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ATA Nº 5.318 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) do mês de junho do ano dois mil e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

digital deste Tribunal a atas da sessão ordinária do dia dezesseis (16) de junho, na forma do 

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

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

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

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

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

Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Dando prosseguimento à sessão, inexistindo expediente a ser 

lido, para que pudesse relatar seu processo incluído na pauta de julgamentos, o senhor 

presidente passou a condução dos trabalhos a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira que, incontinenti, determinou ao senhor secretário a leitura da pauta 

de julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2009/52917-9, que cuida da 
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prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal de Bujaru, responsável Emanoel Nazareno Souza Muniz, 

Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Luis da Cunha 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 de valores e ainda aplicação de multa regimental tanto para o responsável quanto 

para a senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann. Presente em plenário, o advogado José 

Geraldo de Jesus Paixão, representando o responsável supra, apresentou a seguinte sustentação 

oral: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 

Público, demais Conselheiros e todos os auditores. Senhoras e Senhores. Conforme explanado 

pelo ilustre Relator, foi suscitado pela controladoria a ausência do processo licitatório, que 

pudesse ensejar a dispensa da licitação. Então, nesta oportunidade, uma vez encontrados os 

autos do processo licitatório que vai servir de base e supedâneo à dispensa, a defesa vem 

juntar duas vias, tanto da dispensa quanto do processo licitatório em si, para que sejam 

acostados aos autos, e pedir, nessa oportunidade, a reabertura da instrução com a retirada de 

pauta para prosseguimento e reapreciação. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando, Sua Excelência proferiu voto para acolher a documentação 

apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Ao restituir a presidência, a 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira solicitou a inversão de 

processos da pauta supra, para sua relatoria. Concedida a primazia, Sua Excelência o 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira solicitou ao senhor secretário o prosseguimento da pauta, 

oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2013/50378-0, que trata da tomada de contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Benevides, responsável Edimauro Ramos de Faria, 

Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Relatora 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 pela 

irregularidade das contas, com devolução de valores, acrescidos dos demais consectários legais. 

Presente em plenário, o senhor Ed Carlos Rodrigues de Souza, advogado da parte responsável, 
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fez uso da palavra, garantido o direito constitucional à ampla defesa: Bom dia Excelentíssimo 

Presidente, conselheiros, membro do MPC e a todos os presentes. Inicialmente eu queria 

relatar que a não prestação foi devido ao fechamento do escritório de contabilidade, que 

prestava serviço ao município de Benevides, que na época era do Senhor Francisco Capela, e 

que trouxe inúmeros prejuízos ao ex-gestor, inclusive de alguns documentos. Nessa situação, 

conseguimos os documentos, então eu queria requerer a juntada dos documentos e pedir a 

reabertura da instrução processual. Obrigado, bom dia a todos! Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu para acolher a documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução 

processual. 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. 

Sem detença, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 2008/53742-2, que versa sobre 

a Denúncia formulada por Nazaré Leão, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relatora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento dos dispositivos legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público que, ratificando o parecer 

transcrito nos autos, opinou pelo arquivamento da denúncia objeto do presente processo, 

passível a senhora Maria Silvia Martins Cumarú Leal de multa pelo descumprimento das 

Resoluções do TCE/PA. A presidência informou que apesar de notificada regularmente a 

senhora Maria Silvia não esteve 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 direcionando-se no sentido de arquivar  a presente denúncia. 

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 chamado à ordem da pauta o Processo nº 2012/50927-1, que agasalha o 

Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Guilherme Alves Dias, Subprocurador Patrick 

Bezerra Mesquita, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Tendo solicitado a 

retirada deste processo da pauta supra, a Excelentíssima Senhora Conselheira Relatora obteve o 

pronto atendimento. Após relatar esses processos, a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira ausentou-se do plenário. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o Processo nº 

2006/50428-4, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 
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concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Bannach, responsável Geraldo 

Fernandes de Oliveira, Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Relator 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 aplicação de multas regimentais que o caso enseja. A 

presidência tornou público que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve 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 responsável em débito para com o 

erário no valor de R$2.308,29 (dois mil trezentos e oito reais e vinte e nove centavos), que 

deverá ser devolvido, corrigido monetariamente, juntamente com as multas de R$500,00 

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

encaminhamento intempestivo das contas. Consultado o plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acatar a posição do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2007/51488-4, que trata da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, responsável 

João de Castro Barreto, Procurador Iracema Teixeira Braga, Relator 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 pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado, acrescido dos consectários legais e sem prejuízo 

da aplicação de multa regimental. A presidência informou que o responsável supracitado, 

embora regularmente notificado, não esteve 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 Proposta de Decisão no sentido de julgar as contas irregulares, 

declarando o responsável em débito com o erário estadual na importância de R$5.174,50 (cinco 

mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), aplicando-lhe a multa de R$ 517,45 

(quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) pelo débito apontado e ao senhor 

Genival Diniz Gonçalves a multa de R$ 517,45 (quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco 

centavos) pelo não atendimento à diligência deste Tribunal. Consultado o plenário, este se 
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manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou 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 André Teixeira Dias. Voltando-se à pauta, foi 

anunciado o Processo nº 2010/51143-2, que trata da prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Ajuru, responsável Norival Rodrigues Pimentel, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, Relator 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, sem devolução de valores, com 

aplicação de multa regimental ao responsável. A presidência tornou público que o responsável 

pelas presentes contas não esteve 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, sem imputação de débito, 

aplicando-se, no entanto, a multa de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela 

constatação de grave infração à norma legal. Consultado o plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acatar a posição do relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2011/51754-7, que versa sobre a Denúncia formulada por Paulo José Viana Cunha, Procuradora 

Iracema Teixeira Braga, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, com pedido 

de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 09/06/2015. Em 

virtude da ausência da conselheira relatora, o processo foi retirado da pauta de julgamentos. 

Após a justificativa, foi anunciado o Processo nº 2010/51271-9, que alberga a respeito do Ato 

de Aposentadoria de Maria Angélica Ribeiro Lopes Santos, Procuradora Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, Relator 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 deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

Proposta de Decisão no sentido de deferir  o registro. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o plenário, por 
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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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2013/52044-0, que versa sobre o ato de Aposentadoria de Maria Angélica dos Santos Ribeiro, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relatora Auditora Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu Proposta de decisão para deferir  o registro. 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. 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. No passo seguinte, 

deu-se o anúncio do Processo nº 2013/52190-9, que agasalha o ato de Aposentadoria de 

Raimunda Valquíria Soares Mendes, Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para indeferir  o 

registro, e determinar ao IGEPREV que cesse o pagamento do benefício, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser comunicado a este Tribunal de Contas em igual prazo, sob pena de 

responsabilidade solidária. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

momento em que a presidência proclamou 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 informou inexistirem assuntos em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu quero fazer dois registros 

importantes. No dia de ontem aconteceram dois eventos, um interno e outro externo. No 
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interno, promovido pela Escola de Contas, tivemos a oportunidade de ter conosco o Promotor de 

Justiça Sávio Rui Brabo de Araújo, que veio aqui proferir uma palestra sobre o novo marco 

regulatório das organizações da sociedade civil. Eu participei apenas do início, em razão de 

cumprir uma agenda externa, mas contamos com a presença do nosso Conselheiro Odilon Teixeira. 

Em seguida, os nossos Conselheiros Nelson, Conselheiros Substitutos Milene Dias Cunha e Julival 

estiveram presentes, e, representando o Ministério Público, o Doutor Guilherme Sperry. Contamos 

com a presença de 50 servidores e 13 jurisdicionados no evento. Então eu quero festejar o evento e 

parabenizar a Escola de Contas, com a presença aqui da Professora Maria de Jesus. O objetivo do 

curso foi explicar a regulamentação dos acordos entre o Poder Público e as entidades sem fins 

lucrativos, incluindo aspectos relacionados à fiscalização por parte do Gestor Público, bem como 

dos órgãos de controle sobre a aplicação dos recursos destinados as organizações da sociedade 

civil. Então parabéns à Escola de Contas e muito obrigado pela presença daqueles que puderam 

comparecer. Quero registra também, com muita alegria, que ontem fizemos uma visita ao 

Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. E tive também o privilégio de contar em 

nossa companhia, na audiência, o eminente Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Lourdes Lima 

e a Conselheira Substituta Milene Dias Cunha. O objetivo da visita era formular o convite para o 

nosso Fórum. O Bispo garantiu que estará presente na abertura do Fórum. E também tratar do 

projeto TCE Cidadão. O Conselheiro Nelson Chaves anteriormente já teria falado sobre o assunto 

com ele, mas no dia de ontem ele nos recebeu muito bem. Eu achei como ponto maior do 

acontecimento foi a instituição, porque, ali, nós estávamos representando a nossa instituição nesse 

encontro com o dirigente maior da igreja católica do Estado do Pará. E ele gostou muito. Eu senti 

que ele ficou muito feliz com a nossa visita, e colocou também à nossa disposição os meios de 

comunicação da igreja, a Rádio Nazaré, assim como a TV Nazaré. E não cobrou nada, sem custo 

nenhum. Colocou os veículos da igreja católica a disposição para promover evento. E senti que ele 

valorizou muito o nosso trabalho do TCE Cidadão. Oportunidade em que o Conselheiro Nelson 

Chaves faz chegar as nossas mãos, em primeira mão, a cartilha do TCE Cidadão, muito bem feita, 

uma capa muito bonita e que fará parte da pasta que será entregue a cada participante do nosso 

Fórum. O que eu tenho a dizer nesse momento, da parte da presidência, ao Conselheiro Nelson 

Chaves, Conselheira Milene Dias Cunha, Professora Maria de Jesus, é obrigado. Eu não paro de 

agradecer, porque eu vejo um comprometimento muito grande dos conselheiros e dos nossos 

servidores com a administração. Eu citei que na semana passada, no mesmo dia e na mesma hora, 
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inclusive, aconteceu um evento na cidade de Santarém, que eu estava lá com o Conselheiro 

Cipriano Sabino, mas acontecia no mesmo momento um evento na cidade de Marabá. Isso é 

maravilhoso. É o Tribunal se movimentando, cumprindo o seu papel. No dia de ontem, ao mesmo 

tempo dois eventos, um interno e o outro externo. Eu só quero agradecer. A Presidência só pode 

festejar as conquistas porque a gente conta com o apoio dos conselheiros e dos servidores. E quero 

fazer também aqui um registro importante ao MPC, que novamente está nos prestigiando. Ontem, 

ao sair do evento, já estava lá o Subprocurador do Ministério Público, Doutor Guilherme, 

representando a instituição. É muito importante isso. O Doutor Odilon confirma a presença da 

Doutora Silaine Vendramin. Eu não estava mais presente quando ela chegou, mas é muito 

importante isso para nós. Muito obrigado então à Doutora Silaine Vendramin, nossa Procuradora 

do Ministério Público de Contas. A palavra está à disposição. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente. Bom dia a todos. Eu não tive 

a oportunidade de relatar processos hoje. Nossos conselheiros, Conselheiros Substitutos, Doutor 

Procurador, nossos servidores, diretora da Escola de Contas aqui, Professora Maria de Jesus. Eu 

até pediria que, ao final Conselheiro Luís Cunha, a gente pudesse fazer aqui. É uma coisa muito 

simples, mas eu acho que é alguma coisa de todos nós que é essa cartilha. É do Tribunal de Contas. 

Elaborada aqui pela equipe da Escola de Contas Alberto Veloso, mas que teve a participação de 

todo o plenário, pois todos sugeriram. Eu até disse para o Doutor Antônio Maria que essa aqui é a 

irmã mais nova da cartilha dele, que já fez tanto sucesso e faz ainda, pois vai em nossos Fóruns. 

Então, em primeiro lugar, é festejar uma coisa coletiva, junto com a equipe dedicada da escola, 

expressões do nosso palavreado regional, a sensibilidade da nossa Conselheira Substituta disse 

aquela expressão regional, no bom sentido. Observamos modelos de outros tribunais que alguma 

coisa nesse sentido fazem também. Mas, sobretudo, aquela alegria de que estamos participando 

todos juntos dessa conquista pela primeira vez, também simbolizando a ouvidoria que é 

extremamente importante nesse processo todo. Então é o momento de confraternização, de 

parabenização, a dedicação extraordinária que o grupo da Escola de Contas fez, dando sequência 

aquele nosso desejo de uma linguagem extremamente simples que pudesse não só, Conselheiro 

André, como Vossa Excelência também sugeriu isso, à escola, mas a toda comunidade. É um 

trabalho que a escola vem fazendo, a Conselheira Lourdes, com o presidente Cipriano Sabino, que 

deu apoio no momento da sua passagem pela Presidência da Casa, quando foi coordenador do 

Fórum. De maneira que ninguém pode dizer aqui: “Eu fiz!”. Não! Nós fizemos todos juntos e isso é 
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muito gostoso. Como nosso Fórum está aí na próxima semana, eu achava, pedi a Vossa Excelência, 

foi surpresa também, ela esteve submetida aqui às sugestões de todos, que a gente fizesse até o 

documento do nosso fotógrafo, mostrando que hoje já está pronta e será distribuída no Fórum. E 

também fazer uma menção especial à generosidade e à amabilidade da visita ontem ao Arcebispo, 

que eu tive a primeira vez a chance de falar com ele sobre o TCE Cidadão. Já falei no plenário 

sobre o envolvimento das igrejas, porque devemos fazer o chamamento de todos, como foi a 

convocação dos Comandantes Militares para o nosso Fórum. É uma sociedade igual, e o Tribunal 

está integrado. Temos que fazer parte dela, chamando todos. E o Arcebispo foi extremamente 

receptivo, vimos que ele ficou imensamente feliz. Foi o presidente, eu fui lá também, porque foi a 

primeira vez que fui falar do TCE Cidadão. Acompanhei a gentileza de Vossa Excelência em 

chamar-me para acompanhar lá na reunião. Foi muito gostoso. Ele também com essa 

identificação, dizendo que até a nossa igreja, Conselheiro, estou dizendo a minha porque sou 

católico. Esta vinculação com o Pará, porque o nosso queridíssimo e saudoso Dom Vicente Zico 

era Mineiro, o Arcebispo é Mineiro, e nós temos uma Conselheira Substituta que é mineira 

também, isso foi realçado. Essa integração com o Pará, que tem vermelho e branco em sua 

bandeira, como Minas também. De maneira que é uma coisa simples. Eu agradeço de novo a Vossa 

Excelência, aos companheiros conselheiros, por terem me dado essa oportunidade de estar 

vinculado à Escola de Contas. Eu acho que, de fato, será um braço transformador na sociedade 

pelo meio da educação. Daqui a pouco já estou saindo, o tempo alcança, enfim, nada é eterno, é 

passageiro, e eu penso que realmente a Escola de Contas poderá agora como vem fazendo, já fez 

no passado também, e fará muito no futuro em termos de melhorar cada vez mais a qualidade de 

nós todos, aprimorando os nossos servidores, a integração com a sociedade, e eu faço muita fé 

nesse trabalho da Escola de Contas. E quero agradecer de novo a generosidade, o convite que me 

foi feito, dizer que é importante para mim também estar participando desse processo. Nós vamos 

ter o evento que coroará tudo isso, que é o Fórum, com a presença do Ministro Augusto Nardes, 

que esteve aqui pelo convite do Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência esteve também, o relator 

das contas do Poder Executivo vai lançar um livro também. Isso tudo trás a sigla Tribunal de 

Contas do Estado para a mídia, no bom sentido, não no desejo de aparecer. O ex-presidente do 

TCU, que lança um livro em Belém, e encerra com o Ministro Gilmar Mendes. Então eu acho que 

nós todos temos que fazer aquele nosso “foguetezinho” de saudação, porque está sendo um mês 

muito intenso para nós, e eu espero que isso possa ser coroado de êxito. Agradecer novamente ao 
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MPC, que já tinha feito aquela cartilha, serviu de certo modo de inspiração para nós, de levarmos 

ainda essa linguagem a todos. E estamos juntos de novo na parceria, Doutor Procurador já fez o 

sinal que à sigla do MP de Contas está junto conosco. Foi assim desde o primeiro Fórum, e eu 

acho que estamos no caminho certo para atingir o objetivo que é comum a todos. Que é exatamente 

aquela sociedade desenvolvida, fraterna e feliz. Só para informar, presidente, que nós estamos 

chegando já acima de 1.430 inscrições para o Fórum. Eu recebi  a informação da Professora 

Maria de Jesus agora. Bom dia, obrigado a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente eu quero cumprimentar o nosso 

Tribunal, todos os conselheiros, principalmente os servidores, Doutora Milene, Doutor Julival. O 

Ministério Público de Contas. Destaco aí o Conselheiro Nelson e a Escola de Contas por esse 

brilhante trabalho. Eu estou aqui lendo a nossa cartilha TCE Cidadão – Cidadania em Ação. E, 

sinceramente, é como ele fez referência à cartilha do Ministério Público, bem integra, vamos dizer 

assim, o pensamento da nossa função também de educar, de instruir, de orientar principalmente os 

mais jovens, que serão o futuro, os gestores e os que vão participar da administração. Então 

parabenizar Vossa Excelência, Conselheiro Nelson, toda a equipe da Escola de Contas e a Doutora 

Milene por esse brilhante trabalho. Eu estava lendo aqui, eu já tinha visto, porque mandaram para 

mim o exemplar, para que a gente participasse com sugestões. E nós temos espaços, presidente, 

aqui na cartilha para aqueles que quiserem participar com patrocínio, com alguma colaboração. 

Já podem estar aqui também fazendo a sua parte na cidadania, contribuindo na elaboração da 

cartilha. Me veio à cabeça o volume que será produzido esse material é indefinido. Cada evento, 

cada movimento do Tribunal na aproximação da sociedade, deve ter este material à disposição, 

além de outros. E como a gente não tem como definir um número certo de produção de 

publicações, enfim, desse material, nós podíamos também trabalhar buscando os patrocinadores 

que queiram participar de um projeto sério de cidadania, e aqui temos espaço bastante 

significativo. Que fique claro isso. As pessoas que entram aqui nesta parceria tem verdadeiramente 

um compromisso com a sociedade, enfim. Tem pessoas que podem, por exemplo, o nosso parceiro, 

aqui, o Banco do Brasil, temos a Assembleia Legislativa para produzir esse material, mostrando a 

sua marca também que participam desse projeto de uma instituição séria, de uma orientação séria, 

e aí a gente tem um pouco mais de recurso para produzir esse material, porque eu me preocupo 

muito com essa situação, mesmo porque os recursos são escassos, e tem muita coisa para fazer, 

mas o recurso é pequeno. Então nós temos que buscar parceiros, cada vez mais a administração 
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caminha nessa direção para produzir um material em quantidade máxima possível para atender a 

todos aqueles que precisam, e divulgar o trabalho do Tribunal, que está sendo muito bem liderado 

pelo Conselheiro Nelson e pela Doutora Milene, com a equipe da Escola de Contas. Então 

parabéns! Eu estou orgulhoso e feliz em ver o nosso trabalho, e da gente estar aqui nesse momento. 

Tem momentos que passam na vida da gente e ficam marcados, não é Presidente? E a gente não 

esquece jamais. Então eu tenho muita alegria e orgulho de participar dessa bancada, deste 

plenário, com essa composição, porque a gente percebe que são produzidos trabalhos que ficam 

marcados na história. Como se a gente tivesse lutando para cumprir o nosso papel, e aí bota a 

cabeça no travesseiro e pensa assim: “Poxa, eu estou fazendo tudo que eu posso para fazer a 

minha obrigação.” Então eu fico feliz de ver que as coisas vão acontecendo. E momentos como 

esse marcam efetivamente na memória e na história, não só do Tribunal, mas tenho certeza que no 

coração de cada um de nós: “Poxa, as coisa estão sendo feitas, produzidas para o bem, para o 

crescimento, para o desenvolvimento.” O que diz nesta cartilha, e todos nós sabemos, que 

acontecem essas dúvidas que estão aqui. Aí o Pedrinho diz: “É, mas se eu tirar nota baixa na 

tabuada eu vou ficar preso?” A realidade é essa. Tem pessoas que procuram o Tribunal para 

recamar da Operadora de Celular, porque não sabem. Então isso aqui é fundamental: jovens, 

crianças, adolescentes. E faz parte do plano estratégico da ATRICON e dos Tribunais de Contas 

essa aproximação, e dizer para a sociedade: “Olha, utilize o Tribunal como ferramenta de 

cidadania. E como você pode utilizar? É desta forma que está aqui na cartilha.”. Então eu acho 

que é muito importante, parece que não, mas isso aqui é um trabalho extraordinário e, 

verdadeiramente, nós estamos aqui produzindo, pelo menos tentando produzir um cidadão mais 

completo, no sentido de utilizar o Tribunal de Contas como ferramenta de cidadania. A 

constituição Federal de 88 deu uma força e um poder muito grande para os Tribunais de Contas e 

para o Ministério Público de Contas. E a sociedade talvez ainda não tenha atentado para esse 

detalhe dessa questão. Agora mesmo estamos vendo em Brasília uma discussão nacional, em que 

pese todos os problemas e dificuldades que se apresentaram aí. Uma atuação do Tribunal de 

Contas da União, que está chamando a atenção do Brasil inteiro, e o Governo Federal está 

preocupadíssimo. Toda a equipe técnica está direcionada para tentar esclarecer e, enfim, ajustar 

suas contas, que me parece, salvo o engano, não foram muito bem conduzidas há alguns anos 

anteriores. Então mostra a competência e a força dos Tribunais de Contas no Brasil. E essa 

cartilha vem exatamente mostrar e orientar as pessoas de forma didática, básica, tranquila, mas 
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diz tudo efetivamente no sentido de que a gente possa formar cada vez mais um cidadão consciente 

e sabendo, obviamente, utilizar os órgãos a seu favor, que é nossa obrigação também. Então 

parabéns Conselheiro Nelson, Doutora Milene, a equipe da Escola de Contas, os Conselheiros 

Julival, Odilon, André, Presidente Conselheiro Luís Cunha e o Doutor Antônio Maria, que em 

nome dele todo o Ministério Público de Contas constrói esse momento que me orgulha muito de 

estar participando. Obrigado presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente. A nossa Conselheira Substituta me alertou que 

vai haver a sonorização desse material. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Já autorizei ontem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas eu não gostaria de concluir as minhas palavras na 

manhã de hoje sem realçar verdadeiramente o apoio que Vossa Excelência tem dedicado a todos 

nós. Todas às vezes que nos dirigimos a Vossa Excelência, eu sei das dificuldades, o ex-presidente 

Cipriano aqui me alerta, a situação é difícil, a gente sabe das dificuldades que passa. Mas é uma 

questão de justiça dizer a todos aqui que, em qualquer instante que temos recorrido a Vossa 

Excelência nos interesses da escola, Vossa Excelência tem sido sempre dadivoso, a expressão é 

essa, generoso, companheiro. De maneira que nós nos sentimos realmente felizes de saber que 

estamos imbuídos em um trabalho sobre a coordenação de Vossa Excelência, que não é para 

nenhum tipo de elogio fácil, já disse isso aqui, não precisa, não existe. Somos companheiros há 

mais de 20 anos. Não há nenhum desejo ou nenhum tipo de recompensa material, mas uma questão 

de justiça. Aliás, como já fizemos a todos os nossos companheiros. E realçar que Vossa Excelência 

poderia dar um pé para a trás e dificultar, mas Vossa Excelência tem sido absolutamente 

companheiro, e nós temos a agradecer esta coordenação amiga, sobretudo, que Vossa Excelência 

tem dispensado a nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, quero dar uma sugestão modesta. Primeiro, me parece que vai estar 

tudo programado, o Conselheiro Nelson me disse: “Você pode fazer um espaço em nosso site com 

a cartilha para a pessoa acessar.” Isso é mais um canal que fica aberto, pois se acessa lá a 

cartilha e lê todas as páginas. O CD que já está sendo produzido. E se precisar de um integrante 

da equipe para fazer uma das falas, eu sou candidato, eu me inscrevo para participar, se precisar. 

Nós já fizemos a pedido do Doutor Antônio Maria, e ajudamos a fazer o CD da cartilha do MPC. E 

aí os nossos servidores brilharam. Os conselheiros participaram falando. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Na sonorização do Procurador 
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Geral houve uma pequena confusão: se era o Cid Moreira na locução, e era o Doutor Antônio 

Maria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: E 

os conselheiros participaram. Tiveram as suas falas registradas. E quando a gente vê nos eventos 

de Marabá, Santarém, quando passa a cartilha, a gente fica feliz em ver. Doutor Antônio Maria 

exibiu várias vezes em Bragança, Santarém e Marabá. A gente assiste e fica feliz de ver o material 

produzido. E a gente percebe que a plateia gosta. Eles participam quando há uma brincadeira ou 

quando é uma coisa séria. É interessante. Então, seguindo o mesmo caminho, são essas duas 

sugestões que faço, me colocando à disposição, pois se precisar eu sou candidato. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Conselheiro 

Cipriano obrigado por suas palavras. Eu não sei bem como é o procedimento. Ontem eu autorizei o 

pagamento dessa sonorização, mas eu não sei direitinho como é a organização da Escola de 

Contas. Mas eu quero muito agradecer também às palavras do Conselheiro Nelson Chaves, a 

generosidade de Vossa Excelência. Eu, na verdade, sou entusiasta dessas mudanças, dessas 

teorias, e quando vem uma proposta interessante como Vossa Excelência tem colocado eu fico feliz. 

Eu tenho que apoiar, e faço com muito gosto, porque eu quero festejar cada avanço, cada melhoria 

que a nossa instituição promove. Cada ato e cada fato que cria e que realiza. Então eu estou muito 

feliz. O Doutor Antônio Maria me perguntou a pouco como estava o Fórum. Está tudo pronto. Ele 

fez um comentário que o nosso Procurador Felipe estava em Brasília e o próprio Ministro Gilmar 

Mendes informou a ele que estará no Fórum. Então é uma coisa maravilhosa. Eu acho que o 

Ministro Gilmar Mendes cria uma grande expectativa com o nosso evento, e a gente já chega a 

número superior a 1.400. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: E a mesa dele, também é justo que se realce outra vez, vai ser coordenada pelo 

eminente Procurador Geral de Contas, Doutor Antônio Maria, a finalização do Fórum. E a mesa 

do Ministro STF será coordenada pelo dirigente máximo do MP de Contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E a Secretaria me informa, 

Conselheiro Nelson Chaves, me dá a relação de municípios, só para a gente visualizar, que já tem 

aqui quase duas páginas de municípios participando do evento. Isso é muito bom. Aqui não tem o 

quantitativo de municípios, mas eu acredito que é significativo. Já tem duas páginas. A gente na 

próxima semana vai confirmar direitinho com detalhes. E esta semana é a reta final. Muita gente 

deixa para último momento, mas eu não tenho nenhuma dúvida que chegaremos ao número 2.000. 

Talvez seja necessário até interromper as inscrições, mas, em principio, caminha tudo bem. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Antônio 

Maria Filgueiras Cavalcante: Presidente, conselheiros, conselheiros substitutos, pessoas que estão 

nos ouvindo, não só no Tribunal de Contas como no Ministério Público de Contas. Conselheiro 

Nelson, a pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de me manifestar neste plenário quanto à 

cartilha do Tribunal de Contas, que estava em gestação. Hoje, menos de 9 meses depois, em tempo 

recorde, nós estamos comemorando o nascimento da cartilha. Hoje está sendo apresentada a 

cartilha já definitiva. Isso nos dá uma satisfação muito grande, porque, como nós dissemos naquela 

oportunidade, nós consideramos esta comunicação com a sociedade, e de todos os homens públicos 

com a sociedade, com as pessoas, nós achamos primordial, porque realmente nós temos muito 

ainda a acrescentar ao conhecimento para que essas pessoas tenham os órgãos públicos. E o 

Tribunal de Contas, o Ministério público de Contas, infelizmente ainda não têm esse conhecimento 

para a sociedade que as suas reais atribuições, as suas reais atividades. E cada coisa que nós 

possamos levar para a sociedade, para que ela tenha conhecimento disso, é importantíssimo. Então 

a nossa cartilha foi o primeiro passo, agora já dá o segundo passo, amanhã terá dado o terceiro 

passo. E isso tudo é um conjunto de atividades que vai levar ao conhecimento que, para mim, é o 

poder mais importante que se tem, que é o conhecimento que vai ser levado para a sociedade. 

Então eu parabenizo, falo agora da sonorização, eu acho inclusive que poderá fazer o DVD depois. 

Poderá ser feita inclusive uma coisa que eu tentei fazer, mas não consegui, não dá mais para 

conseguir, mas aqui pode ser conseguido, era uma peça teatral. Até isto eu acho importante. Eu 

tentei fazer, mas não consegui ainda porque não tinha um relacionamento nesta área interessante. 

Eu acho que uma peça teatral, levar para teatro as pessoas e tudo mais para interagir. Isso tudo é 

comunicação. Então nós estamos vivendo essa era. A era da comunicação, e precisamos realmente 

fomentar cada vez mais esta comunicação com a sociedade, dizendo respeito às nossas atividades, 

ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas e as outras instituições nacionais. Então 

eu agradeço, inclusive por colocarem a nossa nova marca na revista, que ficou muito bonita. Então 

realmente eu só tenho a agradecer o reconhecimento de cada um, e o reconhecimento do Tribunal 

de Contas a um trabalho conjunto que nós viemos fazendo, não de hoje, mas de muitos anos atrás. 

Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu quero muito agradecer as palavras do Doutor Antônio Maria, Procurador do 

Ministério público de Contas. É justo o que fazemos, reconhecer a importância do Ministério 

Público, porque o Ministério Público ao longo do tempo tem demonstrado que é parceiro, 
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participando sempre de todos os nossos eventos. Então o que nós fizemos é o reconhecimento, e 

não pode ser diferente. Apenas para uma informação, Conselheiro Nelson Chaves, o nosso TCE 

Cidadão já despertou interesse fora do estado. Nós temos um grupo no watszap dos Presidentes dos 

Tribunais. O Tribunal de Contas do Amapá está aqui: TCE Amapá Cidadão. Eles vieram aqui, 

tiveram uma crise grande ano passado, Conselheiro Cipriano era Presidente, gostaram da ideia e 

implantaram no Amapá. Está aqui no watszap, no grupo de presidentes. Mas hoje eu pedi ao Jorge 

que desse a resolução de quando nós criamos o TCE – Cidadão. Eu vou escrever para eles, que em 

2011 nós criamos. Então eles copiaram uma ideia nossa. Mas nós já temos o TCE – Cidadão desde 

2011, muito importante isso. Então eu quero festejar esse momento muito feliz de todos nós, e 

novamente pedir aos conselheiros, estamos fazendo isso hoje, que nós vamos ter a sessão de terça-

feira, vai ser uma sessão leve, porque em seguida nós vamos ter uma reunião administrativa para 

tratar de 4 ou 5 assuntos da pauta. E nós precisamos encerrar a atividade na próxima terça-feira 

um pouco mais cedo, porque à noite vamos ter um evento com o Ministro Augusto Nardes. Eu 

queria logo dizer para ninguém fechar agenda longa. Pedi à Secretaria que a pauta seja uma pauta 

um pouco breve, porque em seguida vamos ter uma reunião administrativa. E, à noite, isso é muito 

importante, eu gostaria de contar com a presença de todos os nossos conselheiros, conselheiros 

substitutos, MPC, no evento promovido pelo nosso Tribunal. Uma oportunidade em que o Ministro 

do TCU Augusto Nardes vai lançar o livro “Governança Pública”, lá no Polo Joalheiro, à noite. E 

no dia seguinte nem se fala: é o Fórum. Eu pretendo passar os 3 dias no hangar. A presidência vai 

funcionar no hangar. Queria muito pedir aos conselheiros que pudessem adequar as suas agendas 

para que a gente pudesse estar no hangar prestigiando o evento, atendendo as pessoas. É muito 

importante. E prestigiar e apoiar a Conselheira Lourdes Lima por tudo que ela fez. Conseguiu 

organizar um evento de altíssimo nível com um mês de antecedência. Ela merece esse nosso apoio, 

esse nosso reconhecimento. E também a Escola de Contas, que na verdade é quem é responsável 

pelo evento. Então eu acho que vai ser um sucesso, e a presença do Conselheiro, do servidor, será 

muito importante. Novamente faço o apelo aos servidores para que se inscrevam, e eu também os 

convido para o evento de terça-feira à noite do dia 23 no polo joalheiro. É muito importante a 

presença do servidor da Casa. O Ministro Augusto Nardes está, eu posso dizer, criando um novo 

paradigma, porque o que ele fez ontem vai nortear muitas decisões no Brasil. Ele está encorajando 

os Tribunais de Contas. Pelo que eu sei, é a primeira vez que o TCU manifesta a possibilidade, eu 

digo possibilidade, porque não a realizou, de julgar as contas da Presidente da República 
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irregulares, não aprovada. Há um parecer contrário. Isso vai encorajar todo o Brasil. Tribunais 

que ainda não tiveram essa coragem por uma razão ou outra. E o nosso caso aqui, do que eu tenho 

conhecimento, a gente não viu ainda razão para isso, mas, se for o caso vai acontecer. Já teve aqui 

contas regulares com ressalva. E eu acho que é uma coisa normal. É competência nossa. Pode o 

Tribunal dar um parecer contrário às contas de um Governador, por que não? Nós somos 

independentes. É o nosso papel. Então eu quero festejar e aplaudir a coragem do Ministro Augusto 

Nardes, e a possível decisão do TCU, que eu creio que dificilmente mudará, pois os argumentos 

são muitos fortes, que pode levar pela primeira vez na história do Controle Externo Brasileiro um 

parecer contrário às contas do Governo Federal. Eu, neste momento, agradeço novamente a 

participação de todos, festejo a cartilha, e os convido para uma foto no final, para que a gente 

possa fazer uma publicação. E o destaque aqui especial. Eu olhei para ele e disse: “Olha aqui a 

página da ouvidoria.” Então eu quero agradecer a escola por isso, o TCE – Cidadão tem que 

crescer junto com a ouvidoria, que é também uma coisa maravilhosa, grande canal de 

comunicação com a sociedade. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença 

de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e vinte e oito 

minutos (10h28min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 18 de junho de 2015. 
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