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ATA Nº 5.314 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dois (02) do mês de junho do ano dois mil e 

quinze (2015), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon 

Inácio Teixeira; os Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da 

Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do 

Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se 

manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas 

e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e oito (28) de maio, na forma do 

disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, 

razão pela qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do 

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

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

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

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

Aprovo-a. Antes de dar prosseguimento a pauta de julgamentos, o senhor presidente anunciou a 

inversão da pauta, priorizando nesta fase, os processos sob a relatoria da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, conforme solicitação desta feita em 

plenário. Destarte, informou que não havia expediente a ser lido, determinando Sua Excelência 

ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que anunciou o 
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Processo nº 2006/51135-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação para o Desenvolvimento do 

Município de Marabá, responsável Marciano Vidal Monteiro, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de 

julgamentos, Sua Excelência obteve a especial deferência. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2007/52038-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto Vale do Acará, responsável Claiton 

Costa da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que ao 

solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, foi prontamente atendida.  De 

imediato, foi anunciado o Processo nº 2009/51727-1, que cuida da tomada de contas instaurada 

na Prefeitura Municipal de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, cuja Relatora 

foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pela regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação das multas 

regimentais cabíveis ao responsável, ficando a autoridade administrativa competente sujeita, a 

critério do Douto Plenário, a ser solidariamente responsabilizada pela aplicação dos recursos e 

recomendação à SETRAN. A presidência anunciou que o responsável pelas contas, embora 

regularmente notificado, não se fez presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao 

responsável a multa no valor de R$720,00 (setecentos e vinte reais), pelo descumprimento de 

prazos estabelecidos no RITCE/PA, bem como aplicar ao senhor Valdir Ganzer a multa no 

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

pela não emissão de Laudo Conclusivo. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente 

a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, 

acatar a posição da relatora. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2009/53559-0, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Quatipuru, responsável Luiz 

Guilherme Alves Dias, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do 
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valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável. A 

presidência anunciou que o responsável pelas contas, embora regularmente notificado, não se 

fez presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

julgar as contas irregulares, ficando o senhor Luiz Guilherme Alves Dias em débito para com 

o erário estadual na importância de R$90.000,00 (noventa mil reais), 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), pelo descumprimento de prazo e conseqüente instauração da 

Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/50520-5, que cuida da 

tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Tailândia, responsáveis Paulo Liberte 

Jásper e Gilberto Miguel Sufredini, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o Ministério Público de Contas 

que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais aos responsáveis. A 

presidência anunciou que os responsáveis pelas contas, embora regularmente notificados, não 

se fizeram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Paulo Liberte Jásper em débito para com o 

erário estadual na importância de R$150.288,00 (cento e cincoenta mil, duzentos e oitenta e 

oito reais), 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), pelo descumprimento de 

prazos; e irregulares as contas do senhor Gilberto Miguel Sufredini, ficando este compelido de 

devolver ao erário estadual na importância de R$62.580,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e 

oitenta reais), 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), pelo 

descumprimento de prazos. 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. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o Processo nº 2009/51927-7, que 
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agasalha a prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Coordenadoria de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento Sustentável, responsável Maria de Nazaré Oliveira Imbiriba Mitschein, cujo 

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

ouvido o Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela 

regularidade das contas com ressalva e aplicação das multas regimentais cabíveis à responsável. 

A presidência anunciou que o responsável pelas contas, embora regularmente notificado, não se 

fez presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

as contas regulares com ressalva, e, aplicar a responsável a multa no valor de R$770,00 

(setecentos e setenta reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2010/51029-1, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Usuários da Reserva 

Extrativista Mãe Grande de Curuçá, responsável Sandra Regina Pereira Gonçalves, cujo Relator 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais à responsável, podendo a entidade convenente ser responsabilizada 

solidariamente, nos termos da Súmula nº 286 do TCU. A presidência anunciou que a 

responsável pelas contas, embora regularmente notificada, não se fez presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, ficando à senhora Sandra Regina Pereira Gonçalves em débito para com o erário 

estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores 

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

sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento Sua Excelência a 
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Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, ausentou-se do Plenário. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2012/50667-0, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o Ministério Público 

de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, 

com devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao 

responsável. A presidência anunciou que o responsável pelas contas, embora regularmente 

notificado, não se fez presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Itamar Cardoso do 

Nascimento em débito para com o erário estadual na importância de R$5.108,40 (cinco mil, 

cento e oito reais e quarenta centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$766,00 (setecentos 

e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2013/51859-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos Produtores Rurais de 

Parauapebas, responsável Marcelo Aires Marques, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação da multa regimental ao responsável. A presidência 

anunciou que o responsável pelas contas, embora regularmente notificado, não se fez presente e 

nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

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

regulares, e aplicar ao responsável a multa no valor de R$770,00 (setecentos e setenta reais), 

pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2009/50673-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santarém, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 910

responsável Maria do Carmo Martins Lima, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade das contas, com aplicação da 

multa regimental à responsável. A presidência anunciou que a responsável pelas contas, embora 

regularmente notificada, não se fez presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares, e aplicar à responsável a multa no 

valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não apresentação das contas no 

prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Sem mais preâmbulos, deu-se o anúncio do Processo nº 2014/50089-0, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Itaituba, responsável 

Valmir Climaco de Aguiar, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Ao solicitar a 

retirada do processo supra, Sua Excelência obteve o especial deferimento. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2014/50763-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Tailândia, responsável Gilberto Miguel Sufredini, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o Ministério Público 

de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, 

com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável e ao 

senhor Rosinei Pinto de Souza. A presidência anunciou que o responsável pelas contas, embora 

regularmente notificado, não se fez presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Gilberto Miguel 

Sufredini em débito para com o erário estadual na importância de R$75.180,00 (setenta e cinco 

mil, cento e oitenta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), pela devolução apontada e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), 

pela remessa intempestiva das contas, e aplicar ao senhor Rosinei Pinto de Souza a multa no 

valor de R$770,00 (setecentos e setenta reais), pelo não atendimento à diligência desta Corte de 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 
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relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2011/51937-1, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

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

contratações. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

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

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2013/51043-6, que comporta o Ato de Aposentadoria de Edna Alves 

Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o 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 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2013/52212-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Alberto Leal dos Santos, cujo Relator foi o Auditor Julival Silva Rocha. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 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 a proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 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 pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51822-9, que trata do Ato de 

Pensão de Maria Izabel Tavares dos Santos, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da Cunha. 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 
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entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu a proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o 

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

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

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

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2009/53781-4, que agasalha a prestação de 

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

Conselho Escolar da Escola Estadual Dom Mário de Miranda Vilas Boas, responsável Gabriel 

Ferreira Gaby, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da Cunha, que solicitou a sua retirada 

de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2010/51040-7, que comporta a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Joaquim de Castro, responsável Carmem Lúcia Pinheiro Silva, cujo 

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

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

regularidade das contas, com aplicação da multa regimental à senhora Maria do Socorro da 

Costa Coelho. Pauta. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu a proposta de decisão no sentido de julgar as 

contas regulares com ressalva e afastar, excepcionalmente, a aplicação da multa pela não 

emissão do laudo conclusivo, nos termos do art. 83, caput, da Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2013/50207-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Amigos Unidos de Tracuateua, 

responsável Marcos Araújo dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o Ministério Público de Contas que 
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ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade das contas com ressalva, sem 

prejuízo da aplicação da multa regimental ao responsável e, ainda, aplicar a multa regimental à 

senhora Eliana França dos Santos Zacca e determinação à atual Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

para julgar as contas regulares, e determinação à SEDAP, de acordo com as recomendações do 

Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. 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 informou inexistirem assuntos em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, colocando em seguida a palavra a disposição dos presentes. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, a pedido da Conselheira Lourdes que teve que se ausentar, gostaria de comunicar 

que já há a possibilidade de inscrições para o Fórum, as inscrições já foram abertas, depois 

registrar também a entrega no plenário das atividades do mês de maio da Escola, uma 

recomendação nossa, a Conselheira Milene que faz parte do conselho também, que a cada 

vencimento do mês haja uma comunicação dos conselheiros das atividades e para todos, 

porque essas informações estarão disponibilizadas na Intranet, aquilo que foi realizado, enfim, 

para dar conhecimento das atividades da escola permanentemente. O outro assunto presidente 

que eu serei breve em comunicar, mas para festejar também, embora seja homem da religião 

católica, eu valorizo muito as religiões que praticam sempre a fraternidade, solidariedade, 

ecumenismo. Dizer que se está realizando no período de 18 a 20 deste mês, a programação 

comemorativa dos 104 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que foi fundada nesta 

cidade pelos missionários Daniel Berg e Gounnar Vingren. No dia 20, no sábado, haverá a 

encenação da chegada dos pioneiros desta igreja no porto de Belém. E, hoje, a Assembleia de 

Deus possui 700 mil membros no Pará e 22 milhões no Brasil, havendo ainda no mundo o 

registro de que 50 milhões de integrantes dessa igreja, que teve como berço a cidade de Belém. 
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Então além de ser a igreja na pregação do Evangelho, ainda os lugares mais simples, muitas 

vezes sem a presença do estado, além da parte espiritual, religiosa, ela também presta serviço 

de natureza educacional, social, comunicação e também na recuperação de drogados que é um 

dos males que mais avassalam e dilaceram a família brasileira. De maneira que por esta 

prática ao longo desse tempo todo, eu solicitaria que esta Casa manifestasse a sua alegria, a 

sua satisfação e o seu respeito por esta obra magnífica que a Assembleia de Deus tem feito no 

Pará, no Brasil e inclusive no mundo, manifestando esse sentimento ao pastor Samuel Câmara, 

que é o dirigente máximo da igreja no estado do Pará, e os nossos desejos que este trabalho 

positivo em favor de toda a sociedade prossiga permanentemente e se eternize para o festejo da 

sociedade, o bem estar de toda a população. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A palavra continua a disposição, quero 

colocar em votação a proposição do Eminente Conselheiro Nelson Chaves, com aquiescência 

do Ministério Público que se associa ao pleito, as congratulações à Igreja Assembleia de Deus 

de Belém do Pará, que completa 104 anos, na pessoa de um dos seus dirigentes importantes, 

Pastor Samuel Câmara, tem outro também importante dirigente que é o Pastor Gilberto 

Marcio, que cuida mais do interior. Aproveito essa oportunidade, em nome dos nossos 

servidores da Casa que são evangélicos da Assembleia de Deus, muito importante isso. Aqui na 

Casa, graças a Deus, há essa liberdade, tanto para os católicos como para os evangélicos, de 

se reunir, manifestar, fazer o seu momento de oração. Eu acho isso saudável para a Instituição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A sociedade 

eu acho, hoje registra emblematicamente os sentimentos e a intenção das pessoas, no sentido 

da pacificação. Na nossa Igreja Católica temos a alegria e o privilégio de nosso Papa 

permanentemente pregar o ecumenismo, a fraternidade, e eu me lembro muito da Assembleia 

de Deus, o templo na esquina da casa da minha mãe, e por ocasião do Círio de Nazaré, que é 

uma manifestação grandiosa, extraordinária, no ponto de vista da fé de um povo. A igreja 

Assembleia de Deus é um dos pontos que distribui água aos romeiros, integrando-se na 

realidade no espírito de solidariedade e congraçamento. Então são gestos de paz, de 

fraternidade, que aproximam os homens no sentido de enfrentarmos esta violência que o 

mundo atravessa. Então são atitudes assim que merecem o nosso aplauso, o nosso respeito, 

porque acredito que o caminho da paz só será encontrado exatamente pela fraternidade, pela 
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comunhão de sentimentos, e o ecumenismo entre as igrejas todas e a Assembleia de Deus dá 

permanentemente esse exemplo. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 071/2015-SEGER desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Graças a Deus temos igrejas em toda comunidade deste Pará e no Brasil, eu creio também. Na 

comunidade mais simples tem lá uma igrejinha, ainda bem. O que seria da sociedade sem as 

igrejas e sem a presença de Deus nas pessoas? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, obrigado. Eu queria 

cumprimentar Vossa Excelência pela campanha de vacinação que aconteceu aqui no Tribunal, 

e eu considero uma campanha importante e trás benefícios para toda a sociedade. Existe uma 

campanha no estado e no Brasil inteiro, e eu aproveito como sempre o poder central, ele se 

esquece das peculiaridades regionais, uma vez que ele começa a campanha no Estado do Pará 

ou na região Norte. Aí uma crítica construtiva, pois é na época que está se iniciando o verão, 

começa a se passar para a época do verão. Por quê? Porque lá no Sul é o inverno, então eles 

começam a campanha lá para prevenir contra o inverno e acaba pegando esta mesma 

campanha e levando para o Brasil. Então deveria ser aqui no final do ano para receber o 

inverno, mas, de qualquer maneira, esse é um exemplo da insensibilidade do poder central, 

uma vez que ele não olha para as peculiaridades regionais. Até na construção das casas do 

programa federal “Minha casa minha vida” nós encontramos no interior de Santarém, 

projetos com porta de ferro e aquecedor de água. O projeto já veio pronto da Caixa 

Econômica de Brasília, e aí o cara não pode fugir muito do projeto, porque se não ele não 

recebe, e acontecem essas insensibilidades do poder central com a região Norte. Mas de 

qualquer maneira, embora o calendário nacional seja para nós nessa época, a campanha vem 

sendo realizada no estado, e Vossa Excelência mais uma vez vem dando cumprimento aos 

projetos importantes do Tribunal, implementando a campanha de vacinação. Eu quero 

parabenizar e cumprimentar Vossa Excelência, pois muitos servidores foram atendidos e houve 

algumas sobras que o Tribunal devolveu, obviamente, porque que tem que fazer isso. Mas essa 

campanha eu considero importante para os nossos servidores, pois, além de fazermos para os 

nossos servidores, estamos contribuindo para o cumprimento das metas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde. Parabéns, Senhor Presidente, por mais esta missão cumprida. No 
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próximo dia 04, Senhor Presidente, completa um ano da inauguração do prédio novo anexo. 

Nesse momento esteve aqui o Governador do Estado com todas as autoridades, e o Tribunal 

fez, então, além da inauguração com todos os conselheiros descerrando a placa - Conselheiro 

Nelson, Conselheiro André, Doutor Odilon, Doutor Julival, Doutora Patrícia, Doutora Milene 

e a Conselheira Lourdes Lima - e o governador recebeu a maior comenda do TCE nesse dia. 

Então faço o registro, e graças a Deus o nosso prédio anexo melhorou muito as instalações 

físicas do Tribunal. Nesse sentido, apenas lembrando, o que nós comentamos agora, que 

completamos no dia 04, que será feriado, um ano da inauguração do prédio. A unidade 

regional I em Santarém também completou um ano no dia 22 de maio. Portanto, no mês 

passado completou um ano a inauguração da Unidade Regional, e é fácil fazer o levantamento, 

pois nós tivemos mais de 500 atendimentos na Unidade Regional, em diversos tipos de 

atendimentos e ações desenvolvidas na região. Fato esse que teve o apoio total do Governador 

do Estado, das autoridades de todos os municípios da região, prefeitos, vereadores, do Prefeito 

da cidade de Santarém, a atitude, o gesto, o ato histórico, importante do Tribunal em se fazer 

presente em uma região que nunca esteve o Tribunal de Contas. Então eu faço esse registro 

cumprimentando mais uma vez Vossa Excelência pela campanha de vacinação. Já no próximo 

dia 04, não teremos sessão no dia 05, marca a data que completa um ano da inauguração do 

prédio anexo e completamos um ano da inauguração da Unidade Regional I de Santarém, com 

relevantes serviços prestados àquela região. Então, presidente, eu cumprimento Vossa 

Excelência e mais uma vez reitero o nosso parabéns, obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, 

eu aproveito para parabenizar Vossa Excelência, o prédio anexo foi obra pensada e realizada 

por Vossa Excelência, aliás, antes outras pessoas pensaram, mas foi Vossa Excelência quem 

realizou. Vossa Excelência foi protagonista de tudo isso, já faz um ano. Eu vou aproveitar a 

oportunidade e fazer um convite aos conselheiros: amanhã, 8h da manhã, eu irei fazer uma 

visita ao prédio da Escola de Contas e, na oportunidade, será entregue a nova garagem, 

também projeto de Vossa Excelência. Foi revitalizado o prédio, e as adaptações também. Eu 

fiz, na minha gestão, apenas alguns detalhes, e amanhã nós vamos entregar ao setor de 

transportes e passará a ser a nova garagem do Tribunal. Todos estão convidados. Eu vou 

passar por lá, não é uma inauguração porque não se deve inaugurar uma obra que a gente não 
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fez. É apenas uma adaptação, mas vamos entregar amanhã oficialmente e Vossa Excelência 

está convidado, pois é obra de Vossa Excelência também. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu agradeço o reconhecimento de 

Vossa Excelência, mas eu queria dividir com todos os meus colegas, inclusive com Vossa 

Excelência. Na condição que estava na gestão anterior, quantas vezes eu conversei com o 

Conselheiro Nelson sobre a garagem. Várias vezes, na condução do processo, desde o início da 

licitação até a entrega final, até os convidados, a proposição de trazer o governador e 

homenageá-lo, todos os conselheiros, Conselheiro André, Doutor Odilon, os auditores e Vossa 

Excelência foi muito importante no processo desde início, porque esse projeto existia, salvo 

engano, há mais de 20 anos no Tribunal, e, por diversas situações e razões, tentou-se expandir 

para a vila, adquirir algumas casas, nós tentamos isso também, não conseguimos adquirir 

alguns imóveis na vizinhança. O próprio Conselheiro sugeriu as negociações, eu também fui 

atrás, enfim. Então, eu queria dividir essa situação com todos nós, porque não seria possível. 

Eu não sei se teve no passado, não posso falar isso, mas toda vez que se quer implementar um 

projeto sozinho é impossível, pois ele não acontece. Eu quero agradecer as palavras de Vossa 

Excelência, mas eu tenho certeza, como hoje Vossa Excelência faz isso muito bem, a parte do 

colegiado, dos servidores do Tribunal, o setor de engenharia, a administração na época 

começou pelo Doutor Gamboa e depois a Doutora Nani tocou o projeto, com o Nelson que é o 

engenheiro do departamento de engenharia, ou seja, toda a equipe, enfim. Eu acho que nós 

trabalhamos em conjunto e aí o resultado vem. Apenas lembrando, porque nós já tivemos 

vários eventos no prédio anexo. Já temos vários setores, controladorias, departamentos, salas 

de treinamento, ou seja, já foi utilizada diversas vezes e agente faz isso com humildade, 

agradecendo o apoio dos conselheiros e dos servidores, do departamento de engenharia, 

administração, informática, enfim, só para fazer o registro que é uma situação importante para 

o TCE. Eu quero apenas lembrar, que me veio à cabeça agora, que nós temos um pleito junto à 

SPU para o Tribunal de Contas, e no momento oportuno vamos conversar, Vossa Excelência, 

que é o nosso líder, deverá liderar esse processo para que possamos decidir se vamos dar 

continuidade, ou se deixa para outra oportunidade, mas existe, efetivamente, um pleito junto à 

SPU que está, vamos dizer assim, em uma fase, não digo final, mas bem adiantada, então é 

uma questão decisiva. Eu digo decisiva porque se não conseguir caminhar em um determinado 
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momento, depois não se consegue mais, porque as áreas estão todas sendo ocupadas, 

requeridas pelo Tribunal de Justiça, pela Ordem dos Advogados, pela Assembleia Legislativa, 

e daqui a pouco não teremos mais essas situações. De qualquer maneira, eu agradeço de 

coração o empenho e apoio, carinho, amizade e dedicação dos conselheiros nessa direção. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro Cipriano, com certeza, nós estamos dando prosseguimento a tudo que foi 

realizado por Vossa Excelência. Sobre esse terreno nós temos conhecimento. Existe um 

processo em andamento, é uma situação um pouco complicada, talvez seja necessária uma 

nova viagem à Brasília para tratar, mas eu acho uma ideia maravilhosa. Vossa Excelência 

pensou no futuro, não há outro espaço igual aquele, e vamos torcer para tudo dar certo. Da 

parte da administração, nós estamos acompanhando os passos, se for necessário até Vossa 

Excelência será convidado para nos acompanhar à Brasília, até porque Vossa Excelência deu 

os primeiros passos, conhece os caminhos. Eu queria também aproveitar, Excelência, para 

dizer assim: O prédio anexo está sendo bastante utilizado, então ele está cumprindo a sua 

missão, é bastante útil para a Instituição. O anexo que vamos amanhã entregar, da garagem, 

todos estão convidados, também é um trabalho muito bem feito porque agora tem um lugar 

para se guardar os carros, para se cuidar dos carros, para se lavar os carros, porque antes 

tinha que se pagar um aluguel, como é de conhecimento de todos, e agora essa despesa não 

teremos mais. Eu queria fazer um convite para uma reunião administrativa daqui a pouco no 

gabinete da presidência, reunião rápida, queria agradecer ao Conselheiro Nelson Chaves essa 

manifestação da Escola de Contas, a Vossa Excelência, Doutora Milene e Professora Géo. É 

importante prestar contas do que está sendo feito, gostei desse relatório, importante dar 

ciência aos conselheiros, com cópia ao Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu quero até corrigir, porque 

quando distribuí não tinha localizado a Professora Géo na plateia, mas ela já se encontra, 

realmente ela é a coordenadora da nossa equipe, e isso aí nós festejamos, e penso que é assim 

mesmo, todo mês temos que informar aquilo que foi realizado no passado, a fim de sofrer as 

críticas construtivas para tentarmos aperfeiçoar o caminho. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Fico muito feliz em saber que no mês 

de maio a gente teve uma grande produção realizada pela Escola de Contas. Também dar 
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destaque para o que Vossa Excelência anunciou em nome da Conselheira Lourdes Lima. As 

inscrições para o Fórum estão abertas, o caminho é o mesmo, todo mundo sabe como acessar. 

A mobilização é grande. Na visita que fizemos à Ordem dos Advogados do Brasil, seu 

Presidente, Jarbas Vasconcelos, pediu 1000 folders do Fórum, pois seu desejo é convidar 1000 

advogados da O.A.B. do Pará. A metade dos participantes é da O.A.B., mas ele disse: “Conte 

comigo na mobilização, estaremos presentes, estou muito confiante”. É o início da campanha 

oficialmente hoje para as inscrições. Quero dizer também, Conselheiro Nelson, que é 

importante esse registro que irei fazer agora. Ninguém falou, eu sei que se torna até 

enfadonho, mas a gente não pode deixar de falar e também cumprimentar a Escola de Contas e 

Vossa Excelência, que também pensou na ideia, o evento da sexta-feira, “Sexta da 

Integração”. Foi o evento, para mim, de todos o melhor. Eu acho que cada momento vai 

aperfeiçoando, da educação foi importante, da segurança, mas dá saúde foi algo 

extraordinário, dando destaque para participação do ex-secretário Hélio Franco. Ele foi 

brilhante. É o que tenho a dizer, porque em uma linguagem simples, direta, ele disse tudo. Eu 

acho que foi enorme a contribuição que eles deram à nossa Instituição e para o conhecimento 

dos nossos técnicos e dos conselheiros. Então festejo o evento como uma ideia boa, deu certo, 

nós temos que continuar realizando e apoiando, então muito sucesso, o evento de sexta, os 

profissionais da área da saúde, sexta-feira da integração, o secretário titular não pôde 

comparecer, mas a Doutora Heloisa, que é adjunta, veio também cumprir o seu papel. A outra 

também que expôs, Doutora Maridalva, fez muito bem, e o Doutor Hélio, com chave de ouro, 

brilhantemente, disse tudo que gostaríamos de ouvir. Parabéns, Conselheiro Nelson, Escola de 

Contas e a nossa Instituição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente eu quero também cumprimentar o 

Conselheiro Nelson pela brilhante ideia desta reunião, às sextas feiras do mês, e até estive 

conversando com ele sobre a gente estender para alguns órgãos importantes. Por exemplo, nós 

estávamos conversando sobre, e foi falado no plenário na última sessão, a situação do 

DETRAN. Então temo que avaliar o conselho e a Escola de Contas, e o Conselheiro Nelson já 

me disse particularmente que achou boa a ideia de trazer o DETRAN para cá, porque o 

DETRAN é vinculado à Secretaria de Segurança, e vem o Secretário de Segurança, mas 

algumas situações têm o efeito direto, e até posso dizer separado, ou até independente com a 
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sociedade, e aí talvez seria importante levarmos em consideração. Primeiramente vamos 

conversar, o Conselheiro Nelson, liderando com a Doutora Milene, mas a ideia é 

extremamente importante e acho que alguns órgãos poderiam ser convidados também para 

conversar, porque mexe com a vida de todos nós. O Secretário de Segurança embora tenha, 

vamos dizer assim, gerência no DETRAN, mas o Governo do Estado trata o DETRAN 

separadamente. É como trata a Secretaria de Esporte e Lazer, separadamente, que é 

vinculada a parte de educação e cultura. Enfim, então eu acho importante e tenho certeza 

que isso contribui muito para o Tribunal e para todos nós. E também quero parabenizar a 

Conselheira Lourdes Lima e o eminente Presidente, Conselheiro Luís Cunha, pela 

brilhante atuação na condução, na organização do Fórum, do VII Fórum, eu vejo que, com 

certeza absoluta, como é nossa meta, e de todos os conselheiros, é sempre aprimorar, 

sempre melhorar, e eu acredito, por tudo que foi exposto, colocado, talvez esse seja o 

melhor Fórum de todos. Então, o Conselheiro Nelson pensou e hoje é um evento 

consagrado. Está na agenda do Estado do Pará, não é só do Tribunal, pois existe a 

participação de várias entidades. E quando finalizar o Fórum, que for entregue a pesquisa 

a Vossa Excelência, que vai avaliar essa questão da importância do Fórum hoje para o 

Estado do Pará. Então cumprimento o Nelson duas vezes: uma pelas reuniões com o 

executivo aqui no Tribunal e a outra pela realização do Fórum. Quero estar aqui no 10º 

Fórum, 15º, 20º Fórum, a gente vai comemorar aqui, se Deus quiser, essas datas com 

eventos ainda maiores. Veja bem que nós temos a apresentação, eu digo apresentação, não 

é palestra, porque são pessoas extremamente importantes para o Brasil, são de destaque, 

estão na mídia nacional em temas importantes, mas vão falar para o Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, seus jurisdicionados e para a população paraense. Então parabéns à 

Conselheira Lourdes, parabéns a Vossa Excelência, o Conselheiro Nelson, pelas duas 

situações que eu já me referi. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu até não iria mais me reportar, mas o 

Conselheiro Cipriano, deu essa possibilidade, a fala dele nos desperta também o desejo de 

dizer algumas palavras nesse sentido. Primeiro o de convidá-lo, Conselheiro Cipriano, eu 

sei dos motivos de Vossa Excelência, são justos, mas se Vossa Excelência estiver na Sexta 
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da Integração a nossa integração estaria maior ainda, e para festejar Vossa Excelência, 

porque quero dizer que se sinta contemplado, porque é público que se nós não tivéssemos a 

dimensão daquele auditório, nós iriamos fazer a Sexta de integração em um local 

acanhado. A professora Géo não me deixa mentir, nossa coordenadora para esses temas 

todos, que nós temos tido inscrições acima de 150 participantes. Temos tido uma coisa que 

a mim me alegra muito, que é a manifestação, como já pediram para nós, provavelmente, 

Conselheiro Cipriano, no mês de agosto, não haverá em junho porque coincide com o 

Fórum e no mês de julho, que é um mês atípico por causa das férias escolares. Mas em 

agosto o Secretário da Fazenda, em setembro se aproximou de nós a direção da entidade 

que cuida dos meninos, que chamava no nosso tempo do convênio de FUNCAP, agora é 

outra denominação, eles querem apresentar suas dificuldades em um tema absolutamente 

grave para a sociedade, que é a recuperação dos meninos, que, lamentavelmente, 

desgraçadamente, caíram no caminho da droga. Conselheiro Cipriano aborda uma 

situação extremamente importante, pois nós tivemos aqui, por exemplo, o Secretário de 

Segurança Pública com a sua equipe, e fizeram os seus companheiros relatos à respeito do 

esquema da segurança, e eu pensei: “Se nós tivéssemos uma sessão, uma sexta feira de 

integração, só para discutir o sistema penal, nós levaríamos um dia discutindo o sistema 

penal.”. Eu próprio solicitei ao Secretário de Segurança, espero que haja uma confirmação 

para franquear aos conselheiros, conselheiros substitutos, quero registrar, 

permanentemente, eu acho que é uma demonstração de apreço a esta Casa, a presença do 

Ministério Público de Contas, não só pela presença física do seu Procurador Geral de 

Contas, mas com os seus procuradores todos em um gesto de carinho, de apreço a esta 

Casa, que participam ativamente desses encontros. Então, só a SUSIPE já daria uma 

grande discussão, Conselheiro Cipriano, e o DETRAN é um outro mundo para se discutir. 

Então o tema central não significa que todas essas ramificações, quem sabe um dia pudesse 

nos honrar, aqui, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para dizer como a justiça 

anda nesta região, e aquilo que é necessário para que ele faça, o Ministério Público 

Estadual. E, sobretudo, queria finalizar com alguma coisa que disse no plenário e a mim, 

particularmente, na vida encanta muito: “Alguns são muito influenciados pelas luzes da 
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ocasião, pelas lantejoulas dos cargos ocupados e a gente vê que o poder é passageiro, o 

prestígio é duradouro, os sábios buscam o prestígio, pois sabem da transitoriedade do 

poder, não somos nada no que se refere a essa eternidade, nessa vida quer passamos 

durante da eternidade e os homens, as mulheres têm que ser avaliados por aquilo que 

fazem, tanto que as leis, os regulamentos, os regimentos decorrem dos princípios cristãos.” 

Eu fiquei particularmente muito alegre de ver a demonstração na Secretaria de Saúde, da 

humildade da Doutora Heloisa, da humildade do Doutor Hélio Franco, todos, 

especialmente pela idade também, os serviços relevantes, e para mim foi um dos maiores 

dirigentes, operadores da Santa Casa de Misericórdia, que é o Doutor Hélio Franco. Esses 

todos vejo a sucessão, o Hélio era o Secretário de Saúde, Conselheiro André que conhece 

tão bem essa área administrativa do Estado, melhor do que eu, o Hélio era o Secretário, a 

Doutora Heloisa era a Adjunta. O Hélio saiu e assumiu a Heloisa, e agora sai a Heloisa e 

passa a ser Adjunta, e vem o Vitor Matheus, que é um médico de origem portuguesa, 

português de nascimento, mas também por serviços relevantes. E o quê que se notou? É 

uma integração sem que a vaidade tisne esse desempenho, não porque eventualmente hoje 

eu fui Secretário, ou qualquer um de nós aqui, os outros que serão, tenho certeza, que não 

serão acometidos neste mal da vaidade, da soberba, que o cargo não é importante, o 

importante é a instituição, é o serviço que façamos em benefício do povo. Então eu fiquei 

alegre de ver dois secretários atuando na administração da SESPA presentemente, porque 

teria um lugar de emprego em qualquer lugar do Brasil e do mundo pela experiência que 

têm, mas com a humildade que vieram aqui, a Doutora Heloisa, Conselheiro Cipriano, 

disse que era um bálsamo para quem trabalhava na SESPA. Escutou-se isso lá, por estar 

presente conosco aqui, de festejar essa integração, esse gesto que o Tribunal dá, no sentido 

de estender as mãos, de reconhecermos que só seremos importantes nesse trabalho se 

tivermos todos integrados, a saúde, educação, segurança do povo não pode ter partido. O 

Partido tem que ser o bem-estar da coletividade, e nesse momento em que o Tribunal está 

abrindo suas fronteiras, caminhando em direção ao próximo, dizendo: “Estamos aqui, não 

para ensinar somente, mas muito ao contrário para aprender.”. Não que reste qualquer 

dúvida sobre a competência dos nossos técnicos, mas, realmente, a aproximação do dia-a-
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dia é fundamental para que saibamos a dificuldade, por que temos que reconhecer que 

muitos que não integram este Tribunal, que não estão nesse plenário como nós, 

seguramente quem sabe teriam condições muito melhores do que nós de estar aqui. Então 

esse reconhecimento a todos, aos nossos servidores pela dedicação, no empenho, na 

preparação da Casa, servidores de outras instituições que aqui vem no sentido de 

colaborar, e trazer a sua participação para nos ajudar. De maneira que eu extremamente 

feliz fiquei como cidadão de ver essa integração e espero que Vossa Excelência possa dizer, 

Conselheiro Luís Cunha, que o próximo evento a ser realizado foi melhor do que aquele 

que passou, porque essa busca de todos nós no desejo final de encontrar a perfeição que 

nunca alcançaremos, com certeza, mas que nós estamos dando de nós o melhor para 

atingir o nosso objetivo praticando aquilo que foi de melhor para Instituição e para a 

coletividade. É isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, nossa Secretaria como é eficiente! O assunto 

tratado por Vossa Excelência com relação à Assembleia de Deus, já está pronto o ofício, já 

assinei, já vai ser encaminhado ao Pastor Samuel Câmara. Parabéns Secretaria. Isso é que 

é eficiência. Manifestação do Senhor representante do MPC Procurador Geral Antônio 

Maria Filgueiras Cavalcante: Não sei se os conselheiros vão querer falar? É rapidamente, 

já estava anotado aqui inclusive, mas o presidente sempre é muito perspicaz e adiantou, até 

porque todos nós ficamos muito felizes com a última Sexta de Integração. Eu não poderia 

deixar de falar do nosso Ministério Público de Contas, para parabenizar mais uma vez esta 

Corte, pela feliz iniciativa do colega, amigo e Conselheiro Nelson Chaves, pessoa que tem 

uma capacidade enorme de verificar as coisas que são necessárias para a sociedade, e esta 

foi uma iniciativa muito importante, esta sexta-feira de integração, porque como eu falei na 

época, falei na hora, lá no plenário, nós estamos tendo a oportunidade de fazer com que o 

conhecimento seja trazido a nós de várias áreas. Então isso aí é cumulativo, não há 

ninguém que tire esse conhecimento, um conhecimento que vai acumulando em cima do 

outro, então isso vai formando o nosso conhecimento, maior da nossa situação aqui dentro 

da sociedade paraense e brasileira evidentemente. De qualquer maneira eu não poderia 

ficar silente, em nome do Ministério Público parabenizo a Corte, em nome de Vossa 
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Excelência, e para ratificar a nossa satisfação de podermos contar com a amizade do 

colega e amigo Nelson Chaves que mais uma vez demonstra que tem a capacidade de fazer 

com o que a Corte de Contas, e todos nós, possamos nos alimentar deste conhecimento, que 

isso é muito importante para todos nós. Então mais uma vez parabéns. 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 trinta e cinco minutos (10h35min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 2 de junho de 2015. 
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