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ATA Nº 5.319 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André 

Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira; os Excelentíssimos Senhores Auditores Milene Dias da 

Cunha e Julival Silva Rocha; 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 representante do Ministério Público 

de Contas, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico as ausências dos 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Maria de Lourdes Lima de Oliveira, cumprindo 

missão oficial desta Corte; Disponibilizada para apreciação e votação a ata da sessão ordinária 

do dia dezoito (18) de junho. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Aprovo-a. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

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

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

haver expediente para leitura, Sua Excelência informou a retirada do Processo n.° 2014/51058-8 

da pauta de julgamentos. Destarte, em momento sequencial, solicitou ao senhor secretário o 

prosseguimento da sessão, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2013/53338-4, que 

trata do ato de Admissão de Pessoal temporário realizada pelo Instituto de Gestão 

Previdenciária do Estado do Pará, Subprocurador Guilherme da Costa Sperry, Relator 

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

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

opinou oficialmente pelo deferimento do registro do ato de admissão, sem prejuízo da aplicação 

de multa, além da determinação de providências necessárias à realização de concurso público. 
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Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir  o registro do contrato, e expedir ofício ao 

IGEPREV para que o titular do órgão cumpra o prazo previsto no §5° do art. 28 da Constituição 

Estadual. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência ter o plenário acatado a posição desta relatoria. Sem mais preâmbulos, 

foram anunciados os Processos nºs 2013/53465-0, 2014/50272-8 e 2014/51260-8, que versam 

sobre os atos de Admissões de Pessoal concursado realizados pelo Ministério Público de Contas 

do Estado do Pará, Subprocuradores Stephenson Oliveira Victer, Guilherme da Costa Sperry, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior. No cumprimento dos dispositivos legais e constitucionais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir  os 

registros. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência ter o plenário acatado a posição desta relatoria. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2014/51161-6, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizada pela Fundação Carlos Gomes, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relator 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento dos ditames legais e constitucionais, foi 

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

autos, opinou pelo arquivamento do processo. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista a perda superveniente do seu objeto. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência ter o plenário acatado a posição desta relatoria. Sequencialmente, foi dado 

conhecimento a respeito do Processo nº 2013/52036-0, que cuida do ato de Aposentadoria de 

Maria das Neves Maia de Souza, Subprocurador Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou no foco da discussão. Pausa. Em não havendo, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir  o registro. Consultado o plenário, este se 
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manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência ter o plenário 

acatado a posição desta relatoria. Sem detença, foi dado conhecimento público a respeito do 

Processo nº 2010/51819-1, que cuida do ato de retificação de reforma de Jairo Ferreira Brito, 

Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Relator Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

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

deferimento do registro, desde que haja o saneamento sugerido pela equipe técnica dessa Corte 

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

fase regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de indeferir  o registro do ato, e 

determinar ao IGEPREV que cesse o pagamento do benefício no prazo de 15 (quinze) dias, 

além de comunicar a este Tribunal em igual prazo, sob pena de responsabilidade solidária. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu queria ouvir o eminente relator; pois me parece que o interessado não deu 

causa a isso, não teve nenhuma responsabilidade com relação a isso, então eu queria até ver se 

é possível o plenário, se assim entender, fazer nova diligência, agora determinada pelo 

plenário. Não sei se é possível a gente afirmar isso, mas eu queria ouvir o relator antes de me 

posicionar. Me parece que o interessado não deu causa a esta situação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente. Senhores 

conselheiros. Os processos de atos sujeitos a registros, a relação é linear entre Tribunal e o 

administrador do IGEPREV. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

apenas quando o processo já tramitar há mais de 5 anos, o interessado deve ser ouvido. As 

nossas diligências em atos de processo sujeitos a registros não tem caráter mandamental. 

Justamente o Presidente do IGEPREV pode atender ou não, mesmo sendo uma determinação 

do nosso plenário, isso já é pacifico do STF também. Ao Tribunal cabe verificar a 

conformidade do ato e denegar ou não o registro. Não estando de acordo com a lei denega-se. 

Aí sim, a partir desse momento, condicionalmente o gestor do IGEPREV deve restabelecer a 

legalidade do ato. Ele pode fazer isso nos 15 dias a partir desta decisão do Tribunal. Então, 

presidente eu não vejo necessidade de nova diligência neste momento, a partir da denegação, o 

Presidente do IGEPREV necessariamente terá que reformular o ato, e geralmente isso ocorre 

na prática, Conselheiro Cipriano. Eles não cessam o pagamento. Eles imediatamente publicam 
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nova portaria e encaminham ao Tribunal a correção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu vou acompanhar o relator, 

principalmente nas palavras finais, no sentido de que não haverá prejuízo ao Jairo Ferreira 

Britto. Se não tiver nenhum tipo de prejuízo, uma vez que ele não tem responsabilidade sobre 

isso. Até porque o IGEPREV, vamos dizer que cesse o pagamento dele, ele ficará prejudicado 

seriamente, aliás, é até uma condição, dependendo da situação, irreparável. Então eu acho que 

tem que ser pensada essa questão. Eu entendo essa possibilidade, mas eu fico preocupado com 

a situação, por isso ainda não tenho uma definição do voto. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa Excelência quer pedir vistas 

então? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu gostaria. Assim sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 

invocando preceito regimental, solicitou vistas dos autos para melhores estudos, sendo de 

imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52915-0, 

que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo 

Estado, procedência Associação Pró-Vida Cidadã, responsável Zita Pfiz, Subprocurador Patrick 

Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Cipriano Sabino. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas, com recomendações à entidade 

conveniada e determinação à ALEPA. A matéria entrou, então, na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém assim se manifestando, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência ter o plenário acatado a posição desta relatoria. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2013/50048-7, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidos pelo Estado, procedência Sindicato dos Produtores Rurais de 

Medicilândia, responsável Givaldo Gomes de Araujo, Procurador Iracema Teixeira Braga, 

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

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

opinou pela regularidade das contas, com a possibilidade de aplicação de multa pelo 

descumprimento de prazo regimental. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as 
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contas regulares, sem a aplicação de multa em face do Prejulgado n° 14 desta Corte de Contas. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência ter o plenário acatado a posição desta relatoria. Imediatamente, foram anunciados 

os Processos nºs 2013/50126-4, 2013/50258-4, 2013/51231-8 e 2013/51902-2, que agasalham 

as prestações de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo Estado, 

procedência Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, Associação Agropecuarista 

do Vale do Acará, Sindicato dos Produtores Rurais de Rondon do Pará e Associação de 

Produtores e Criadores da Localidade de Menino Jesus, Responsáveis Jay Wallace da Silva e 

Mota, Luciano Capacio Maciel, João Malcher Dias Neto e Raimunda Pinheiro do Nascimento, 

Subprocuradores Guilherme da Costa Sperry, Felipe Rosa Cruz, Patrick Bezerra Mesquita, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas, exceto o 

2013/50258-4 pela regularidade com ressalva. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

as contas regulares. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência ter o plenário acatado a posição desta relatoria. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2015/50209-7, que versa sobre a Consulta 

formulada por Luiz Fernandes Rocha, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relatora Auditora 

Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições contidas no Regimento foi ouvida a 

douta Procuradoria que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo não conhecimento 

da consulta, com base no art. 129, inciso IX e art. 182, inciso IX da CF/88 que vedam 

expressamente ao Ministério Público a consultoria jurídica de entidades públicas. Pausa. O 

momento seguinte abriu a fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando neste sentido, 

sua Excelência proferiu Proposta de Decisão no sentido de responder à consulta, declarando 

ser permitida  a contagem de tempo de serviço prestado na advocacia para fins de 

aposentadoria dos delegados de polícia, condicionada à apresentação de certidão de 

contribuição previdenciária do aludido período. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu cumprimento a eminente 

Relatora Conselheira Milene Cunha. Eu queria aproveitar essa oportunidade para estudar um 
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pouco mais esta matéria, mas já a cumprimento pelo brilhante posicionamento e manifestação. 

E eu pediria a Vossa Excelência que concedesse vistas ao meu gabinete. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Defiro o pedido a 

Vossa Excelência. Conselheiro André, Vossa Excelência quer falar? Haja vista que ele é o 

primeiro a votar na sessão de hoje, pediu vistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Eu acompanho com o Cipriano as vistas. Este voto é muito 

interessante, e eu já havia discutido com a Doutora Milene sobre ele. Muito interessante. Mas 

ele é muito rico de facetas, então, às vezes, um parágrafo a mais ou a menos modifica um 

conceito, e por isso eu também acho que Vossa Excelência teve muita atenção em observar que 

cada parágrafo é muito importante, porque é um voto determinador de procedimento daqui 

para frente. Se o nosso Presidente permitir, gostaria de compartilhar vossas vistas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 

também gostaria de merecer uma cópia do parecer da eminente Relatora. Já que o Conselheiro 

Cipriano pediu vistas, eu gostaria também de estudar melhor o assunto para votar com maior 

segurança. Mas desde já parabenizo Vossa Excelência por ter estudado com profundidade o 

assunto. A princípio concordo com Vossa Excelência, mas já que há a possibilidade de um 

estudo maior em razão do pedido de vistas do Conselheiro Cipriano Sabino e do Conselheiro 

André Dias, se Vossa Excelência me encaminhar uma cópia do relatório eu gostaria de estudar 

melhor. Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Como bem 

ressaltou o Conselheiro Cipriano, essa matéria realmente é muito relevante, porque ela tem 

repercussão e reflexos previdenciários em vários atos de aposentadoria que tramitam no 

Tribunal. E como o sistema previdenciário é hoje lastreado em contribuições, ele tem caráter 

oneroso. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a essas interpretações para a gente 

não ferir o princípio de equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. De modo a comprometer 

futuros atos de aposentadoria, reforma e pensão dos futuros segurados. Então a gente tem que 

analisar a consulta à luz de todos os princípios que preservam o sistema previdenciário, e que 

são muito rígidos neste sentido. Então acho que é interessante o debate e a análise mais 

aprofundada do tema. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Ela não tem o efeito direto no mérito, absolutamente, é apenas uma consulta, 

mas ela pode influenciar decisivamente em muitas questões. Então foi muito feliz, não só o 
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parecer completo, o voto, mas a manifestação última agora da doutora Milene nesse sentido. 

Estamos aqui dando manifestação de mérito, mas ela tem influência nas decisões diretamente. 

Esgotada a pauta de julgamentos e inexistindo assuntos atinentes à MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, a presidência pronunciou-se nos seguintes termos: A Secretaria já 

distribuiu aos Senhores Conselheiros proposta de alteração que diz respeito ao prazo de 

vigência do plano estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Pará, previsto no artigo 8º 

da Resolução do nº 17.694/2009, que instituiu o sistema de planejamento e gestão no TCE-PA. 

A alteração proposta contempla a tendência das instituições em elaborar planos de longo 

prazo. A sugestão é de estender o prazo de vigência de 4 para 6 anos, alinhando o plano a 

outros instrumentos de planejamento como o PPA. A proposta fica à disposição dos Senhores 

Conselheiros para que possam se manifestar, inclusive apresentando sugestões. E a gente vai 

apreciar esta matéria na sessão da próxima terça-feira, conforme dispõe o parágrafo 1º do 

artigo 172 do nosso Regimento Interno. Muito bem! E neste momento eu gostaria de apresentar 

a todos vocês o vídeo da nossa cartilha do TCE-Cidadão, já que não está aqui o eminente 

Conselheiro Nelson Chaves, é uma pena, pois eu gostaria muito que ele estivesse. Mas a 

doutora Milene Dias da Cunha, que é do Conselho Consultivo, o representa neste momento. E 

eu quero cumprimentar a todos os integrantes da Escola de Contas que estão aqui presentes, a 

nossa diretora da Escola de Contas, Professora Maria de Jesus Damasceno, e toda equipe da 

Escola de Contas. A gente é muito grato e reconhece todo trabalho feito até então. A Escola de 

Contas está em um ritmo bastante acelerado, isso me agrada muito. Já produziu um grande 

trabalho e dessa vez inova com a Cartilha em forma de vídeo, e é uma surpresa, eu também 

não vi, para mim é novidade. E eu passo a palavra a nossa Conselheira Substituta que, neste 

ato aqui, fala pelo Conselho Consultivo da Escola de Contas Alberto Veloso. Tem a palavra 

Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: O 

Conselheiro Nelson me delegou a árdua tarefa de falar por ele, ressalto ser tarefa muito difícil, 

porque ele fala tão bem. Na verdade a gente já tinha dito em algumas sessões atrás que 

estávamos preparando uma surpresa para apresentar no Fórum, e esta surpresa era 

justamente a animação da cartilha, de forma que ficasse mais lúdica e mais divertida a 

interação com o jurisdicionado. Então a Maria de Jesus correu atrás, se empenhou pela 

conclusão desse trabalho antes do Fórum. E a gente tem o prazer de apresentar agora para 
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todo o plenário, para todos os conselheiros e para todos que estão aqui presentes como ficou o 

trabalho de animação da cartilha, que a gente gostaria de exibir durante os intervalos entre 

uma palestra, ou um painel e outro do Fórum, para todos os jurisdicionados a partir de 

amanhã. Então gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a equipe da 

Escola de Contas. Parabenizar principalmente a Professora Maria de Jesus que correu atrás 

disso para que a gente conseguisse elaborar e fazer isso em tempo hábil. Certamente esse é um 

trabalho que muito orgulha toda a Escola de Contas e todo o Conselho Consultivo. É como se 

diz: “A menina dos olhos” nesse trabalho do projeto do TCE- Cidadão. E a gente fica 

realmente muito orgulhosa de poder apresentar neste momento a todo plenário e ao Ministério 

Público. Inclusive, em uma das conversas com o MPC, ele tinha sugerido de nós fazermos um 

teatro, alguma coisa assim que representasse a cartilha. Mas a gente não conseguiu devido o 

curto espaço de tempo para concretizar essa ideia. Então a gente conseguiu fazer a animação. 

Mas é algo para gente pensar para o futuro. É um projeto que ainda está guardado para ser 

desenvolvido. Então eu quero agradecer a parceria e a participação do MPC nesse sentido, e 

agradecer e parabenizar a participação de todos os servidores que estiveram envolvidos nesse 

projeto. Neste momento foi apresentado o vídeo da cartilha do projeto TCE-Cidadão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Realmente eu fiquei agora surpreso em tão curto espaço 

de tempo ser feito um trabalho dessa envergadura. Isto é difícil, não é fácil fazer isso, e eu 

tenho a experiência própria de quando nós fizemos a nossa. Então essas coisas demandam 

tempo, demandam muita dedicação, muito trabalho, e o trabalho que foi mostrado hoje, de 

surpresa, pelo menos para mim foi muita surpresa, não sabia que já estava nesse nível. Eu 

fiquei muito feliz e estou realmente acreditando, porque, como eu já disse várias vezes, a 

comunicação que nós temos que ter, a obrigação de fazer do Tribunal para a sociedade é 

através dessas medidas simples é que eles vão saber o que nós fazemos e o porquê de nós 

existirmos. E da nossa importância, não só do Tribunal de Contas, como também do Ministério 

Público de Contas. Então eu parabenizo a Escola de Contas. Parabenizo o Conselho, o Nelson, 

a Milene e todos aqueles que estão diretamente envolvidos nesse trabalho. E esperamos que 

dentro de pouco tempo saia também o teatro, que era um sonho que eu tinha na nossa cartilha, 

não pude realizar, mas eu tenho certeza que com essa garra, com esse entendimento, dentro de 
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pouco tempo vamos ser surpreendidos aqui com a apresentação do teatro desta cartilha. Então 

parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, primeiramente eu gostaria de perguntar quantos 

minutos tem esse filme afinal? Manifestação do Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias 

da Cunha: Tem pouco mais de dois minutos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Perguntei pelo seguinte: em dois minutos, o filme é tão 

bem estruturado, tão bem elaborado, que ele sintetiza de tal forma muitos conceitos que alguns 

ilustres precisam de livros para demonstrá-lo. E ele realmente conseguiu em uma linguagem 

muito simples, acessível, e o público jovem vai compreender perfeitamente. Então, o corpo 

deliberativo da Escola de Contas está de parabéns, na pessoa do Senhor Presidente 

Conselheiro Nelson, doutora Milene e a Escola de Contas estão de parabéns. E, presidente, 

para finalizar há a chamada da ouvidoria, que é muito importante. Nesse sentido, eu penso que 

a partir do momento que esse vídeo e todo esse material do TCE-Cidadão começar a ser 

distribuído, as nossas demandas tendem a aumentar mais ainda, o que é muito interessante ao 

Tribunal, já que o Tribunal tem essa característica de também fomentar o controle social. 

Então Presidente, por conta disso, muitas demandas e muitos pedidos meus irão ao seu 

gabinete. Não se esqueça de mim, por favor! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero cumprimentar o Conselheiro Nelson 

Chaves, mesmo ausente da sessão, Doutora Milene Dias da Cunha e a Escola de Contas. Eu 

tenho que festejar o bom exemplo, as boas práticas, e saber que isso é um ganho para 

Instituição. Graças a Deus, coincidentemente, aconteceu em um momento em que estou 

presidente. Mas é um trabalho da Instituição. Então eu tenho que agradecer porque a Escola, 

como eu disse no início, está em um ritmo bastante acelerado, fazendo muita coisa ao mesmo 

tempo. E conseguiu, em um espaço considerado pequeno, produzir um trabalho de muita 

qualidade e um conteúdo muito forte, muito significativo. Eu espero que a gente consiga cada 

vez mais estar mais perto dos cidadãos, levando a nossa Instituição, explicando e destacando o 

que fazemos também, porque no sistema a gente caminha com o MPC, e na cartilha impressa 

está muito claro isso, a parceria na logomarca e muito mais. Eu acredito que no decorrer 

desses dois anos a gente vai chegar em todo o Estado do Pará. Da parte da Escola de Contas, 

eu acho que a gente vai ser o carro chefe: capacitação e o projeto TCE - Cidadão. E a 
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ouvidoria, que no meu entendimento, ela tem que caminhar junto. A ouvidoria é uma coisa 

nova, muita gente ainda não entendeu direito o que é. Mas as instituições estão se estruturando 

para fazer funcionar a sua ouvidoria. E eu já elogiei o Conselheiro Odilon Teixeira, porque ele 

foi rápido no gatilho, resolveu, como se diz assim, em pouco tempo. E nós falamos da 

ouvidoria, Conselheiro Odilon, com orgulho. E eu fico feliz em saber que há uma sintonia: 

Escola de Contas e ouvidoria, TCE–Cidadão e ouvidoria. Eu queria só informar, Conselheiro 

Cipriano, que na verdade muita coisa a gente está dando continuidade. Vossa Excelência deu 

continuidade a muitos projetos que encontrou, e eu também estou dando continuidade. O meu 

papel é liderar tudo isso, apoiar, fazer acontecer. Eu tenho evitado na administração, e está 

aqui a Maria de Jesus como testemunha, é a única dirigente da administração que está 

presente neste momento. A gente uma vez ao mês reúne os nossos secretários para uma reunião 

de avaliação. E a reunião é dura. É difícil. E uma coisa que eu pedi aos nossos secretários era 

para evitar competição. Eu não quero um Secretário competindo com o outro para dizer que é 

melhor que o outro, que o seu trabalho naquela secretaria é melhor que a outra secretaria. 

Nada disso! A gente tem que trabalhar integrado. Ajudando um ao outro, porque primeiro tem 

que pensar na Instituição. E eu quero dizer aos senhores que o resultado tem sido 

extraordinário. E muita coisa vai acontecendo, não precisa passar pelo presidente, os 

secretários estão se encontrando, compartilhando conhecimento, dividindo a responsabilidade, 

problemas que não chegam nem a mim, eles resolvem. E hoje vendo o que aconteceu neste 

plenário, esta sintonia entre Escola de Contas e Ouvidoria para mim é fundamental. É o que 

vamos levar ao Fórum. Nosso Fórum, eu não tenho com precisão, não sei se a Maria de Jesus 

tem agora, se alguém pudesse me dizer exatamente o número de inscritos, porque encerra hoje, 

pois houve um problema na sexta-feira, e mandei reabrir as inscrições, mas hoje é o último dia. 

Manifestação da Professora Maria de Jesus: 1.762 inscritos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu creio que no decorrer do dia é 

muito provável que possamos chegar a dois mil inscritos. Eu queria fazer aqui algumas 

considerações. Conselheiro Cipriano vai falar. Primeiro: estamos na semana do Fórum, eu 

comecei a trabalhar desde ontem. O Ministro do TCU Augusto Nardes está em Belém desde 

ontem, a partir das 13h. Tivemos um momento com ele, uma conversa, depois o apoiamos, o 

acompanhamos nas audiências principalmente com o pessoal da imprensa. Ele hoje já foi à 
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Assembleia Legislativa, e está agora com o Governador do Estado, e daqui a pouco terá um 

encontro das instituições, encontro que o protagonista é o Prefeito de Belém Zenaldo Coutinho. 

Nós estaremos lá como Conselheiros, o Doutor Antônio Maria também estará presente. TCM, 

Tribunal de Justiça, Ministério Público e Assembleia Legislativa. E eu queria pedir aos 

Conselheiros, ao Ministério Público, aos nossos servidores, que a gente focasse nesta semana 

para o maior evento, primeiro porque ele é um evento considerado caro. O seu custo é alto, é 

no Hangar, é todo um aparato. Nós vamos ficar entre 1500 a 2000 participantes. É o nosso 

grande momento com a sociedade. Eu quero cumprimentar a Conselheira Lourdes e 

parabenizá-la, junto com sua equipe, pela dedicação, pois conseguiram organizar um grande 

evento. E eu tenho a impressão que a gente vai dar um passo muito grande na direção da 

sociedade, e ter da sociedade esse retorno. O que a gente quer da sociedade? Um 

reconhecimento. A sociedade, no final, dizer assim: “O Tribunal de Contas do Estado vale a 

pena, a sua existência se justifica, é uma instituição importante para a sociedade.” E nós temos 

que caminhar juntos: TCE e Ministério Público de Contas, porque somos um sistema. Vamos 

ter durante a semana os 3 tribunais que exercem controle externo: TCU, TCE e TCM no 

Estado do Pará, que maravilha. Eu queria pedir que todos pudessem adequar as suas agendas 

para que agente pudesse prestigiar o máximo possível. Hoje à noite, às 19h, teremos um evento 

muito importante para o nosso Tribunal. Eu quero ratificar o convite, no Polo Joalheiro, às 

19h, o lançamento do livro de autoria do ministro Augusto Nardes: “Governança Pública – O 

desafio do Brasil”. Quem estiver interessado em comprar o livro, ele vai custar 150 reais, e 

pode comprar com cartão. Compareçam ao evento, pode levar a família: esposa, marido, filho, 

não tem problema. Eu acho que são momentos que vão marcando a nossa história e a nossa 

vida. Será que vão se repetir momentos como esses? Será que o Ministro Gilmar Mendes que 

vai proferir uma palestra na sexta-feira ainda virá no evento do nosso Tribunal? Então tem 

coisas que acontecem uma única vez na nossa vida, na nossa Instituição.  E eu queria pedir a 

todos que a gente valorizasse esse momento. É o nosso Tribunal, é o Ministério Público, as 

instituições caminhando na direção da sociedade, interagindo com a sociedade e cumprindo no 

nosso entendimento, a nossa missão. E eu espero contar com a participação de todos. E 

também para nós do Tribunal de Contas não pode haver dificuldades. Eu já falei e vou repetir 

publicamente: “Todos os secretários tem que facilitar a vida dos servidores que desejarem 
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participar do Fórum”. Um trabalho excepcional, a pessoa tem que vir para cá. O Tribunal vai 

funcionar durante a semana precariamente. Digo precariamente porque terá limitações, pois a 

maioria dos servidores estará no Hangar, autorizado por todos nós. Tem serviços que são 

imprescindíveis, tem que funcionar, e o Tribunal não fechará suas portas, mas a gente está 

fazendo um apelo para que os servidores compareçam ao hangar durante os 3 dias. Era isso 

que eu queria dizer. Estou muito satisfeito com este momento, novamente cumprimento a 

Escola de Contas, obrigado por terem vindo à sessão festejar o que vocês fizeram. É 

importante. Eu acho que é gratificante para um servidor, para uma equipe, ver o seu trabalho 

realizado e ver o reconhecimento do seu trabalho, e a gente quer é de público dizer: “Valeu a 

pena, parabéns!”. Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Senhor Presidente, ontem eu tive a oportunidade de, à noite, acompanhar a 

entrevista concedida por Vossa Excelência, e pelo Ministro Nardes no programa 

“Argumento”, do Jornalista Mauro Bonna. Vossa Excelência, com muita humildade, mas com 

muita autoridade, colocou para toda a sociedade paraense, o bom momento vivido por este 

esforço entre os Tribunais de Contas do país. E o Ministro Augusto Nardes, em harmonia 

completa com o discurso de Vossa Excelência, mostrou que esta harmonia é fundamental neste 

momento da República Brasileira. Ele colocou com muita clareza que a posição do Tribunal de 

Contas da União, na defesa da responsabilidade fiscal, é fundamental para a saúde financeira 

e econômica de um país. E colocou de forma não mais mutável, um caminho que já é 

percorrido, e não dá para voltar atrás, que é a relação de trabalho harmônico e conjunto 

entre: TCM, TCE e o TCU. Ele colocou com bastante sabedoria, mas também humildade, mas, 

sobretudo sabedoria, que não pode alcançar o desiderato do TCU sem a participação do TCE 

e do TCM. E esta visão é relativamente renovadora, porque há pouco tempo atrás 

trabalhávamos como se fôssemos ilhas. Esta visão pode criar realmente um momento novo 

para o nosso país, em especial para o nosso Estado do Pará. Queria agradecer e deixar 

registrado ao Ministro Augusto Nardes, porque ele fez duas referências muito interessantes do 

que mostra a razão pela qual nós deveríamos prestigiar, sim, ele como pessoa, e como Ministro 

do TCU. Primeiro porque ele disse que cancelou o encontro que teria, uma palestra que faria 

no Equador, para priorizar a daqui no Estado do Pará. Ele disse: “Não! Para o TCU e para o 

Brasil é mais importante estar hoje eu aqui no TCE- Pará acompanhando este Fórum, do que 
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estar no equador." 2 – O Pará é neste momento da história do Brasil a fronteira econômica do 

país. Então nós acreditamos que uma união forte entre TCU, TCE e TCM daqui do Estado do 

Pará vai proporcionar um modelo de desenvolvimento e responsabilidade fiscal com boa 

governança, como o livro que ele propõe que pode servir de paradigma para o resto do país. O 

que vem a corroborar com o voto do relatório de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano 

Sabino, quando com muita clareza colocou a forma correta, a forma responsável com que o 

Governador do Estado do Pará tem tratado as contas públicas do Pará, servindo de exemplo e 

de exceção em um país onde desde a Presidência da República, o Governo Federal, e uma 

grande maioria dos estados não tem cumprido uma lei que é fundamental para a saúde 

financeira e econômica do nosso país. Por todos esses motivos, este momento é de 

comemoração e auspiciosamente pode prever momentos muito melhores para o estado do Pará 

e nosso país. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Senhor Presidente. Eminentes Conselheiros. Doutor Antônio Maria. Eu queria fazer 

uma proposição simples, mas considero muito importante. Na data de ontem, salvo engano 

ontem, fez aniversário uma grande e importantíssima cidade do Estado do Pará, que é a cidade 

de Santarém. São 354 anos da história daquela cidade que lidera toda aquela região, cercando 

a cidade de Santarém cerca de 30 municípios, e aquela população também muito querida por 

todos os paraenses. E eu queria propor ao plenário que se manifestasse o Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, juntamente com a Unidade Regional I, de Santarém, votos de louvor, 

congratulações, de parabéns àquele povo maravilhoso e toda aquela região importantíssima 

para o desenvolvimento do Estado do Pará. E que esses votos fossem encaminhados ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara, a Ordem dos advogados do 

Brasil, até a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, associação comercial da região, enfim. 

Comunicar a todos que fazem aquela importante região para o Estado do Pará, e que o 

Tribunal de Contas do Estado lembrou e se manifestou positivamente reconhecendo a 

importância daqueles paraenses para todo o nosso estado. Se o senhor quiser prosseguir, eu 

tenho outros dois assuntos diferentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu prefiro colocar logo em votação, e também a 

manifestação do Ministério Público concordando com Vossa Excelência, aderindo o pleito de 

Vossa Excelência, subscrevendo o pleito. Então vamos colocar em votação, primeiro em 
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discussão, agora em votação a proposta do eminente Conselheiro Cipriano Sabino 

parabenizando a Cidade de Santarém, as congratulações do aniversário de 354 anos, pela 

importância que tem a cidade de Santarém para o Estado do Pará, pela região do Tapajós. 

Vossa Excelência foi muito feliz pela lembrança. Então, com aquiescência do Ministério 

Público de Contas aderindo à proposta, por unanimidade que decidimos as congratulações ao 

Município de Santarém. E que a Secretaria tome todas as providencias para encaminhar o 

expediente às autoridades daquele município. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 73 a 78/2015-Seger, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Obrigado. Eu agradeço a equipe da Secretaria, em especial ao Jorge, que 

imediatamente foi solicitado, tomou as providências, inclusive coloca no painel um trecho da 

história, enfim, da importância da cidade, daquela região, eu agradeço muito. Muito 

rapidamente, Jorge, muito obrigado. Como sempre você é um cara atuante, como diz o doutor 

Antônio Maria: “Proativo”. Vai para cima logo e resolve. Senhor Presidente, eu pedi que 

enviasse, além da Prefeitura, da Câmara, a Ordem dos Advogados do Brasil. Veja a 

importância dessa situação. A prefeita de Santarém na época, Maria do Carmo, quando iniciou 

o projeto da unidade, deu total apoio ao Tribunal. Saiu uma administração, entrou a 

administração do Alexandre Von, que é de partido diferente, ideologia diferente, pensamentos 

diferentes, continuaram dando total apoio. E assim foi reconhecido na inauguração por Vossa 

Excelência, por todos nós, o apoio que eles nos deram juntamente com o Governador Simão 

Jatene. Mas, vamos dizer assim, a margem disso, nós conversamos com a Ordem dos 

Advogados do Brasil, sessão de Santarém, e eles se colocaram à disposição integralmente em 

todos os sentidos e em todas as direções. Agradeceram o Tribunal de Contas, foi manifestado 

isso através de um documento oficial, que foi lido em plenário, e eu me lembro, à época, acho 

que o Jorge se lembra também, a Ordem se manifestando de lá, e foi lida aqui no plenário. 

Inclusive não só agradecendo a parceria, porque tem uma sala dos advogados lá, mas 

colocando o auditório e os advogados à disposição, ou seja, naquele momento inicial, e duas 

visitas que eu fiz lá, pessoalmente, com os integrantes da equipe técnica de Santarém, a Ordem 

dos Advogados se colocou à disposição para ajudar, e agradecendo e registrando a 

importância desse feito por todos nós aqui. Na verdade era uma dívida que nós tínhamos com 
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essa região. Então por isso que eu pedi a Vossa Excelência que sempre informasse a Ordem 

que o Tribunal está atento a essas comemorações, datas importantes da região. Outro assunto, 

Senhor Presidente: E como Vossa Excelência falou que o Ministro Relator das contas do 

Governo Federal, Augusto Nardes, ex-presidente do Tribunal de Contas da União, está em 

Belém, e Vossa Excelência foi recebê-lo ontem no aeroporto, esteve com ele já, ontem falei com 

ele à noite pelo telefone e conversamos um pouco também. E ele é uma pessoa, que a exemplo 

do ex-presidente do TCU Benjamin Zymler, busca esta integração. Não só, como disse bem o 

Conselheiro André Dias: “Cada um cuida do seu.” Até porque não há na Constituição 

nenhuma ligação, mas há entre os Tribunais. Os Tribunais estão fazendo esta integração 

independente do que diz a Constituição, até porque é importante para o nosso trabalho. Então, 

Senhor Presidente, eu quero também registrar que o Ministro Benjamin Zymler iniciou esse 

processo junto com os Tribunais de Contas de todo o Brasil, e do estado e dos municípios, e o 

Ministro Augusto Nardes deu continuidade a este processo. Só que eu tenho conhecimento que 

ele já esteve aqui no Pará 4 vezes. Mas não foi só na cidade de Belém, pois aqui ele realizou 

uma reunião de encontro dos Tribunais de Contas do Norte no Gabinete da Presidência, 

utilizando inclusive o Tribunal de Contas. Foi ao Marajó, e foi à região do Baixo Amazonas, lá 

no Tapajós. E não foi em um dia e voltou no outro. Foram vários dias de trabalho, de atuação, 

conhecimento do Tribunal de Contas da União através do Ministro Augusto Nardes. Daí o 

Tribunal reconheceu concedendo-lhe a comenda mais importante desta Corte de Contas em 

reconhecimento aos serviços prestados, não só ao Tribunal como ao Estado do Pará. Então eu 

quero também, como o Conselheiro André, dizer que estamos todos felizes com a chegada dele, 

com a vinda dele nesse momento importante, lançando inclusive uma obra onde os Tribunais 

discutem isso no Brasil Inteiro. Todos nós nas decisões aqui do plenário muitas vezes com 

palavras diferentes, mas falamos que o problema, às vezes, é de gestão, de governança, de 

como administrar melhor os recursos. E nesse momento decisivo, porque ele é o relator das 

contas do Governo Federal, e que se apresenta, como muito bem disse o Conselheiro André, 

muitas dificuldades, e o Governo do Estado do Pará dá o exemplo para a Federação, e alguns 

estados apenas estão cumprindo o seu papel verdadeiramente, porque não é fácil administrar 

com poucos recursos. O Governo Federal deve muito ao Estado do Pará, muito dinheiro 

comprometido, acertado, determinado por lei não foi repassado ao Estado do Pará, isso causa 
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um prejuízo extraordinário para toda população. Já havia um compromisso assumido antes 

dele sair da presidência, que ele viria ao Pará de qualquer maneira para que pudesse receber 

essa homenagem, e para a nossa felicidade, nesse momento que ele está sendo muito solicitado 

por toda a mídia nacional, mas ele abriu mão, por isso foi feliz as palavras do Conselheiro 

André. Então eu quero cumprimentar, ele não está nos ouvindo, mas não precisa nos ouvir 

para a gente reconhecer o trabalho que ele vem desempenhando pelo Brasil e dando atenção 

ao nosso querido Estado do Pará. Então eu faço esse registro, Senhor Presidente, agradecendo 

a oportunidade de estar falando aqui, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Manifestação do 

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

agradeço muito as manifestações aqui do Conselheiro André Dias por tudo que disse, a 

referência que fez ao programa de ontem, “Argumento”, do Mauro Bonna. Minha participação 

e do Ministro Augusto Nardes. Agradeço ao Conselheiro Cipriano por tudo que manifestou, as 

três manifestações muito apropriadas. Parabéns a Vossas Excelências. E eu quero tomar uma 

decisão agora, já para encerrar a sessão. Eu já conversei com os conselheiros, não está 

presente aqui o Conselheiro Nelson Chaves, mas a gente pode deliberar. A exemplo do que 

aconteceu no ano passado, a gente realizou as sessões no mês de julho somente nas quartas-

feiras. Eu já conversei com o MPC, que está de acordo, que é o dia mais apropriado, não vai 

atrapalhar ninguém, o Tribunal continuará funcionando, mas as sessões somente dia de 

quarta. E eu quero consultar o plenário se a gente pode deliberar sobre isso. Agora, o último 

assunto. A próxima semana, terça-feira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Dia 30 Presidente. Dia 30 teríamos a sessão. É uma 

sugestão apenas, Presidente. Sessão terça-feira dia 30, e a próxima na quarta-feira da outra 

semana. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Pois é. Exatamente. Então como a última sessão de junho será no último dia do mês 

de junho, dia 30. Já na quarta-feira, dia 1º, deveria ter a primeira sessão de julho. A proposta 

que está aqui do Eminente Conselheiro Cipriano para a gente não fazer uma sessão em um dia 

e a outra no dia seguinte, contaria apenas a partir da próxima quarta-feira. E eu pergunto se o 

plenário está de acordo, para a primeira sessão de julho acontecer no dia 08, quarta-feira, no 

horário regimental. E a Secretaria vai produzir uma resolução para que a gente possa assinar 

somente para o mês de julho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: Nós temos em caráter excepcional em virtude de vários motivos, 

inclusive econômicos, como Vossa Excelência relatou para os Conselheiros e algumas 

situações que precisam ser feitas. Mas absolutamente na Resolução, uma humilde sugestão aos 

colegas, que possa constar, em havendo necessidade extraordinária, o plenário poderá, a 

qualquer momento, atuar nas sessões, inclusive fazendo duas sessões no mesmo dia, para que 

não haja nenhum tipo de interrupção ou prejuízo ao plenário do Tribunal. É apenas uma 

sugestão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Bastante pertinente o que Vossa Excelência coloca, eu creio que os conselheiros 

entenderam. O Conselheiro Cipriano propõe o seguinte: As sessões serão nas quartas feiras do 

mês de julho. Caso haja necessidade, haverá uma sessão extraordinária para que o plenário 

possa votar processos de interesse da sociedade. A Secretaria entendeu, tem que ter um artigo, 

dispositivo que conste isso. Como diz o Conselheiro Cipriano: “Sem nenhum custo.” Muito 

bem! Então eu agradeço muito essa compreensão dos conselheiros, e o que eu justifiquei para 

os servidores que estão nos ouvindo? Isso vale para qualquer cidadão paraense. A matéria 

decidida ficou consubstanciada na Resolução nº 18.717, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vocês sabem que o 

nosso Tribunal está em obras, principalmente no prédio principal. Esta oportunidade nos ajuda 

muito para acelerar a obra. Estamos com um problema de energia elétrica seriíssimo aqui no 

prédio principal, vocês já testemunharam em muitos momentos a queda de energia 

abruptamente, causando danos, e o último realmente foi extremamente prejudicial a nossa área 

de T.I. E eu vou aproveitar esse período para fazer a reforma no sistema elétrico do prédio 

principal. Mas nós esquecemos um ponto: ano passado a sexta-feira foi facultada, não houve 

expediente na Corte, e isso aí eu não consultei o plenário. Vocês estão de acordo? Isso também 

facilitará muito para que a gente aproveite a sexta-feira para fazer esse trabalho. Estão de 

acordo? Não haverá nenhum prejuízo, a Secretaria já nos informou que tem como fazer toda 

uma programação, respeitando os prazos, o que vencer na sexta fica para segunda. Não há 

prejuízo nenhum ao jurisdicionado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu me lembro que Vossa Excelência comentou que a sexta-

feira seria facultada, mas haveria compensação de horário, o senhor confirma isso? Ou é 

apenas facultada? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 
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Cunha Teixeira: Senhor Conselheiro tudo que nós temos tratado com a gestão de pessoas, a 

gente tem procurado fazer a compensação. E eu quero consultar o plenário, teria que ter uma 

portaria para isso. Para os feriados, eu fiz uma portaria que fala da compensação. No mês de 

julho do ano passado não teve. Eu consulto o plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A minha sugestão, eu acho que da minha parte, opinião é 

que a decisão que Vossa Excelência tomar devemos acompanhar, uma vez que sabe 

efetivamente as necessidades de algum desligamento total do prédio, vai ter que ocorrer, é uma 

questão de segurança, enfim. Tem umas questões que tem que ser levadas em consideração. 

Mas acho que a decisão que Vossa Excelência encaminhar terá meu apoio. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou examinar com a 

Secretaria de Gestão de Pessoas, mas não haverá expediente nas sextas-feiras do mês de julho. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo. E nada mais havendo a tratar, 

Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às dez horas e cinqüenta e dois minutos (10h52min) e mandou que eu, Jorge 

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

presente ata. 

Belém, 23 de junho de 2015. 
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