/07/2003. É o voto. Consultado o 

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

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero apenas fazer um 

registro, Conselheiro André Dias. O nosso palestrante que virá a Belém, no nosso Fórum, Ministro 

Augusto Nardes, foi, eu posso dizer, como presidente do TCU, o maior entusiasta dessas auditorias 

coordenadas. E para mim isso marca um momento importante do controle externo Brasileiro que 

foi o momento em que o TCU reconheceu o nosso valor e decidiu trabalhar em parceria, pois 

parecia que o TCU antes olhava de cima para baixo como se fôssemos um Tribunal menor. E o 

Ministro Augusto Nardes, na sua gestão, disse: “Não, vamos trabalhar juntos”. O TCU não se 

aceitava nem se filiar a ATRICON. Na gestão do Ministro Augusto Nardes o TCU se filiou a 

ATRICON. O TCU agora aceitou também ser avaliado pela ATRICON, assim como está 

acontecendo em todos os tribunais do Brasil. Eu acho que foi uma grande coisa, e eu pude 

testemunhar com a Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Cipriano Sabino, o Ministro Augusto 

Nardes levar esse resultado do nosso trabalho para o Peru. Ele citou o nome dos nossos servidores 

aqui do TCE que participaram da auditoria lá no Peru. E o modelo adotado pelo TCU, parceria 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 818

com o dos outros tribunais, teve repercussão internacional e alguns países copiaram a ideia, como 

uma boa prática. Então, eu quero dizer que esse trabalho, com certeza, vai ter grande repercussão 

e pode extrapolar as fronteiras do Brasil como um trabalho técnico, muito bem pensado, muito bem 

elaborado, e que vai mostrar o retrato da saúde no Brasil. Então, eu queria registra isso e 

parabenizar toda a equipe do nosso Tribunal que mais uma vez mostra que é capaz de fazer um 

trabalho muito bem elaborado, um trabalho sério, um trabalho tecnicamente perfeito. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Como uma espécie de 

justificativa, até muito bem colocado por Vossa Excelência, o TCU chamou os tribunais de contas 

para assinar um acordo, e foi assinado por todos os presidentes, inclusive. E em alguns momentos 

que eu não fui Vossa Excelência foi e assinou, e daí se desencadearam outros projetos. O Ministro 

Benjamin, antes do Augusto Nardes, foi o primeiro Ministro a se filiar, não como Instituição, como 

ministro, na ATRICON, já olhando para esse lado que Vossa Excelência acabou de se referir, 

acreditando e dando a importância a esse trabalho. Em seguida o Ministro Augusto Nardes 

convocou os tribunais e assinou e se filiou a ATRICON fazendo parte desse projeto. A gente 

conversa sobre esse assunto, Presidente, rapidamente, mas eu me lembro, por exemplo, que em 88 

quando tivemos a eleição para Vereador e Prefeito em Belém. Na época, o Conselheiro Nelson 

Chaves foi eleito comigo também e outros Vereadores. Aqui na Casa nós temos o Jorge Xerfan e o 

Antônio Sobrinho, que foram também colegas nossos, e outros mais. Todos os outros têm nomes 

importantes e, hoje, são Deputados Federais e Deputados Estaduais. E, naquela época, eu me 

lembro, na presença do Conselheiro Nelson, combinado com o Prefeito Xerfan, foi criada uma 

comissão, só para fazer o registro, de Vereadores para fazer uma apuração, uma espécie de 

auditoria na saúde do município de Belém. Foram visitados todos os postos de saúde, por exemplo, 

como em Maracajá, lá em Mosqueiro, uma comunidade na Baia do Sol, o Hospital do Mosqueiro, 

Outeiro, Icoaraci, todos os distritos, e foi apresentado um relatório mostrando realmente o caos na 

saúde no município de Belém, em 1988. E a gente discute isso desde antes, o problema da saúde no 

Brasil. Nós conversamos aqui e acho que há uma concordância, pelo menos de uma grande 

maioria da população, que um dos melhores Ministros da saúde do Brasil foi o Serra, que não é 

médico. E isso é um assunto que nós podemos conversar. Será que tem que ser médico para ser 

Secretário de Saúde? Desculpa a expressão: o médico entende de administração e administração 

pública? E aí a começa a discussão na mesma questão em outras áreas. Então veja bem, às vezes, 

não é por colocar uma pessoa por esse motivo, por partido político, seja de que maneira for, acaba 
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se repetindo o problema e refletindo o problema para a população, uma vez que o problema é 

gestão. O Tribunal de Contas da União, Conselheiro André, acaba de detectar isso e todos os 

outros mais detectaram desde 88 na Câmara Municipal de Belém, que era um problema de gestão 

efetivamente. Então essa é uma discussão que talvez outro dia, ou em outro momento oportuno, 

possamos pensar e até conversar sobre isso, porque, às vezes, a pessoa ocupa um cargo por outra 

razão, mas não quer dizer que ele vai ser um bom gestor. E depois o resultado se apresenta para a 

população e este, normalmente, não é bom. Enfim, Presidente, essas ponderações, um assunto tão 

importante, já aprovamos o relatório e eu gostaria de receber, com certeza, e todos vão receber, o 

relatório para termos conhecimento e dar continuidade. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2010/50616-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Valmir Gabriel Ortega, 

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 conhecimento e provimento parcial do recurso, para 

excluir as multas regimentais impostas ao recorrente, mantendo-se o Acórdão nº 46.736 de 

09.02.2010 em todos os seus demais termos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

recurso, para no mérito dar-lhe provimento parcial, excluindo a multa que fora aplicada ao 

recorrente, mantendo os demais termos da decisão recorrida. 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 informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se 

nos seguintes termos: Quero fazer um convite para uma reunião rápida no gabinete da presidência. 

Eu prometo que será bastante breve. Fica aqui o convite. A palavra está à disposição dos 

conselheiros e Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Apenas para lembrar aos colegas Conselheiros que no próximo dia 25, 

segunda-feira, o plenário do Tribunal de Contas vai apreciar as contas de gestão do exercício de 

2014, que a gente chama de Balanço Geral do Estado. Eu não sei se Vossa Excelência vai anunciar 

quinta-feira, mas tudo só para lembrar os conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A convocação será na quinta-feira, Excelência. 

Fica aqui o convite desde já. É uma sessão especial, uma sessão importante para se votar o 

processo que consideramos mais importante que se vota anualmente na Casa. Então fica aqui o 
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convite para todos. Creio que todos os conselheiros estarão presentes. 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 vinte e oito minutos (10h28min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
 
 

Belém, 19 de maio de 2015. 
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