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ATA Nº 5.311 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (21) 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 Subprocurador do Ministério Público de Contas Felipe 

Rosa Cruz, 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 dezesseis (19) 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: Impedida. 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. Não havendo expediente a ser lido, e antes de determinar a leitura da pauta de 

julgamentos, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves solicitou da 

palavra para um breve pronunciamento: Senhor Presidente, por uma questão de ordem, solicito 

a palavra para um registro honroso, afetuoso e feliz para todos nós. Quero dizer que nesta 

sessão está presente a Senhora Maria Eny Rosa, mãe do nosso querido Procurador Dr. Felipe 
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Rosa Cruz, que vem do Ceará, lá de Crateús. Eu gostaria até que a Dona Maria Eny pudesse 

ficar de pé para todos podermos contemplá-la, e dizermos da nossa alegria, da nossa honra em 

tê-la aqui, com o filho, ali sentado ao lado do Presidente, e dizer que ele tem honrado a 

entidade a que pertence e o Estado do Ceará, estado irmão que o mandou para cá. Quero dizer 

a senhora que se sinta em casa, e é um grande prazer, uma grande alegria, registrar sua 

presença aqui. Quero felicitar o Felipe por ter a chance e a alegria de ter a mãe presenciando 

uma sessão na qual ele representa: o Ministério Público de Contas. Seja feliz! Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, da mesma 

forma eu queria cumprimentar também a Senhora Maria Eny Rosa, que é a mãe do nosso 

querido amigo Felipe Rosa Cruz. Seja bem-vinda na cidade das mangueiras! Quero registrar 

também, Dona Maria, que eu sou neto de cearense, e que meu avô é lá do Ceará, de Maturité. 

Então, como o Conselheiro Nelson, eu também quero desejar boas-vindas e colocar 

humildemente à disposição o nosso gabinete. E seja ela bem-vinda como toda a sua família. 

Obrigado Presidente! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu quero aproveitar também esta oportunidade para cumprimentar a Senhora 

Maria Eny Rosa Cruz. Seja muito bem-vinda! Já tive a oportunidade cumprimentá-la no dia de 

hoje. É uma honra muito grande para todos nós recebê-la nesta Casa. Eu sei que para uma 

mãe é um motivo de muito orgulho ver o seu filho atuando, exercendo um papel tão importante 

para a sociedade. Eu queria registrar isso. Eu cumprimento também o Procurador do 

Ministério Público de Contas, Dr. Felipe Rosa Cruz, que, neste momento, irá atuar, nesta 

sessão, em nome do Ministério Público de Contas. Quero cumprimentar todos os nossos 

jurisdicionados aqui presentes, servidores do TCE e servidores do MPC. Ao fim desses 

procedimentos, Sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2005/53814-5, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Ourém, responsáveis João Gomes da Silva e Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Antes de manifestar-se a respeito do 

parecer do Ministério Público de Contas, o senhor subprocurador Felipe Rosa Cruz, atuando na 

sessão, promoveu o seguinte pronunciamento: Manifestação do Senhor representante do MPC 

Procurador Felipe Rosa Cruz: Bom dia a todos! Bom dia Conselheiro! Queria, inicialmente, 
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agradecer as palavras generosas e afetuosas, e, tenho certeza, sinceras do Conselheiro Nelson, 

Conselheiro Cipriano, Presidente Luís Cunha dirigidas a mim e a minha mãe. Isso me 

emociona muito, me enaltece e me envaidece tê-la aqui, hoje. Ela que é a grande responsável 

por me colocar aqui, sem sombra de dúvidas. Eu fui parido no Ceará, parido pela dona Eny, 

mas hoje tenho como berço também o Estado do Pará. Tenho certeza de que sou paraense de 

coração. E não é um lugar comum não! É de verdade quando uso essa expressão. E o 

Ministério Público ratifica o parecer constante nos autos Presidente. Confirmou-se, então, o 

parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade das contas do senhor Raimundo Zoé de 

Jesus Saavedra, com aplicação da multa regimental e irregularidade das contas com devolução 

do valor glosado e aplicação da multa regimental de responsabilidade do senhor João Gomes da 

Silva. A presidência tornou público que os responsáveis regularmente citados, não se fizeram 

presentes, nem se fizeram representar. Pausa. O assunto foi aberto à discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando neste sentido, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares do 

senhor Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, aplicando-lhe a multa no valor de R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), pela não apresentação das contas no prazo legal e 

irregulares as contas do senhor João Gomes da Silva, declarando-o em débito para com o 

erário estadual na importância de R$27.281,79 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e 

setenta e nove centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e 

seis reais), pelo débito apontado. 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 2010/51272-0, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, responsável João 

Farias Guerreiro, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Antes de 

pronunciar-se quanto ao relatório, Sua Excelência fez o seguinte comentário: Bom dia 

Excelentíssimo Senhor Presidente! O meu bom dia aos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Nelson Chaves, Cipriano Sabino, André Dias e Dr. Odilon. Meu bom dia ao Procurador Dr. 

Felipe Rosa Cruz, neste ato, nesta reunião representa o douto MPC e eu esperei o momento 

oportuno também para me manifestar, e já concordando com as manifestações do Conselheiro 

Nelson Chaves, Cipriano Sabino e Conselheiro Luís Cunha, no sentido de saudar a sua mãe. 
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Eu, na condição de mulher, na condição de mãe, na condição de filha, sei quanto é importante 

nós vermos um filho assim, desempenhando funções relevantes à sociedade. E quando, por 

exemplo, hoje, sua mãe que vem de outro estado e que, com certeza, o coração dela está 

pulsando mais forte ainda por ver você aqui representando uma Instituição também de 

excelência neste Estado. Vossa Excelência que já demonstrou todo um “know-how” de 

capacidade, do maior e melhor desempenho às suas funções. Portanto, dona Maria Eny, Deus 

lhe dê muita saúde para que a senhora continue acompanhando seus filhos, especialmente o 

Dr. Felipe, que é um companheiro, um amigo, um irmão e porque, não dizer também um filho, 

porque eu tenho quase idade para ser sua mãe. Fique tranquila que seu filho, com certeza, tem 

prestado um relevante trabalho ao nosso estado, e que também nós temos tido todo um carinho 

especial na pessoa dele, por tudo que ele tem feito e que pode ainda fazer pelo nosso estado do 

Pará. Parabéns pelo mês das mães e parabéns à senhora que está aqui festejando esse 

momento conosco, que temos a felicidade, a honra, o prazer da companhia do Dr. Felipe 

sempre no nosso dia a dia. Parabéns ao Dr. Felipe, mas os parabéns maiores são para a dona 

Maria Eny, sua queridíssima mãe. Terminada a leitura do relatório supra, houve-se de 

prontidão o representante do Ministério Público de Contas na sessão com o seguinte 

comentário: Presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer às palavras da Conselheira 

Lourdes, e não sei se a senhora se recorda, Conselheira, que no dia da nossa posse a senhora 

chegou para a minha mãe, entregou-lhe um cartão, e disse: “Olha, não se preocupe que eu vou 

cuidar do seu filho.” A senhora se recorda?  E está cuidando muito bem, viu Dona Eny? Está 

mantendo a promessa. Cumprindo, então, o dispositivo legal e regimental, opinou quanto ao 

parecer exarado nos autos, ratificado no sentido da irregularidade das contas, com devolução 

dos valores glosados, sem prejuízo da multa regimental cabível ao responsável, com 

responsabilidade solidária do valor não comprovado da senhora Maria do Socorro Gomes 

Coelho e aplicação da multa regimental. Logo após, a presidência tornou público que o 

responsável pelas presentes contas, bem como a concedente dos recursos, regularmente citados, 

não estiveram presentes e nem se fizeram representar na sessão. Pausa. O momento foi aberto à 

discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

irregulares, ficando senhor João Farias Guerreiro, em débito para com o erário estadual na 

importância de R$177.848,02 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 
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dois centavos), sem prejuízo da aplicação da multa no valor de R$767,00 (setecentos e sessenta 

e sete reais), pela irregularidade com devolução, e, aplicar à senhora Maria do Socorro Gomes 

Coelho a multa no valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pelo descumprimento 

a Resolução nº 13.989/95, em face do Laudo Conclusivo não estar assinado, portanto sem 

validade no mundo do direito.  Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50251-7, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Instituto Acquamazon, responsável André Sanford Carneiro, cuja Relatora 

foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. (ver voto) Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

glosado e aplicação das multas regimentais ao responsável. O presidente anunciou que o 

responsável supra, regularmente citado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. 

Pausa. A matéria foi colocada sob discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor 

André Sanford Carneiro, em débito para com o erário estadual na importância de R$8.064,58 

(oito mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pelo débito apontado e R$767,00 

(setecentos e sessenta e sete reais), pela remessa intempestiva. Consultado o plenário, este se 

manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu 

o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. Em seguida, foi anunciado o Processo 

nº 2011/50869-2, que comporta a prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo Previdenciário do Estado do Pará, 

exercício financeiro de 2010, responsável Walter Silveira Franco, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela regularidade das contas com ressalva. Estando em plenário, fez uso da 

palavra o senhor Walter Silveira franco, conforme faculta a legislação federal no direito à 

ampla defesa: Obrigado Senhores, bom dia! Antes de mais nada, fico muito feliz de estar nessa 
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Casa, na minha primeira apresentação, estou um pouco nervoso, mas espero a compreensão 

dos senhores. Além do mais eu fiquei muito feliz em ver que essa Casa une a saúde, a 

inteligência, a saúde da cabeça com a saúde corporal, quando a gente vê a harmonia que reina 

aqui, junto também com a união de família. Isso é muito importante. Meu nobre Rosa Cruz, seu 

nome é místico, assim o seja. Senhor Presidente, Nobres Conselheiros dessa egrégia Corte de 

Contas, nobre representante do MPC. O relatório da auditoria de folhas 101 a 107 conclui que 

as contas do FUNPREV referentes ao exercício de 2010 deveriam ser consideradas regulares 

com ressalva, entendendo que houve prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, 

conforme a capitulação na Lei Complementar Estadual nº 12/93, Lei Orgânica do TCE e em 

seu artigo 38, inciso 2º, conforme o Regimento Interno, artigo 166, inciso 2º. O douto 

Subprocurador de Contas em sua manifestação ratifica a conclusão do relatório da Segunda 

CCG, do Departamento de Controle Externo, “opinando no sentido de não se imputar multa ao 

gestor em razão da extrema dificuldade que envolve a gestão de recurso vinculado ao fundo, 

não se fazendo razoável, pois, a apenação pelas inconsistências reveladas”. Nobre julgadores 

desta egrégia Corte de Contas, nas razões esposadas pelo relatório da auditoria, se entende 

que houve decisão de realizar investimentos de fundos não contemplados na Política de 

Investimento de 2010, aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência, como o Banco 

Cruzeiro do Sul, interditado posteriormente pelo BACEN, e Banco Rural envolvido 

posteriormente em transações fraudulentas e processos judiciais. Abrimos um parêntese para 

lembrar que os fundos possuem vida própria, independente da empresa que o administra, que o 

gesta. Continuando, Excelências, ocorre que o Conselho Estadual de Previdência apenas 

estabelece as diretrizes conforme determina o artigo 74 da Lei Complementar nº 39, alterado 

pela Lei Complementar nº 51/2006, vejamos: Observadas as diretrizes de investimentos 

estabelecidas pelo Conselho Estadual de Previdência, a aplicação de recursos do FUNPREV, 

instituído pela Lei Complementar, obedecerá às normas estabelecidas pelo Conselho 

Monetário Nacional, sendo expressamente vedados - aí tem aquelas vedações legais. Portanto, 

como se observa, o CEP, que é Conselho Estadual de Previdência, não determina, nem taxativa 

nem nominalmente, quais os fundos que receberão os recursos do FUNPREV por ser deveras 

complexa a escolha destes fundos e dinâmica a sua manutenção, porque depende da oscilação 

de mercado. Assim, o Conselho Estadual de Previdência tão somente aprova as diretrizes de 
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investimento conforme se verifica pela tabela que foi anexada, juntada da manifestação 

apresentada, tanto na defesa e ora reprisada. Assim, a título de exemplo, como consta nessa 

tabela, havia previsão do CEP para aplicação em Fidix, de 15 no aberto e de 5% no fechado, 

como se vê, sem especificar os nomes dos fundos, mas somente os tipos e os percentuais de 

investimento. Como consequência, foi aplicado em cada um, respectivamente, neste ano de 

2010, 6,48% e 4,16%, conforme a tabela anexa. Outrossim, os fundos eram eleitos após a 

avaliação de 19 critérios feitos por especialistas em investimentos, concursados; na minha 

época eram concursados, e dos quadros efetivos do IGEPREV, na busca de um melhor 

histórico, objetivando prever um melhor futuro. Tudo dentro do que determina as resoluções e 

normativos da área de investimento previdenciário estabelecidos pelo Ministério da 

Previdência, em conjunto com o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, através de 

sua resolução do Conselho Monetário Nacional (BACEN) nº 3.790/2009, cuja finalidade é 

nortear a manutenção do equilíbrio econômico financeiro e atuarial. Aqui eu queria abrir um 

parêntese, também, senhores. Essa resolução foi depois do Banco Santos. Não sei se os 

senhores estão lembrados que o Banco Santos foi a bancarrota nesse período, e, por conta do 

que aconteceu no Banco Santos, o Conselho Monetário Nacional, junto com o Banco Central, 

fechou ainda mais as portas do mercado. Com base nessas orientações é que a gente elegeu 

esses 19 itens para eleição de um determinado fundo, antes da gente poder fazer aplicação 

nele. É totalmente verificado isso, e o retrato dele, naquele momento, é que decidia se ele ia ou 

não receber a aplicação para que o futuro fosse, como é que se diz, pago o dinheiro nele 

aplicado. Logo, toda e qualquer avaliação do momento presente, sempre é feita com base no 

histórico passado para a escolha dos fundos com melhor perspectiva de retorno do 

investimento, salvo melhor investimento, não é justo que se puna pelo resultado futuro de um 

fundo que naquele momento da sua eleição era um dos melhores, poderíamos citar, a título de 

exemplo, a Petrobras de 8 meses atrás e a que se desenhava em março desse ano, é um 

exemplo típico desse tipo de mercado como acontece. Excelências, quanto ao Nugin, anota-se 

que ele já existia quando recebemos a IGEPREV. Aqui foi aplicado o bom senso para mantê-lo 

e assim evitar a solução de continuidade, pois mantinha seu papel de manter a expertise para 

melhor prestar a assessoria quanto aos investimentos dos fundos mantidos pelo Instituto, que 

ele já existia. Houve dois concursados em análise de mercado e análise de investimento. Eles 
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eram analistas de investimento, e para assessorar toda composição da gestão na escolha dos 

fundos, eles ficaram mantidos à parte como um órgão consultivo, um órgão de assessoramento, 

tanto à DIREX quanto também à Presidência e os outros demais órgãos. Inclusive estava 

estabelecido a sua finalidade nos normativos a respeito de apoio ao CEP, enfim, toda a 

administração do IGEPREV. Excelências, com essas exposições ratifica-se os termos existentes 

na defesa anteriormente, onde se demonstrou que não houve prática de ato de gestão ilegítima 

ou antieconômica, uma vez seguidas todas as normas relacionadas, procedendo à gestão com a 

máxima cautela, no sentido de preservar o patrimônio público. Diante do exposto, esperamos 

sensibilizar esta Corte para que seus nobres membros julguem regulares, sem ressalva, as 

contas do FUNPREV, Fundo de Previdenciário do Estado do Pará, referente ao exercício 

financeiro de 2010, na forma do artigo 166, inciso 1º do Regimento Interno. Muito Obrigado 

Senhores. (pausa). A matéria entrou no âmbito da discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com 

ressalva. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em 

que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do 

relator. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2011/51120-1, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável Maria Ribeiro da Silva, cujo Relator foi 

o Conselheiro André Teixeira Dias. Após solicitar a retirada deste processo da pauta de 

julgamentos, Sua Excelência obteve o pronto atendimento. Incontinenti, deu-se o anúncio do 

Processo nº 2013/51366-0, que cuida da tomada de contas instaurada na Associação Cultural 

Ritmo da Amazônia, responsável Sérgio Ubiratan Ribeiro Cunha de Almeida, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais ao responsável. A presidência tornou público que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente citado, não esteve presente e nem se fez representar à 

sessão supra. Pausa. A matéria foi posta à discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado Presidente! Então a pessoa pediu 

prazo para apresentar a prestação de contas, o plenário concedeu o prazo e a pessoa não 
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compareceu, não deu satisfação, não é isso? É importante frisar, porque nós temos os 

regulamentos, as normas, o Regimento, a Lei Orgânica, a Constituição, e muitas vezes a gente, 

por alguma questão, abre mão ou deixa de cumprir efetivamente as normas e os regulamentos 

para se dar a oportunidade de buscar a justiça, a ampla defesa, o contraditório, e acontece 

esse tipo de coisa, Presidente. Senhores Conselheiros, eu queria só fazer esse registro, 

destacar, porque isso não é a primeira vez que ocorre. O jurisdicionado vem aqui, apresenta 

uma justificativa, ou “uma desculpa”, e depois não comparece e não dá satisfação ao 

Tribunal. É importante deixar esse registro. Obrigado Presidente! Terminada a fase de 

discussão, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, ficando o 

senhor Sérgio Ubiratan Ribeiro Cunha de Almeida em débito para com o erário estadual na 

importância de R$7.000,00 (sete mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$800,00 

(oitocentos reais), pelo débito apontado e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela 

instauração da tomada de contas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente eu queria perguntar ao 

Senhor Relator, e até o plenário: a multa que foi aplicada me parece que é uma multa mínima. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O débito é R$ 

7.000,00. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: E o valor pode ser de até 100%? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Até 100%. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu sou favorável a uma multa mais elevada, em virtude do 

que ocorreu Senhor Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa Excelência sugere que valor? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Queria colocar 30 % 

do valor, que pode ser de até 100%; e a multa, pelo débito apontado, pode ser a máxima, de R$ 

766,00. Então me parece que pode ser mais elevado. No que couber ao Regimento, a multa 

máxima. Com relação ao débito apontado, a minha sugestão seria 30%, pelo o que ocorreu, 

Senhor Presidente, por ele ter vindo ao plenário, ter feito todo esse atraso na nossa pauta, 

aumentando o passivo de processo. É um trabalho muito grande para tentar resgatar essa 
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recuperação de passivos. Por tudo isso que ocorreu, acho que além do valor corrigido a ser 

devolvido, que seja imputada uma multa mais elevada pelo que ocorreu, Senhor Presidente. É 

a minha proposta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: O voto de Vossa Excelência é pela multa de R$ 2.100,00, segundo os cálculos 

da Secretaria. É isso? Pelo débito apontado, 30 %? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 30 % do valor do débito. Esse valor vai ser 

corrigido, perfeito? E o débito também. O débito apontado vai chegar em um valor, certo? 

Corrigido Certo? 30% do valor que ele vai pagar de devolução. Não são os R$ 7.000,00; é o 

valor corrigido. Quando se corrigir o valor vai se dizer: “Olha, você tem que devolver tanto.” 

Desse valor, ele pagará a multa de 30%. Essa é a minha proposta. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Ficou claro, para mim, uma das 

multas: 30% de multa sobre o débito. E a multa pela instauração tomada de contas? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É a 

multa máxima permitida pelo regimento. Me parece que essa é a multa mínima. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Qual é a máxima? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Excelência, a multa 

máxima supera o valor do convênio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: R$ 2.000,00 reais de multa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito! Então Vossa 

Excelência, pela instauração da tomada de contas, vota pela multa no valor de R$ 2.000,00. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Acompanho também 

o relator. Terminada a votação, Sua Excelência proclamou que resolveu o plenário por maioria 

de votos acatar a posição do relator. Neste momento se registrou a saída de plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2013/51458-3, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Fernando 

Agostinho Cruz Dourado, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e provimento ao 

recurso. A presidência anunciou em plenário a presença do senhor Sábato Giovanni Megale 
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Rossetti, representando o recorrente, que fez uso da palavra conforme o direito constitucional 

da ampla defesa: Muito obrigado Excelência, bom dia! eminentes Conselheiros, eminente 

Relator, eminente Procurador, que hoje aqui está prestigiado com a presença da mãe; e é o 

melhor presente neste mês de maio. Aqui nós temos uma questão colocada pelo eminente 

Relator. O processo, inicialmente, teve a decisão aplicando a multa porque entendia que o 

laudo que foi encaminhado, através do oficio nº 2.396/2007, do gabinete da SEMA, protocolo 

nº 2007-117501, somente tinha se limitado avaliar a ausência de documentos necessários para 

a realização do trabalho. O que eu trago, aqui, é o laudo efetivamente conclusivo que diz que o 

órgão técnico da Secretaria de Saúde concluiu que o objeto do convênio foi alcançado. 

Portanto, eu faço a juntada do laudo que foi encaminhado, e eu diligenciei na ocasião do 

primeiro julgamento, o que foi adiado, para que, agora, fosse apresentado naquela 

oportunidade, a fim de afastar a aplicação de multa quanto ao ex-Secretário Fernando 

Dourado, razão pela qual eu entrego o laudo na certeza de que nos precedentes da Corte será 

afastada a aplicação da multa, porque as contas do prefeito, a responsabilidade de análise, 

não tem pertinência a participação do ex-Secretário. Eu poderia ter juntado naquela ocasião, 

mas é praxe aqui que só se faz a juntada na fase correta. Com isso, o processo foi pautado em 

março e retirado para ser julgado hoje. Foi que eu só pude apresentar no julgamento. Quero 

registrar que o advogado desse processo era o Dr. Alberto Campos, não era eu ainda, por essa 

razão é que eu diligenciei naquela ocasião em março para trazer o laudo, e o estou 

apresentando. O senhor vai ver que o laudo é de março. Muito obrigado, Excelência, 

reiterando pelo afastamento da aplicação de multa, em virtude da apresentação do laudo. 

Obrigado! A matéria foi colocada em discussão. (Pausa).  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ambos os advogados que atuaram no 

processo em defesa do Doutor Dourado, inicialmente o Doutor Alberto Campos e agora o 

Doutor Sábato Rossetti, fizeram seu trabalho de maneira muito correta, cabendo apenas dizer 

que o documento juntado nesta ocasião merece fé, trazido pelas mãos do Ilustre Advogado e 

com isso supre a pendência processual. Assim acolho o laudo conclusivo apresentado e isento 

da penalidade que estava estabelecida ao recorrente, portanto, conheço e dou provimento ao 

recurso interposto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Antes de dar o meu voto, eu só gostaria de dizer que o Ministério Público de 
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Contas dá pelo improvimento, conhecimento e improvimento, não seria prudente que o 

Ministério Público de Contas pudesse se manifestar? Eu sei que Vossa Excelência considera a 

boa fé, mas o Ministério Público de Contas se manifestou pelo improvimento. Não sei se teria 

alguma dificuldade para uma análise prévia e permitir que a gente pudesse, ou, se o MPC 

gostaria de se manifestar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Bastante pertinente à ponderação da Conselheira Lourdes Lima. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Com 

certeza, é sempre bem-vinda a manifestação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E o Senhor Procurador do MPC, Dr. Felipe 

Rosa Cruz, deseja se manifestar agora? Vossa Excelência poderia encaminhar a ele o 

documento? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Só quero fazer o registro. E como está na fase da votação e eu não recebi nenhuma 

indicação do ilustre Procurador; ele pode se manifestar há qualquer momento, qualquer 

instante. É sempre bem-vinda a manifestação do MPC para, então, que eu proceda. Eu já teria 

dito que acolheria a documentação apresentada, mas retorno se Vossa Excelência assim 

permitir para escutar o ilustre Procurador. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pois não. Então é bastante pertinente o que 

coloca o Conselheiro Nelson Chaves porque está no momento da votação, mas para não ficar 

nenhuma dúvida ou um possível questionamento amanhã de que não houve uma nova 

manifestação do MPC. Então, nesse momento, eu peço a manifestação do MPC, em plenário, 

para que possamos concluir a votação desse processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Obrigado Presidente! 

Considerando que o momento oportuno, como foi bem frisado pelo advogado, para apresentar 

novos documentos é quando da sustentação oral, uma vez encerrada a instrução processual. 

Eu só pediria para o nobre Conselheiro. Eu posso analisar, por gentileza? Então a 

manifestação do MPC vai ao encontro do nobre Conselheiro considerando a documentação 

apresentada nessa fase processual, e o parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem! Então há a concordância do Ministério Público e do Conselheiro Nelson 

Chaves com o documento apresentado pelo Dr. Sábatto Rossetti. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Até para justificar não só ao 

plenário, mas para algumas pessoas que eventualmente estejam nos visitando, acompanhando 

a votação, porque em muitas vezes, em casos semelhantes, em razão do volume de alguma 

defesa apresentada, pede-se a reabertura da instrução processual, mas considerando a fé 

pública aqui da primeira análise do documento apresentado pelo ilustre Advogado, não me 

resta nenhuma dúvida a respeito da afirmação, por isso que eu acho que está suprida a 

deficiência no processo. Após as manifestações devidas, Sua Excelência proferiu seu voto para 

conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento. 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 

2014/51961-8, que agasalha os Embargos de Declaração opostos por José Alyrio Wanzeller 

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

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

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e provimento parcial em face 

da omissão no que se refere ao dispositivo legal pertinente a multa imposta, mantendo os 

demais termos do Acórdão. A presidência deu conhecimento de que o embargante, embora 

regularmente citado, não se fez presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. O assunto foi 

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

proferiu voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento parcial, para incluir o 

dispositivo  do Acórdão, que discorre sobre o fundamento legal da multa imposta. Consultado o 

plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. 

Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2004/51291-8, que trata da tomada de contas 

instaurada na prefeitura municipal de Mãe do Rio, tendo como responsável o Espólio de 

Antônio Saraiva Rabelo, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas com devolução da 

importância glosada. A presidência informou que o espólio do responsável citado não se fez 

presente e nem se representar à sessão. A matéria entrou a fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de ratificar o 
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Acórdão nº 41.808, julgando as contas regulares, sem imposição de multa em face do 

falecimento do responsável. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar 

a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2013/51518-9, que agasalha o 

ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do 

Pará, cujo Relator foi o Auditor Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pelo indeferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou n fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão no sentido de indeferir o registro, com determinação ao DETRAN/PA. Consultado o 

plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Conforme 

sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Prosseguindo-se, foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2014/51697-0, que 

comporta o Ato de Aposentadoria de Pedro Elzaman de Lima Bittencourt, cujo Relator foi o 

Auditor Julival Silva Rocha. 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 manifestando inteiramente a favor; 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar 

a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto 

no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/52609-

4, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Sindicato dos Produtores Rurais de Concórdia do Pará, responsável Mário 

Nunes dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas, isentando o responsável pela 
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aplicação da multa regimental em face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares, isentando o responsável pela 

aplicação da multa pela remessa intempestiva das contas em face do Prejulgado nº 14 desta 

Corte de Contas. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar 

a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2013/53594-7, que comporta a 

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

procedência Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, responsável Alsério Kazimirski, 

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

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

contas regulares. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar 

a posição do relator. À ordem da pauta, foi anunciado o Processo nº 2014/51867-0, que trata da 

Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, responsável Francisco Coutinho Braga, cujo 

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

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

julgar as contas regulares. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a 

posição do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste 

Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi 

estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da 

referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência 

apresentou o item da MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: 

Senhores Conselheiros, Vossas Excelências, assim como o Ministério Público de Contas, estão 
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convocados para a sessão extraordinária que se realizará no próximo dia 25, segunda-feira, às 10h 

da manhã, para fim de apreciação da prestação de contas do Governo do Estado do Pará, 

referente ao exercício de 2014, que tem como relator Sua Excelência o Conselheiro Cipriano 

Sabino. Solicito ao Senhor Secretário que tome todas as providências necessárias para realização 

da referida sessão. Portanto, todos estão convidados, Conselheiros, Ministério Público de Contas, 

conselheiros substitutos, e também os servidores da Casa que desejarem participar da sessão 

extraordinária, que considero da maior importância para a sociedade paraense. Neste momento, 

senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, a palavra está à 

disposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Obrigado Presidente pela lembrança e a agenda. Quero informar a Vossa Excelência, e a 

todos que nos escutam, que o governo também estará presente, como também a Assembleia 

Legislativa foi convidada. Então, além dos conselheiros, dos conselheiros substitutos, dos 

servidores, do Ministério Público de Contas, estará aqui presente também toda a equipe do 

governo. Eu não sei, não confirmou ainda, a Assembleia, mas são atores importantes no processo 

de avaliação do Balanço Geral do Estado. A nossa equipe técnica trabalhou muito, todos, e 

cumprimos a nossa agenda que ficou estabelecida, a nossa programação, que foi lida inclusive 

junto com Vossa Excelência na entrega do balanço na Casa. E já de antemão quero agradecer, 

parabenizar a equipe técnica por ter cumprido toda a agenda estabelecida de trabalho, e aí custou 

um pouco de esforço, fora de hora, alguns finais de semana, feriado, mas de qualquer maneira a 

equipe cumpriu rigorosamente o que estava previsto. O MPC devolveu, dentro do prazo, quarta-

feira, e está tudo pronto então para a sessão de segunda-feira. Então, eu só quero agradecer a 

Vossa Excelência, Presidente, pelo apoio que nos deu, e a equipe toda, que cumpriu a agenda de 

trabalho, fazendo com que a gente entregasse ou colocasse à disposição do plenário antes do 

prazo. O prazo regimental seria dia 31, e na segunda-feira, dia 25, o plenário deliberara sobre 

isso. Vossas Excelências já podem tomar as providências para que o Tribunal cumpra o seu papel 

constitucional. Muito obrigado, Presidente! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Eu estou em mãos com o resultado da votação, mas 

quero que Vossa Excelência anuncie. É a votação para escolher o nome dos nossos atores da nossa 

logomarca. Conselheiro Nelson Chaves irá explicar melhor. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Agradeço a Vossa Excelência. Quero agradecer 

também o pessoal da Escola de Contas pela participação efetiva dos servidores. Nós tivemos 208 
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votantes para escolher os personagens da cartilha, mas eu queria que quem explicasse todo esse 

processo fosse a nossa Conselheira Substituta e a Conselheira da Escola de Contas Alberto 

Velloso, que participou decisivamente na sugestão junto com toda a equipe da Escola - Professora 

Gel e sua companheira de trabalho. Eu pedi, então, para a Conselheira Milene dar os detalhes 

porque Vossa Excelência, assim como os outros, estão querendo saber. Quero, ao mesmo tempo, 

agradecer os servidores pela colaboração, pela legitimação, pois cada vez que há uma 

manifestação da coletividade, legítima, por menor e mais simples que sejam os objetivos. Isso dá o 

calor da legitimação porque todos puderam opinar. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Auditora Milene Dias da Cunha: Bom dia Senhor Presidente! Bom dia Procurador Felipe Rosa 

Cruz. Aproveito para estender os cumprimentos a sua mãe dona Maria. Conselheiros, todos que 

nos ouvem, demais presentes. Bem Presidente, o resultado da votação iniciou com a cartilha que 

foi criada com material de apoio para a divulgação do TCE Cidadão e dentro da perspectiva que 

traçamos inicialmente. Participaram 208 servidores, e dos nomes que foram definidos para a 

votação para a escolha do nome do menino personagem da cartilha foram: Chiquinho, Joãozinho e 

Pedrinho. E, nesse sentido, quem ganhou a votação, com 101 votos foi Pedrinho. Em relação à 

menina, os nomes traçados foram: Aninha, Maria e Rosinha. E dentro da votação quem ganhou o 

nome para a personagem da menina foi Aninha, com 82 votos; a Maria ficou com 45; e a Rosinha 

com 81, ou seja, apenas um voto de diferença com relação a Aninha. O Chiquinho ficou com 49 

votos e o Joãozinho com 58. Então nós já temos a definição dos nomes dos personagens da 

cartilha: O menino se chamará Pedrinho e a menina se chamará Aninha. Então é isso. Nesse 

sentido, nós já vamos iniciar a confecção do material da cartilha, e a gente tem uma surpresa, não 

é Conselheiro Nelson? A gente conta ou deixa como surpresa? Surpresa é melhor não é? Nós temos 

uma surpresa para apresentarmos no Fórum. Já conversamos com a Conselheira Lourdes, mas 

será uma surpresa. Então todos vão ficar sabendo no Fórum. É isso Presidente, obrigada! 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero 

agradecer, Conselheiro, as sugestões que foram dadas para o aprimoramento do texto. Nós temos a 

ciência, eu e Conselheira Milene, como a Professora Géo e todos que integram o Conselho, 

Francisco, Alice e a equipe da Escola, que se eventualmente houver alguma falha, quero que essa 

falha seja relevada em razão do entusiasmo e do emprenho de toda equipe que está fazendo para 

que saia o melhor possível. Então, se não for dessa primeira vez que cheguemos lá, no que seria 

quase a perfeição, haverá, se Deus quiser, outra edição com os aperfeiçoamentos. Então, quero 
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agradecer muito aqueles que contribuíram para que a gente possa fazer algo que seja do agrado de 

todos e da utilidade que esta Instituição merece. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Então eu quero cumprimentar o 

Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Substituta Milene, a Professora Géo, Diretora da Escola 

de Contas, pelo trabalho, e também os nossos servidores, que participaram da votação. É mais uma 

decisão democrática, transparente, com a participação dos nossos servidores. Desta vez o 

Chiquinho perdeu para o outro Chico, o Francisco, que ganhou a votação, em primeiro turno. Ele 

está ali na nossa frente, o Servidor Francisco, que foi escolhido; só que agora o Chiquinho perdeu 

para o Pedrinho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Até para justificar, pois ele esteve falando comigo ontem. O nosso cuidado, da Conselheira 

Milene, da Géo, meu próprio, é que no dia em que lançamos a cartilha, o Francisco estava com um 

impedimento. Nós sempre fazíamos essa saudação porque é o primeiro servidor eleito 

democraticamente, com voto de todos, para integrar o Conselho de nossa Escola. Ele tem 

contribuído decisivamente conosco lá, e a gente vê a contribuição dele como sendo a contribuição 

dos servidores da Casa. Então está tudo encaminhado, Presidente, e essa surpresa que a 

Conselheira Milene irá levar, acho, que será do agrado de todos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Só para concluir essa parte sobre a 

felicidade da escolha dos nomes. O Pedrinho, que é o Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a Aninha 

que é Ana, a Mãe de Maria, Avô de Jesus Cristo. São dois nomes abençoados. Então parabéns aos 

servidores que participaram do processo. É muito bom quando a gente convida, a gente mobiliza, e 

os servidores respondem. Ontem tive uma surpresa tão agradável, Conselheiro Nelson Chaves, pois 

fui à reunião do Planejamento Estratégico sem avisar. Cheguei lá, na sala que é utilizada pela 

Escola de Contas para treinamento, e fiquei emocionado porque eles estavam trabalhando. E tinha 

uma quantidade significativa de servidores e alguns secretários da administração também 

participando daquela oficina. Poxa! Eu não programei, cheguei sem avisar, mas a coisa está 

acontecendo, e isso nos satisfaz, nos tranquiliza saber que tudo está funcionando de forma 

satisfatória. Então, a Escola de Contas tem nos passado a tranquilidade, tem me tirado a 

preocupação, porque eu sei que está em boas mãos. O trabalho está sendo muito bem conduzido, 

muita responsabilidade, e os resultados estão aí. Então parabéns a Vossa Excelência, Dra. Milene 

e todos os integrantes da Escola de Contas. Conselheiro Cipriano, eu quero me dirigir a Vossa 

Excelência, porque fez um pequeno comentário, mas estenda os agradecimentos à equipe de Vossa 
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Excelência, das Contas de Governo, a gente vai ter a oportunidade, na segunda-feira, de falar 

disso. Eu recebi o relatório, e creio que os conselheiros receberam, senão, mas já estará nos 

gabinetes de todos os conselheiros. Será bom analisar no final de semana, para que na segunda-

feira todos os conselheiros tenham condições de se manifestar. Eu gostei do trabalho, parabéns a 

Vossa Excelência, extensivo à equipe técnica, tanto do seu gabinete como a equipe técnica do DCE, 

que fez esse belíssimo trabalho. E, por fim, quero dizer que, da minha parte, estou muitíssimo 

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

Oliveira: Senhor Presidente, senhores conselheiros, a minha manifestação era uma parte em que 

Vossa Excelência estava tratando da votação e a participação dos servidores. Parabenizo a Escola 

de Contas através do Conselheiro Nelson, da Dra. Milene, da Géo e de toda a equipe pelo 

empenho, esforço, por trazer no curto espaço de tempo esta decisão, que certamente essa cartilha 

já vai compor um dos nossos instrumentos que serão encaminhados para a sociedade. Diante 

daquela avaliação que está sendo feita para o trabalho do planejamento estratégico, inclusive junto 

aos gabinetes de Conselheiros e o planejamento estratégico que Vossa Excelência falou também 

envolve todas essas ações e atividades. E dentro de uma avaliação de que a Instituição vive um 

momento muito prazeroso para todos nós, ou seja, a união de todos os membros desta Corte, 

servidores também, e do compartilhamento de atividades e ações. Vossa Excelência acaba de citar 

e demonstrar o quanto tudo vem acontecendo a contento. Eu parabenizo mais uma vez a pró-

atividade da Escola de Contas, e tenho certeza, Conselheiro André, que cada um, dentro da sua 

competência, da sua atividade, de cada um de nós como Conselheiro, das nossas 

responsabilidades, nos juntando, conselheiros e servidores, e ainda os nossos parceiros do MPC, 

com certeza, nós avançaremos mais em tudo que esta Corte ainda precisa para desenvolver suas 

atividades. Muito Obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Muito bem Conselheira Lourdes Lima. Conversando comigo agora, me diz o 

Dr. Felipe Rosa Cruz que vai procurar o Conselheiro Nelson Chaves e a Conselheira Substituta 

Milene para se colocar à disposição para ministrar um curso pela Escola de Contas. Ele acabou de 

me dizer isso, e me disse também que já teve uma preliminar com a Dra. Milene. Então eu fico 

muito feliz de ver uma atitude dessas, partindo de uma pessoa tão qualificada para isso. 

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

lembrar que no dia da assinatura do importante convênio com a SEFA, os servidores da SEFA se 

colocaram, Conselheiro Nelson, à disposição para contribuir com esta Corte de Contas para 
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alguma palestra. O Conselheiro Nelson certamente se lembra do momento desta assinatura, 

quando os servidores da própria SEFA se manifestaram espontaneamente. Isso é para ver que as 

ofertas vêm acontecendo de uma forma gradativa, prazerosa, e que as pessoas acreditam no 

trabalho que estamos realizando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: É claro que nós teremos, segunda-feira, o julgamento das contas, parecer prévio, 

melhor dizendo, mas pelas palavras que vão saindo, e Vossa Excelência com a sua característica 

de generosidade de nos permitir fazer essas conversas aqui após o julgamento do processo, o que 

sobretudo me alegra muito. É festejar o processo, um estilo, e nos diversos e mais variados 

assuntos que nós temos proferido no Tribunal, nas nossas conversas, eu até quero dizer que é uma 

conversa após os julgamentos das pautas. O que eu quero festejar, e me agrada muito, 

particularmente, é quando se vê o trabalho coletivo valorizado. Conselheiro Cipriano anunciou 

para nós termos as nossas manifestações no parecer prévio. Ele foi muito enfático e fez bem ao 

elogiar a equipe de trabalho, dividindo a responsabilidade e, consequentemente, o sucesso, o 

acerto da manifestação da equipe que, com ele, compõe o julgamento das contas. O Conselheiro 

André várias vezes, e agora mesmo, teve um relato de processo atinente à Corregedoria, que não é 

ele só, pois é apenas o comandante que dá as diretrizes, e com brilhantismo encaminha todos os 

assuntos afetos à Corregedoria e a todos nós. Não tem sido poucas vezes que o Conselheiro Odilon, 

para nossa alegria, que também é um paraense de coração, assemelhando-se ao nosso ilustre 

companheiro Felipe Rosa Cruz, no que se refere à Instituição da Ouvidoria, que até brinquei e de 

fato foi uma lembrança muito boa, a conjugação da marca com o slogan da Ouvidoria: “Escutar 

para Melhor Servir”, que também teve a participação da Conselheira Lourdes, que tem falado aqui 

várias e repetidas vezes. Finalizando inclusive em um ponto que acho fundamental e que devemos 

realçar isso, não só pela figura especialmente, mas levando em conta que, pela primeira vez, dizia 

ela aqui, ela se alegrando, como não poderia deixar de ser, de finalmente dizer: “Olha, está 

concluída a formatação do Fórum.” Ela dizendo, e eu também concordando com ela, que 

independente de qualquer circunstância é a primeira vez que vem um Ministro do Supremo 

Tribunal Federal para um Fórum desta Instituição. Isso significa uma crença nesta Instituição, 

porque que vem um Ministro do TCU, por todos os títulos ilustres, o Ministro Augusto Nardes, que 

esteve presente aqui com o Conselheiro Cipriano, com Vossa Excelência, Conselheira Lourdes, 

inclusive em Santarém, se não me engano, também é um testemunho de crença na Instituição. Vejo 

as participações devotadas dos nossos conselheiros substitutos, o Julival enriquecendo com as suas 
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manifestações, amparado por uma equipe que ele comanda também com brilhantismo; a 

conselheira substituta, então, Conselheira Milene, tanto nos ajudando na Escola de Contas com seu 

entusiasmo, com a sua juventude, que parafraseando o Senador Passarinho, que embora ele 

dissesse que a juventude é um mal que se perde com o tempo, eu sei que ela vai passar no tempo, 

mas não vai perder a juventude, continuará sempre jovem. E nós, aqui, na Escola de Contas, vejo 

com muita alegria, por todos os méritos, pela amizade, fraternidade do Dr. Felipe, que se coloca à 

disposição desse trabalho que há de ser conjunto, e que Vossa Excelência comanda na Presidência. 

Quando se propõe alguma coisa que vai em direção à sociedade, no sentido de dizer para a 

sociedade que nós existimos e como poderemos ser úteis para essa sociedade, que precisa de nós, 

especialmente a sociedade mais carente, a mais pobre, é aquela que precisa da saúde, educação, 

transporte, segurança, a questão das drogas que se fala tanto aqui. E o que é que nós estamos 

vendo. Uma equipe como a Escola de Contas devotadamente trabalhando, com a participação de 

todos os servidores e a nós eventualmente que comandamos um processo, quero dizer, não no 

comando da superioridade hierárquica, absolutamente, mas pelas colocações das peças quando a 

gente se integra no grupo, inquestionavelmente o trabalho fica leve. E o trabalho leve é o trabalho 

prazeroso, aquilo que a gente faz, como diz o Conselheiro Odilon, com entusiasmo, e eu digo, como 

o meu velho e saudoso pai dizia, com apetite, com desejo de fazer, embora sabendo que quem faz, 

muitas vezes erra. Eu digo que a coisa indesculpável para o homem público, para a mulher que 

também vem à vida pública, na vida de um modo geral, que o pecado da omissão é aquele que não 

participa, e normalmente aquele que não participa é aquele que só critica, porque quem não faz 

nada e já fica calado já é ruim. Pior é aquele que não faz nada e atrapalha. Então a demonstração 

do trabalho coletivo, eu sempre digo: “Uma estrela, se aquela estrela apagar seu brilho, acabou, 

não se tem nada.” Então, a gente está com toda a humildade realçando as qualidades dos 

companheiros, integrantes do MPC, expressivamente, dignamente e prazerosamente, hoje, 

representado aqui pelo Procurador Felipe, que está com a sua genitora presente nesta sessão, é 

que se nós conseguimos compor um grupo coletivo e que todos possam com o brilho das suas 

Inteligências colocar em situações que vai elevar a todos. Dificilmente essa constelação vai ficar 

no escuro, porque na hora em que eu ficar um pouquinho apagado, o outro está brigando lá na 

outra ponta. Então é nesse sentido que eu quero festejar, sobretudo. Além dos eventos pontuais, me 

parece que estamos chegando à conscientização que só poderemos ser grandes, úteis se 

renunciarmos as vaidades e investirmos no trabalho coletivo, porque esse que pode nos levar ao 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 842

sucesso da nossa atividade e a consecução dos destinos que esta Instituição tem a oferecer à nossa 

sociedade. É esse o festejo que eu gostaria de fazer nesta sessão que Vossa Excelência, 

generosamente, prazerosamente, agradavelmente, preside no dia de hoje. 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 cinqüenta e seis minutos (10h56min) e mandou que eu, Jorge 

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

ata. 

 
Belém, 21 de maio de 2015. 
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