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ATA Nº 5.320 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) do mês de junho do ano dois mil e quinze 

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

a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira; 

os Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha; e ainda o 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Antonio Maria 

Filgueiras Cavalcante, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. 

A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal 

a ata da sessão ordinária do dia vinte e três (23) 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: Impedido na forma regimental. 

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

Impedida. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

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

(Presidente): Aprovo-a. Oficializado resultado e sem expediente a ser lido, a presidência 

solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, quando foi anunciado o 

Processo nº 2010/51500-3, que trata da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Novo Progresso, 

responsável Madalena Hoffmann, Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1042

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com aplicação de multa regimental 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

voto para julgar as contas regulares, aplicando-se à responsável pelas mesmas a multa no valor 

de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), pela remessa extemporânea destas contas. Consultado 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51572-3, que cuida da prestação de contas 

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

Municipal de Santa Maria do Pará, responsável Marifrança do Socorro Souza de Oliveira, 

Subprocurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas com aplicação de multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que a responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares, aplicando-se à responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa extemporânea destas contas. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2011/52425-8, que trata da prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Federação dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Pará, responsável Carlos Augusto 

Santos Silva, Subprocurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro Cipriano Sabino. 

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

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 
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irregularidade das contas com devolução da glosa relativa ao valor recebido e não declarado 

legalmente com sujeição à cominação de multa regimental, com as recomendações elencadas 

por este Parquet à ALEPA. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, aplicando-se ao 

responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), em razão do não 

encaminhamento de documentação a que se está obrigado por força de lei ou de ato normativo 

deste TCE. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50812-2, que agasalha a tomada de 

contas instaurada na Associação Vigiense dos Artesãos, responsável Ana do Socorro Monteiro 

da Silva, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pela regularidade das contas com aplicação de multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que a responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares, aplicando-se à responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2012/50814-4, que comporta a tomada de contas instaurada na Associação dos 

Moradores do Rio Açaí, responsável Ivo Lourenço da Silva, Subprocurador Felipe Rosa Cruz, 

Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com aplicação de multa 

regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 
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colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, aplicando-se ao responsável pelas 

mesmas a multa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) pelo descumprimento do prazo para a 

remessa da supra prestação de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/51153-5, que cuida da tomada de contas instaurada na Associação de Artesãos de 

Altamira "Mãos de Fada", responsável Ivete Grings Batista, Procuradora Iracema Teixeira 

Braga, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com 

aplicação de multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, aplicando-se à 

responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) pelo 

descumprimento do prazo para a remessa da supra prestação de contas. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2012/51171-7, que destaca a tomada de contas instaurada no Grupo de 

Expressões Culturais Folclóricas Cisne Branco, responsável Ademar Bezerra da Silva, 

Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

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

descumprimento de prazo regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, aplicando-

se ao responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) pelo 
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descumprimento do prazo para a remessa da supra prestação de contas. Consultado o Plenário, 

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

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

anunciado o Processo nº 2014/50474-5, que trata do ato de Aposentadoria de Raimundo Sávio 

Barros Batista, Subprocurador Guilherme da Costa Sperry, Relatora Auditora Milene Dias da 

Cunha, com pedido de vistas pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, em sessão 

de 16/06/2015. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi concedida a Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira para proferir o seguinte voto-vistas: 

Bom dia Excelentíssimo Senhor Presidente, Bom dia ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Chaves. Conselheiro Cipriano Sabino. Conselheiro André Dias. Conselheiro Odilon. 

Bom dia ao Doutor Procurador Geral do ministério Público Doutor Antônio Maria. Meu bom 

dia aos nossos Conselheiros Substitutos Doutor Julival, Doutora Milene. Também estendo a 

minha saudação aos jurisdicionados, procuradores de jurisdicionados. Servidores e servidoras 

dessa casa. Trata-se de pedido de vistas e analise e registro formulado pelo IGEPREV 

referente ao ato de aposentadoria de Raimundo Savio Barros Batista, no cargo de Delegado 

Classe C. Lotado na Policia Civil no Estado do Pará com proventos integrais. O DCE 

solicitou, às folhas 157, ao IGEPREV, informações a cerca das parcelas sobre as quais 

incidiram as contribuições previdenciárias. Bem como a certidão de trânsito em julgado da 

decisão que incorporou aos vencimentos do abono salarial. Com base nas informações 

apresentadas, às folhas 159 a 183, a controladoria sugeriu a retificação da portaria de nº 

2399/2012, tendo em vista os pagamentos irregulares constantes da mesma. Em parecer o 

Douto Ministério Público de Contas embora entenda que por não ter havido o recolhimento da 

contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes à “Gratificação de risco e abono 

salarial, estas devem ser escolhidas dos proventos curva-se a entendimento do Tribunal de 

Contas da União e opina pelo registro do Ato de Aposentadoria”. Em seguida a relatora 

Doutora Auditora Milene Dias, entende que as parcelas referentes a: abono salarial, 

gratificação de risco de vida e gratificação por tempo integral são devidas ao interessado e 

que a ausência de recolhimento sobre as referidas parcelas não tem o condão de determinar a 

negativa de registro, propondo, portanto, além do registro sejam encaminhadas orientações a 

Policia Civil quanto aos recolhimentos previdenciários pertinentes e cópia da decisão do 
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plenário dos órgãos competentes para providencias cabíveis. Constam do Ato de 

Aposentadoria, parcelas referentes a gratificação do risco de vida, gratificação por tempo 

integral e gratificação de dedicação exclusiva. Abono salarial. Entretanto, não houve 

recolhimento de contribuição previdenciária sobre abono salarial e gratificação de risco de 

vida. Antes de manifestar qualquer posicionamento é imprescindível e necessário se faz 

relembrar conceitos básicos de nosso ordenamento jurídico entre adicional e gratificação para 

que se possam estabelecer diferenças, afinal, não raro ocorrem equívocos legislativos quanto a 

nomenclaturas das referidas parcelas e o próprio Ministro José Arnaldo da Fonseca, do STJ, 

já se manifestou a respeito afirmando: A Legislação Federal, Estadual e Municipal apresenta-

se com lamentável falta de técnica na denominação das vantagens pecuniárias de seus 

servidores confundindo e baralhando adicionais e gratificações. O que vem dificultando ao 

executivo e judiciário o conhecimento dos direitos de seus beneficiários, Direito Administrativo 

Brasileiro 18º Edição página 404. Adicional é uma vantagem que a administração concede ao 

servidor em razão de tempo de exercício, do tempo de exercício, ou em faze da natureza 

peculiar da função. Que exige conhecimento especializado ou regime próprio de trabalho. O 

adicional relaciona-se com o tempo ou com a função, por ter natureza perene, o adicional, a 

princípio, adere aos vencimentos sendo de caráter permanente. Gratificação é uma vantagem 

peculiar e atribuída precariamente ao servidor que está prestando serviço comum da função 

em condições anormais de segurança. Insalubridade ou onerosidade ou concedida como ajuda 

aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica. No dizer do saudoso 

administrativista Hélio Lopes Meireles, em, Direito Administrativo Brasileiro, 21º Edição 

1996, página 406, e subsequente – As gratificações de serviço ou pessoais não são 

liberalidades pura da administração. São vantagens pecuniárias concedidas por recíproco 

interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam 

automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo a continuidade de sua percepção. 

Na feliz expressão de Mendes de Almeida “São partes contingentes, isto é, parte que jamais se 

incorporarão aos proventos, porque paga episodicamente ou em razão de circunstâncias 

momentâneas.” Portanto, se as gratificações possuem natureza precárias e consequentemente 

transitórias, não se incorporando aos proventos do servidor. Cessando as condições anormais 

de realização do trabalho, põe-se termo ao seu pagamento em razão do caráter transitório do 
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qual ela se reverte. Instada a se manifestar, a Eminente relatora, Auditora Milene Dias 

informou que: A gratificação por tempo integral está fundamentada em resolução de nº 15050 

TCE-PA, enquanto que a gratificação de risco de vida possui amparo legal na Lei Estadual de 

nº 5539/89 e o abono salarial amparado por decisão judicial mandado de segurança. Pois 

bem, a resolução nº 15.050 dispõe tão somente quanto a possibilidade de acumular as 

gratificações de dedicação exclusiva e de tempo integral, ou seja, em nenhum momento trata 

da possibilidade dessas parcelas serem incorporadas ou não aos proventos de aposentadoria. 

Quanto ao abono salarial, inúmeras decisões de primeira instância que concederam a 

incorporação do abono aos proventos, já foram cassadas pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará em grau de recurso, inclusive já com trânsito julgado em anexo. Tornando pacífico o 

entendimento de que o abono salarial previsto nos Decretos Estaduais nº 2219/97 e nº 2836/98 

não podem ser incorporados em razão de seu caráter transitório e emergencial, ou seja, trata-

se de parcela nitidamente transitória e que por sua natureza é incompatível com a 

incorporação a remuneração dos servidores da Policia Militar. Quanto à gratificação de risco 

de vida, sua incorporação está fundamentada na Lei nº 5539/89, entretanto, deve se atentar 

para o fato de se tratar de uma lei anterior a emenda constitucional nº 20/98 e posteriores, que 

trouxeram inúmeras e relevantes mudanças aos sistemas previdenciários de caráter 

eminentemente contributivo, instituído pelo artigo nº 201 da Constituição Federal que 

consagra o principio do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. O próprio 

Ministério Público de Contas entende que não havendo contribuição previdenciária sobre as 

parcelas referidas, estas devem ser excluídas, entretanto curva-se ao TCU quando em uma de 

suas decisões firma o entendimento de que as leis especiais prevalecem sobre as leis genéricas, 

ou seja, no caso em analise a lei nº 5539/89, específica prevalece sobre a Lei Estadual nº 

22/94, Lei Geral, e que é silente sobre o assunto. No caso em tela, não se está diante de um 

conflito entre norma geral ou norma específica, mas sim diante de uma lei específica de nº 

5539/89 incompatível com o artigo nº 201 da Constituição Federal e suas Emendas 

Constitucionais, sendo de conhecimento em conteste que qualquer norma sucumbe perante a 

carta magna e obediência ao principio a supremacia das normas constitucionais. Se a carta 

magna instituiu sistema previdenciário contributivo, segundo o qual, os proventos devem 

corresponder ao que o servidor contribuiu, não há como incorporar verba que além de sua 
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natureza transitória não incidiu contribuição previdenciária. Em parecer técnico da ACPP, às 

folhas 186, inclusive, foram transcritos, julgados do STF, cujo entendimento se firma no 

sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas a remuneração para fins de 

aposentadoria podem sofrer incidência da contribuição previdenciária. Diante disto, a 

assistem em razão a Policia Civil em não incidir as contribuições previdenciárias sobre o 

abono e gratificação de risco de vida. Conclui-se, portanto que: a incorporação prescrita no 

artigo 2º da Lei Estadual nº 5539/89 contraria nitidamente as normas constitucionais, à 

medida que determina a incorporação à aposentadoria de verba de natureza precária e sobre 

as quais não incide contribuição previdenciária. Se antes da emenda constitucional era 

necessário para fins de aposentadoria apresentar apenas certidão de tempo de serviço, após a 

emenda constitucional nº 20/98 necessário se faz apresentar a certidão por tempo de 

contribuição. Assim, se a gratificação de risco de vida é de natureza transitória e 

consequentemente não incide contribuição previdenciária, não há como ser incorporada aos 

proventos, do contrário acarretaria em flagrante desrespeito as normas constitucionais que 

instituiu o sistema contributivo consubstanciado pelo princípio financeiro e atuarial. A 

proposito, quando se fala em princípio financeiro e atuarial, tem-se dois conceitos: o 

financeiro que se refere ao equilíbrio entre o que se arrecada com as contribuições 

previdenciárias, e o que se gasta com os benefícios previdenciários como: pensões, 

aposentadorias, auxílio doença e etc. Sendo o equilíbrio entre a receita e a despesa do sistema 

previdenciário no mesmo exercício financeiro. Já o equilíbrio atuarial refere-se à relação entre 

om montante atualizado para manter certo benefício e o montante arrecadado como 

contribuição para custear esse mesmo Benefício. Desse modo, as contribuições arrecadadas 

devem ser suficientes para cobrir o montante que será destinado para cobrir i benefício. Se não 

incidiu contribuição previdenciária sobre gratificação de risco de vida, não há suporte 

constitucional e legal para que o instituto previdenciário agora suporte esse ônus, custeando a 

referida parcela. Diante do exposto e das competências constitucionais dessa Corte de Contas 

em resguardar a legalidade dos Atos de Aposentadoria, converto o voto em diligência para 

que o IGEPREV exclua do ATO de Aposentadoria as parcelas de abono salarial, gratificação 

risco de vida, gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva, por serem indevidas em 

razão de sua natureza precária, portanto, transitória sobre as quais não incidiram as 
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contribuições previdenciárias. Esse é o nosso voto. A Presidência, cumprindo preceito 

regimental, colocou a matéria em discussão, iniciando com a manifestação da relatora, a 

Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Bom dia Senhor Presidente. Bom Dia 

Ministério Público. Senhores Conselheiros. Todos os Presentes. Todos que nos ouvem. Essa 

questão da Polícia Civil é realmente preocupante porque quando a gente estava estudando o 

processo, Conselheira Lourdes, a gente se deparou com a ausência de contribuição. Só que o 

que acontece? Apesar dessas parcelas, e eu concordar com o entendimento da Conselheira 

Lourdes, de que elas são parcelas pro labore faciendo, ou seja, parcelas concedidas em face do 

exercício da função, é pacífico no STF de que essas parcelas são incorporáveis desde que haja 

previsão legal neste sentido. A questão do abono salarial, o que acontece? Houve um mandado 

de segurança, e que a decisão foi favorável ao pagamento dessa parcela e a incorporação. Por 

que o abono salarial foi dado em nível de caráter geral para todos os servidores da Polícia 

Civil. Então em face da decisão Judicial é que a gente manteve a incorporação. No caso da 

dedicação exclusiva, tempo integral e gratificação de risco de vida há uma previsão legal tanto 

na lei nº 5539/89 que prevê a incorporação a despeito de ser uma parcela, e concordo com a 

Conselheira Lourdes nesse sentido, uma parcela em face do exercício da função, que em tese 

não deveria ser incorporada, porém, o STF já firmou entendimento que não há que se falar de 

inconstitucionalidade nesse sentido, quando há previsão legal permitindo a incorporação. A 

grande celeuma da questão aqui incide na ausência das contribuições sobre essas parcelas. 

Por que em que pese haver previsão legal no sentido da incorporação dessas parcelas, não foi 

vertida contribuição na atividade, o que de fato realmente acarreta um desequilíbrio financeiro 

e atuarial do sistema previdenciário, por isso, as determinações. No entanto a ausência de 

recolhimento não pode ser impedida ao próprio interessado, e sim ao órgão que emitiu o Ato 

de Aposentadoria, por isso, que na minha proposta de decisão propus o deferimento do registro 

com determinação ao IGEPREV para que aquele órgão procedesse o recolhimento das 

parcelas dos servidores em atividade e encaminhamento ao MP afim de buscar o recolhimento 

retroativo dessas parcelas sobre as quais não incidiu o desconto, tendo em vista que ele é o 

único legitimado para fazer tal ação. Então Senhor Presidente, nesse sentido, sopesando os 

princípios, eu realmente verifiquei que tendo uma previsão legal para a incorporação, eu não 

me senti a vontade realmente para diligenciar determinando a correção do ato, que é o 
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entendimento da Conselheira Lourdes. Ela vai pelo sentido de que sendo a parcela pro labore 

faciendo e como não houve contribuição, ela entende que o Artigo nº 201 da Constituição 

Federal não recepcionou a Lei nº 22/94, nem a Lei nº 5539/89. O Artigo nº 201 da Constituição 

Federal trata da manutenção do equilíbrio do sistema previdenciário. Bem, eu particularmente 

não vejo aí uma questão de inconstitucionalidade, e sim uma questão de ilegalidade com base 

nos próprios dispositivos das Leis Estaduais que em desrespeito a Lei complementar nº 39 não 

procederam ao recolhimento dessas contribuições. Então nesse sentido eu mantenho a minha 

proposta de decisão anterior e deixo à deliberação do plenário para ver o que seria melhor 

aplicável ao caso concreto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Eu queria primeiro me congratular com as duas relatorias ou com as duas teses, 

pelo trabalho dedicado para construir um conhecimento e um entendimento sobre esses 

diversos dispositivos, e queria pedir desculpas porque eu não consegui compreender o todo, 

por isso eu queria compreender exatamente, se fosse possível, onde está a diferença, entre uma 

tese e outra, para poder compreender exatamente qual é, digamos, onde uma diverge da outra 

e onde elas são iguais. Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da 

Cunha: A minha tese é no sentido de que, havendo previsão legal em que pese essas parcelas 

terem características realmente transitórias, em tese, e também serem concedidas em face do 

exercício da função, elas são consideradas parcelas pro labore faciendo, o que são parcelas 

pro labore faciendo? São parcelas que são pagas enquanto perdurar determinado exercício, 

determinada atividade. E são retiradas quando forem finalizadas essas atividades. Então em 

face disso, elas têm caráter transitório, elas não têm caráter permanente. Porém se há previsão 

legal no sentido de incorporação dessas parcelas, ainda que de caráter transitório, ainda que 

de caráter não permanente, o STF decidiu que não há qualquer vedação quanto a sua 

incorporação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Perdão interferir. É mais ou menos como existe aquela história, depois que você ocupar 10 

anos na chefia incorpora, é essa tese? Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora 

Milene Dias da Cunha: Sim. Mais ou menos isso. Então o que acontece? Essas parcelas, 

independente de qualquer coisa, elas deveriam ter incidido contribuição sobre elas, 

principalmente quando a lei prevê a incorporação. O STF entendeu que quando uma parcela 

pro labore faciendo ou no caso, o abono salarial, que foi o objeto do mandado de segurança é 
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pago em caráter geral e a todos os servidores, ele na verdade está travestido de um parcela 

remuneratória, ele nada mais é do que uma concessão, um aumento remuneratório dado para o 

servidor, por isso, com o é um aumento remuneratório ele se incorpora a remuneração daquele 

servidor. Então o abono salarial está garantido hoje neste Ato de Aposentadoria em face de um 

mandado de segurança que foi impetrado. O judiciário concedeu esse mandado de segurança 

permitindo a incorporação nos proventos de inatividade, esse mandado de segurança está em 

faze de recurso, só que o recurso não tem efeito suspensivo da decisão liminar, ele tem apenas 

efeito devolutivo. Então enquanto o recurso não for julgado continua valendo a decisão em 

sede de liminar que foi dada no mandado de segurança. Em relação à gratificação de risco de 

vida. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Quer dizer, 

conforme o julgamento, vai ser tido como certa a incorporação ou não, é isso? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É mais ou menos quando se discutia ontem aquele 

que estava 5 a 4 por enquanto, mas que pode ir para a direita ou para a esquerda? Quer dizer, 

nós não temos ainda como certo de que vai acontecer é isso? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Não, nós temos uma liminar que deu o direito, é uma 

decisão judicial que temos que cumprir, mas é a liminar que determina o pagamento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Está sendo pago? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Está sendo pago com 

base nessa liminar. Agora, pode ser que na análise desse recurso que foi impetrado em relação 

a esse mandado de segurança, essa decisão volte a não conceder esse abono salarial, e nesse 

caso, o abono salarial deverá ser retirado da aposentadoria com base em uma nova decisão 

judicial. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Em que 

etapa está isso? Por exemplo, enquanto eu conversava com o Conselheiro Odilon sobre um 

caso sobre Militares ele me mostrava um julgamento onde do total dos 11 votos já tinham 9 se 

manifestado, estava 5 a 4 quer dizer, já existe alguma coisa neste andamento, ainda não foi 

nem para plenário? Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: 

Não. Ainda não foi para plenário ainda, não está concluso para o relator levar a plenário para 

julgar esse recurso. Bom, a outra questão diz respeito a essas outras três parcelas: A 

gratificação de risco de vida, a gratificação de tempo integral e a gratificação de dedicação 
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exclusiva. Elas também têm amparo legal no Artigo nº 45 da Lei nº 22/94. Bem, o ponto 

convergente entre o meu entendimento e o da Conselheira Lourdes, em cima dessas parcelas 

deve incidir contribuição se elas forem para aposentadoria. O ponto divergente em relação ao 

entendimento da Conselheira Lourdes. A Conselheira Lourdes entende que por não ter havido 

contribuição isso não dá sustentáculo para que haja incorporação dessas verbas nos proventos 

de aposentadoria, porque ela entende que o artigo nº 201 da Constituição Federal não 

recepcionou esse dois positivos dessas leis que trazem a incorporação dessas parcelas. No meu 

entendimento, que é o ponto divergente, eu entendo que isso não trás nenhuma 

inconstitucionalidade, é mais um aspecto de ilegalidade do órgão que deve proceder o 

recolhimento, tendo em vista as diversas decisões do STF, que afirmam que não há qualquer 

vedação e não há inconstitucionalidade quando, verbas ainda que de caráter transitório e não 

permanente, desde que haja previsão legal, sejam incorporadas a proventos de inatividade, 

então, por isso, que eu não consigo visualizar uma não recepção em relação ao artigo nº 201 

da Constituição Federal. E por essa razão que, como não compete ao responsável o 

recolhimento e sim ao órgão o recolhimento, o deferimento do registro com as diversas 

determinações a partir de agora. No entendimento da Conselheira Lourdes que é divergente do 

meu, ela entende que como são de caráter transitório e não permanente, independente de que 

haja previsão legal, porque ela entende que essa previsão legal não foi recepcionada pelo 

artigo nº 201 da Constituição Federal, então ela propõe a retirada dessas parcelas dos 

proventos e que o julgamento do processo seja convertido em diligência para que o órgão 

retifique o Ato de Aposentadoria e que a partir daí a gente defira ou indefira esse ato. Então 

nosso ponto de divergência é basicamente nesse sentido, eu acho que a previsão legal foi 

recepcionada pela constituição com base nessa decisão do STF, que diz sobre isso. Mas 

concordo com a Conselheira Lourdes sobre a obrigatoriedade de realmente incidir 

contribuições em cima dessas parcelas em face do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema 

previdenciário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: A Doutora Milene já deu mais ou menos um esclarecimento. Nossa divergência é 

porque apesar de ser uma lei especifica estadual, são dispositivos que não se sobrepõem, 

inclusive a lei especifica estadual entrou em vigor um pouco após a constituição. Mas após a 

emenda constitucional nº 20, que trata sobre o sistema previdenciário contributivo, então ela 
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não se sobrepõe. E por outro lado o principio financeiro e atuarial, os dois princípios estão 

explícitos, e o próprio MP observou que não houve contribuição, e a própria relatora está nos 

demonstrando. Nós vimos que não houve contribuição. Então diante dos dois princípios, do 

equilíbrio financeiro e do atuarial, e diante de uma situação, de duas leis, que elas são apesar 

de específicas, mas que não foram recepcionadas pela constituição, eu mantenho o meu voto e 

fica a critério do plenário a tomar uma decisão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

representante do MPC Procurador Geral Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Bem. Eu estou 

tendo conhecimento do processo. A Doutora Milene examinou os autos, deu a sua 

manifestação. Eu vi o parecer do MP, Doutor Guilherme, também examinou os autos, também 

é pelo deferimento do registro. E a Conselheira Lourdes Lima agora pede que o processo não 

haja o deferimento, mas que seja feita uma diligência. Muito bem. Eu data vênia, pelo que ouvi 

e principalmente depois da elucidativa manifestação da Auditora Milene, eu posso dizer que 

firmo o meu entendimento no sentido de retificar a manifestação do MP pelo deferimento e 

encaminhamento para que seja feito o devido recolhimento, até porque o interessado não pode 

ser prejudicado. Então a pessoa interessada, a pessoa que está aqui no caso não poderá ser 

prejudicada por um equívoco, ou um erro, da administração. Então ele não poderá de ser 

aposentado por um erro da administração que poderá ser sanado através do seu recolhimento 

oportunamente. Então nós nos manifestamos no sentido de ratificar a manifestação do MP 

nesse sentido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: É só uma questão. Por que o próprio tribunal com esta decisão pode abrir um 

precedente no Estado, diante da incorporação de parcelas que não foram parcelas 

contributivas com a previdência. E você vai ter um desequilíbrio financeiro e atuarial. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu queria entender 

quantos já foram alcançados e se beneficiaram da tese levantada pela Doutora Milene, se não 

tem ninguém? E se não, realmente, isso não abre precedente para que outros se aproveitem 

dessa mesma tese. Hoje eu estou muito preocupado, mas muito preocupado com a saúde 

econômica e financeira da previdência no Pará e no Brasil. As pessoas talvez não estejam 

observando, mas “O inverno está chegando”, como dizem no “Game of Thrones”, quer dizer, 

as coisas não estão fáceis, não estamos vivendo um momento de prodigalidade do estado, pelo 

contrário, o estado vai ter que passar necessariamente por uma profunda constrição, porque a 
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economia não vai crescer. Quer dizer eu tenho muito medo de ser pródigo com um recurso que 

nós talvez não tenhamos e abrir precedentes, impor ao estado um recolhimento que hoje ele já 

não conta com esse recurso para recolher, quanto mais quando tem uma consulta, um parecer 

por esperar, um voto por esperar que pode mudar o conceito. Quer dizer, nós vamos nos 

antecipar a ele? Eu acho que a medida que a gente tem que tomar nesse caso é conservadora 

com o tesouro público. Não identificando a pessoa que seria a beneficiária e os outros muitos 

que podem se beneficiar. Então essa é hoje a lógica que preside o meu julgamento em caso 

como este e semelhantes a esses. A preservação da saúde do tesouro e o máximo possível 

econômico, porque já está faltando dinheiro ao tesouro econômico do Estado do Pará e do 

Brasil e vai continuar faltando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Mais alguém deseja se manifestar? Por que até então só votou o 

Conselheiro Nelson Chaves. Eu pergunto também se o Conselheiro Odilon antes de eu começar 

a colher os votos, se sente em condições de votar, ou gostaria de pedir vistas para analisar 

melhor o processo, porque Vossa Excelência não estava na sessão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Inicialmente bom dia a todos! Eu 

ouvi atentamente Presidente o voto vistas da Conselheira Lourdes e as explicações da Auditora 

Milene e eu estou esclarecido quanto ao assunto, eu me sinto a vontade para votar. 

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

passo a colher os votos, inicialmente pergunto ao Conselheiro Nelson Chaves que já votou, se 

ratifica o seu posicionamento anterior, No caso concordando com a relatora Doutora Milene. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Apenas 

dando ênfase o que manifesta o Conselheiro André, também tenho a preocupação com o 

sistema previdenciário, mas também nas águas do Ministério Público de Contas, alguma coisa 

que o Estado também deveria ter feito, naquele momento assim eu compreendi, e alterando esta 

decisão o servidor será oportuna à preocupação do Conselheiro André, comungamos todos 

com ela, mas eu acho que nesta discussão que eu também procurei ficar atento, porque eu já 

tinha expressado a minha opinião na sessão que o tema foi abordado, eu penso da mesma 

forma, ratifico a minha posição. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Presidente eu vou acompanhar a Doutora Milene, mas com a observância, 

o destaque das duas manifestações da relatora e da própria Doutora Milene com relação a não 
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contribuição, ao não desconto. E eu quero fazer esse voto. Por que se todos acompanharem o 

voto, então nós vamos votar parcialmente em um voto complementando com o outro. Acredito 

que dá para fazer essa situação. Com relação à contribuição. Então eu voto com a Doutora 

Milene registrando que ela mesma observou essa não contribuição, eu acompanho isto, e 

também acompanho a Lourdes no sentido de que não houve a contribuição que isso deve ser 

observado para que não haja o que o Conselheiro André levantou, uma vez que está se tirando 

recurso sem ter dado a contrapartida. Então eu acompanho a relatora a original nesse sentido. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Permita-me um 

aparte? A contribuição quem vai fazer é o tesouro do estado, não é o particular. O senhor 

compreendeu? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Não. Mas ela teria que ter contribuído o abatimento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Isso é um negócio muito nevrálgico 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Doutora Milene, vossa Excelência tem a palavra por que aqui suscitaram mais um ponto. 

Quem vai recolher? O estado ou também a pessoa? Não são os dois. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Parece que houve no voto da 

Auditora a possibilidade do cidadão do recolher a previdência, ele próprio. Não sei se percebi 

assim. Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Senhor 

Presidente. Eu compartilho da preocupação de todos os conselheiros, principalmente do 

Conselheiro André, da Conselheira Lourdes e também do Conselheiro Cipriano. A questão do 

recolhimento é a seguinte: o recolhimento é feito por parte da remuneração do servidor. A 

minha proposta de decisão proferida anteriormente é pelo deferimento registro, tendo em vista 

que a responsabilidade não é do interessado, mas sugeri que fosse determinado que a Polícia 

Civil e a SEAD procedessem aos recolhimentos na folha de pagamento dos servidores em 

atividade. É claro que tendo havido tal ilegalidade em face do princípio da autotutela a 

administração pode proceder tal recolhimento dos últimos cinco anos se assim o desejar. Tanto 

é que esse seria o encaminhamento correto. Por isso que também na minha proposta de 

decisão os autos são encaminhados ao MPE para que ele adote as providências cabíveis em 

relação a essa situação. Então assim, essa contribuição ela vai ser, no caso desse servidor que 

vai ser aposentado, talvez realmente a gente tenha dificuldade em reaver esses valores, mas em 
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relação ao servidor ativo pode haver sim um processo administrativo por parte da Polícia Civil 

ou da SEAD, de modo a buscar o recolhimento dos últimos cinco anos do que não foi recolhido 

até o presente momento e proceder o desconto em folha sucessivamente em várias parcelas 

como prevê hoje a Lei nº 5.810 que é o regime jurídico único dos servidores, de modo mitigar a 

sangria que foi feita nos cofres públicos em relação à ausência de contribuição. Por que 

realmente é uma situação muito preocupante a situação do sistema previdenciário no Brasil. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Pode ou deverá? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Na minha proposta 

de decisão eu coloquei uma determinação, então eu acho que deveria, por quê? Por que é uma 

disposição legal. O principio contributivo decorre da própria Constituição Federal, e a 

necessidade de recolhimento decorre da Lei Complementar 39, então nesse sentido eu acho que 

a gente deveria determinar realmente que seja feito o recolhimento a partir de agora dos 

servidores ativos e um processo administrativo para buscar o recolhimento dos últimos cinco 

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

Odilon me falava também que uma vez julgado no STF ele terá um efeito que ele passa a valer 

e que ele possa voltar atrás nessa nossa decisão? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Auditora Milene Dias da Cunha: Isso apenas em relação a abono salarial. O abono salarial é 

apenas uma das parcelas que estão sendo discutidas. Então normalmente o mandado de 

segurança ele não tem efeito contra todos, ele tem efeito apenas entre as partes do processo. A 

menos que isso enseje um recurso extraordinário, ou seja, decidido de forma diferente pelo 

STF, o que eu acho pouco provável, em sede o mandado de segurança. Agora uma questão que 

eu acho muito importante só para poder frisar Conselheiro Cipriano, já vou finalizar. Que é a 

questão, por que uma das coisas que a gente estava discutindo aqui era a questão dessas 

verbas serem pagas em caráter transitório. Só que a própria Polícia Civil e a Lei nº 22/94 da 

Polícia Civil descaracterizam o caráter transitório da verba à medida que ela paga isso a 

todos os policiais Civis e Militares de forma indiscriminada. Então não é uma parcela que está 

sendo paga em face do exercício da função, é uma aparcela que está sendo paga em caráter 

geral e não transitório, porque ele recebe desde o primeiro o dia que ele toma posse até o 

último dia de atividade dela. Então essa é a grande questão e foi nisso que me baseei. Com 

base em todos precedentes que temos no STF. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente é nesse sentido que eu voto. Na 

verdade completo. Há uma complementação. A concordância pelas duas que estudaram o 

processo de uma parte. E eu também concordo, acho que todos os conselheiros concordam 

aqui. Também o que me preocupa é o cidadão trabalhar a vida inteira e por irresponsabilidade 

de alguém, agora começarem a querer violentar um direito que a pessoa adquiriu ao longo da 

vida trabalhando. O Congresso Nacional está discutindo com a Presidente e é uma guerra. Ela 

acabou de dar um exemplo de uma situação que virou salário que pode ser corrigida, 

independente do Tribunal de Contas, independente de decisão judicial, independente de 

qualquer questão, é uma situação administrativa, quando você pretende equacionar uma 

situação. Depois pagasse, pagasse, pagasse e aí lá na frente o problema se apresenta, na hora 

de se cortar, por exemplo, poderia ser agora, não se corta, lá na frente se apresenta o 

problema. Então eu me preocupo, Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, com a situação 

do trabalhador, e nesse momento da vida é onde ele mais precisa do apoiamento do estado, 

não gratuitamente, mas é uma devolução do que ele se dedicou trabalhando uma vida inteira 

pagando a sua contribuição, conseguiu. Veja bem, não existe. Doutora Milene deu parecer que 

ele tem direito a receber, aí eu vou violentar esse direito? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Ele não só não pagou como esse aí é um regime 

próprio que está se tornando próprio demais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Excelência eu entendi, veja bem o seguinte, 

existe o posicionamento que é legal que ele vai receber, aí agora por uma situação de um 

problema causado, que não foi por ele causado, nós vamos discutir essa questão que é muito 

maior, mais ampla, nesse sentido, inclusive está recebendo, até agora está recebendo. Então eu 

queria acompanhar o voto da relatora, essa observação de que não foi descontado, mas ela 

está apresentando essa solução, e eu acompanho o voto da Relatora Milene. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Apenas dizendo que a 

questão é constitucional apesar da gente ter esclarecido e saber que o sistema previdenciário, 

as duas leis específicas não abordaram, não foram abordados pela constituição e muito menos 

pela emenda constitucional que cria um sistema de contributivo da previdência. Agora, resta 

saber que após esta nossa decisão se nós estamos direito aqui em um caso concreto, qual a 

repercussão em também casos análogos, só isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente eu queria fazer um questionamento 

que considero importante. O Estado é comunicado dessas votações? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Os nossos acórdãos 

são publicados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu digo que um representante poderia inclusive vir aqui na tribuna e 

apresentar a defesa de seus interesses, é uma situação que deve ser levada em consideração, 

me ocorreu agora, mas muito bem um processo desses ou de outra natureza, o estado poderia 

se fazer presente aqui para mostrar as dificuldades os seus problemas e até defender o ponto 

de vista a, b ou c, porque ele é parte, seria parte do processo. Era essa a observação Senhor 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Senhores Conselheiros o Conselheiro Cipriano Sabino suscitou outra questão, acha 

que deveria ter uma manifestação do IGEPREV, porque a gente costuma fazer neste caso, o 

IGEPREV teria a possibilidade apenas de apresentar um recurso contra uma decisão do 

tribunal, uma oportunidade de recurso, não agora, Mas como eu digo, é um assunto polêmico, 

eu estou ouvindo aqui, vejo que ainda há dúvidas, eu queria ouvir a manifestação dos 

Conselheiros que ainda faltam, André e o Conselheiro Odilon Teixeira. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Antes do André. André 

me permita. Conselheiro a minha ponderação é citar o IGEPREV para que ele se apresente no 

plenário se quiser, não é obrigado, se quiser. Por que essas situações que são colocadas, 

obviamente a parte poderia colocar os seus argumentos e até quem sabe, como é feito em 

qualquer Tribunal, Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal. O Estado tem uma ação contra a 

situação da Lei Kandir, está lá se defendendo, apresentando as suas razões e assim 

sucessivamente. Então, depois a gente conversa sobre essa situação, mas eu acho que seria 

interessante um momento desses. A Conselheira Lourdes acha que poderá ter um precedente, 

uma repercussão muito grande, e o estado não vai se manifestar? Quer dizer, já se apresenta a 

defesa, ele poderia vir aqui ao tribunal e apresentar as suas argumentações e dizer: “Esse 

processo é assim, assim, e assim.”, como fazem os advogados que representam as partes, acho 

isso natural, não vejo problema nenhum, normal. Quem sabe o estado chegasse aqui e nos 

esclarecesse o problema real. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: O que quero colocar também, primeiro, é a nossa interpretação da 
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questão legal, segundo o que é justo. Eu ouvi essa discussão aqui. A Doutora Milene pelo que 

eu entendi ela está também recepcionando o que prevê a portaria do IGEPREV, está 

concordando com o IGEPREV? Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias 

da Cunha: Justamente. O posicionamento do Conselheiro Cipriano é interessante, mas com a 

devida vênia Conselheiro, eu não acho que seria necessário para esse processo tendo em vista 

que não há discussão do IGEPREV com relação a isso. Tanto é que o IGEPREV tem emitido 

todos os Atos de Aposentadoria da Polícia Civil nesse sentido. Então eu acho que a partir da 

nossa determinação do pleno é que essa discussão pode ser aprofundada porque eu acho que 

inicialmente, como o IGEPREV ele tem feito assim, e vários processos nesse sentido, eu não 

vejo necessidade de se chamar o IGEPREV para esse processo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente eu 

agradeço até as palavras da Doutora Milene que vem até colaborar com o que eu estava 

pensando aqui. Quer dizer, nós estamos preocupados, Conselheiro André e a Lourdes, uma 

situação que o estado não está preocupado, o IGEPREV concorda, com esse esclarecimento 

agora eu até retiro essa preocupação do estado vir se defender por que ele mesmo já está 

dizendo que é assim que é para fazer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: E também Excelência pelo que foi colocado aqui eu acho 

que o IGEPREV não tem nem muito que fazer, tem que cumprir uma ordem judicial, uma 

liminar, que está em vigor, não é isso Conselheiro Odilon? Tem que fazer assim.  Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu não diria que não é o estado 

que não está preocupado, é o governo, o estado é permanente, o governo é transitório. E é isso 

que faz uma diferença entre nós Tribunal de Contas e o Governo, os governos eles exercem 

políticas conjunturais e nós Tribunal de Contas exercemos algumas políticas estruturais. Eu 

estou muito instigado Senhor Conselheiro Presidente a pedir vistas ao processo. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou deferir o 

pedido de vistas a Vossa Excelência e dizer que achei a discussão extremamente importante, é 

o tipo de coisa que gosto de ver no plenário, porque isso enriquece a todos nós. A gente sempre 

confia no relator que estudou o processo, ou no outro colega que pediu vistas. Eu achei que foi 

muito feliz a Conselheira Lourdes Lima e também a Doutora Milene, assim como nós. Pelo que 

eu entendi há uma preocupação e posicionamento divergentes. A gente costuma ver no 
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supremo a maioria das decisões se vence por maioria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente! Só para interromper Vossa Excelência, 

acho que é um assunto extremamente importante, com todo respeito ao pedido de vistas. Mas 

eu particularmente gostaria de ter escutado nesse processo, ainda para subsidiar mais as 

dúvidas, o Conselheiro Odilon, porque aqui é um debate que nos envolve a todos e ali disse que 

já tinha uma aposição, salvo engano, que direcionava em uma direção, e como é um membro 

importante do colegiado, sem nenhum demérito, pelo amor de Deus Conselheiro André, o 

pedido de vistas de Vossa Excelência, do qual eu concordo, independente até da posição do 

Conselheiro Odilon, mas eu acho que seria de todo recomendável que nós pudéssemos também 

escutar o que pensa o Odilon a respeito desse assunto. Se for possível. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente eu como bom 

ouvidor eu ouvi atentamente a todos. Na época em que advogava, eu lembro muito bem, que em 

ações previdenciárias muitas vezes nós deparávamos com a seguinte questão: o empregador 

não recolhia, ou retinha contribuições dos seus empregados, ou pior ainda, às vezes nem 

pagava de forma irregular, errada integralmente, não retinha essas contribuições. E não 

informava a previdência social. Quando o empregado iria solicitar a sua aposentadoria, o 

INSS negava dizendo que nunca foram vertidas contribuições, ou seja, administrativamente era 

negado. Esse empregado se via obrigado a entrar na Justiça Federal e ver reconhecido pelo 

Juiz Federal o direito que ele tinha, ou seja, independente de ter vertido contribuições ou não o 

direito havia, e o Juiz então o concedia. Se nós fizermos um paralelo com o regime próprio, 

olha só o IGEPREV é uma autarquia do próprio estado, se fosse fazer um paralelo, 

administrativamente teria que ser negado por parte do IGEPREV as duas parcelas, ou as três: 

o abono salarial, o risco de vida e o tempo integral porque não houve contribuição. Mas 

estamos falando de uma autarquia que vive dentro do próprio estado, faz parte da longa manus 

estatal. Então fica muito complicado o IGEPREV fazer isso, a lei existe, o direito 

administrativo obriga o pagamento. O que nós estamos de fato aqui, me perdoe à expressão, é 

um reflexo de ineficiência, ou de certas incompetências levadas a cabo dentro do estado, por 

alguns que lá no passado cometeram a bobagem de não verterem as contribuições, ou de não 

reterem essas contribuições dos servidores, o que deveria ter sido feito até então. Então eu 

entendo que, o Conselheiro André terá todo momento no seu pedido de vistas, mas 
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independentemente do resultado futuro, nós precisamos conversar com o IGEPREV e se não 

for administrativamente, digamos assim, se o IGEPREV não tomar iniciativa, a gente tem sim 

que obrigar o Estado a reter essas contribuições dos seus servidores, e não esqueçamos o 

seguinte, a partir do momento que o estado reter essas contribuições haverá também a 

contribuição patronal, que o estado tem que levar em conta esse aspecto financeiro e atuarial. 

Talvez nunca se mexeu nesse problema justamente porque esse passivo atuarial, esse passivo 

de contribuições do estado seja elevado, de qualquer modo nós precisamos, o problema é sério, 

muitos comentam que a união, o Estado, o Brasil enquanto república precisa fazer outra 

reforma previdenciária porque do jeito que a coisa vai algumas atitudes populistas outras nem 

tanto, mas a previdência é sempre colocada em segundo plano. Nós temos gerações que estão 

envelhecendo, e não há uma geração nova que contribua o suficiente para pagar essa geração 

que está envelhecendo. Então esse assunto, essa discussão é muito salutar nesse momento da 

nossa república, e o Tribunal de Contas precisa ser protagonista nesse assunto, de todo modo. 

Já que sua missão institucional relacionada ao controle externo define que qualquer ato que 

venha prejudicar o erário futuramente precisa ser corrigido, todo e qualquer ato 

administrativo. Então, senhor presidente, essas são as colocações apenas para colaborar com 

a futura manifestação do Conselheiro André Dias. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Odilon eu agradeço a 

Vossa Excelência e vou aproveitar a oportunidade Senhores Conselheiros. No dia de ontem eu 

passei duas horas conversando com a Auditora Milene sobre alguns assuntos relacionados ao 

IGEPREV, e ao afinal o nosso entendimento era que a gente deveria fazer uma reunião com o 

IGEPREV e com a Procuradoria Geral do Estado. Ontem mesmo eu tomei a decisão, o nosso 

gabinete entrou em contato com o IGEPREV e com a Procuradoria Geral do Estado e ficou 

agendado para dia 07/07, é uma terça-feira 10h da manhã, e eu já aproveito para convidar os 

conselheiros, e é justamente o que vamos tratar, assuntos previdenciários, porque tem um 

problema da SEDUC, tem um problema da Polícia Civil e Militar e tem um outro problema 

mais grave, e aí o Conselheiro Cipriano acho que em dois ou três momentos, quando era 

presidente, tratou desse assunto com eles, IGEPREV e Procuradoria Geral do Estado. São os 

servidores que entraram, depois de 88 e que estão pleiteando a aposentadoria, inclusive 

servidores daqui. E pelo que eu sei envolve muita gente. O Conselheiro Cipriano está dizendo 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1062

que são mais de três mil, eu acho que é muito mais, é um problema de Estado. E como já tem 

aqui um processo, está sob relatoria da Doutora Milene Dias da Cunha, eu disse: “Doutora 

calma lá, vamos fazer uma reunião com as partes envolvidas e vamos fazer construir um 

entendimento, porque tem que ouvir o estado.”. Coincidentemente vem à pauta um processo 

que também requer certa atenção, que é o de hoje. Então Conselheiro André, se Vossa 

Excelência quiser esperar, já está agendado para o dia 07, às 10 h da manhã na Presidência. 

Eu aproveito para convidar a todos os conselheiros, e também Doutor Antônio Maria. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheiro Luís, 

para nós vermos a sintonia das nossas preocupações. Ontem eu estava no gabinete do 

Conselheiro Odilon quando nós observamos a necessidade deste diálogo ao IGEPREV e como 

é da relatoria do Conselheiro Odilon o IGEPREV, nós marcamos, e eu telefonei para o Doutor 

Alan para que ele marcasse uma vinda aqui porque nós tínhamos uma série de 

questionamentos sobre a postura do IGEPREV e coisas que nós achamos que não estão 

ocorrendo como deveriam. Então eu acredito que mostra que tanto a sua preocupação tanto a 

da Milene, e que a agora nós compartilhamos, com a minha e do Odilon, e que estamos 

compartilhando agora, vendo a mesma direção. Então é muito oportuno, e acho que podemos 

ter uma reunião bastante profícua para o estado essa de próxima terça-feira. Obrigado. 

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

fica aqui o convite a todos, 10 horas da manhã, eu vou só definir o local, se o Gabinete da 

Presidência não estiver disponibilizado neste dia a gente marca em outro espaço, pode ser no 

próprio auditório, eu acho muito importante. Eu só estou com uma dúvida. Se Vossas 

Excelências acharem conveniente o convite à Secretaria de Administração do Estado ou se fica 

só o IGEPREV e a Procuradoria Geral do Estado, que é quem defende os interesses do estado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O que eu entendi na 

hierarquia deste Governo, as decisões do Doutor Alan são muito pautadas por uma consulta a 

Secretaria de Administração, me parece que ela que controla a parte do caixa, do IGEPREV e 

diz: “Avança, ou se retrai.”. Então eu acho que seria oportuno que a Doutora Alice fosse 

igualmente convidada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Presidente a pauta provavelmente já foi encaminhada a IGEPREV de discussão ou 

não? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 
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É a única coisa que eu disse em um primeiro momento, mas agora até a pauta teria que ser 

ampliada, eu disse que eu gostaria de tratar os assuntos dos servidores que foram admitidos a 

partir de 88, foi isso. Sobre processo de aposentadoria. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu questiono Vossa Excelência nesse sentido 

justamente para que nós objetivemos essa reunião de forma tranquila para que não se 

desdobre em outras mais, a gente otimizasse o nosso tempo. Então era interessante já a gente 

encaminhar os assuntos dessa pauta para que o Presidente do IGEPREV estude e já venha com 

a possibilidade de decidir alguma coisa conosco. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Então façamos assim. Após o 

plenário eu creio que vai dar tempo, a gente tem uma reunião agendada administrativa, e na 

reunião administrativa a gente já define essa pauta, eu acho que Vossa Excelência está certo, 

precisa ser avisado com antecedência para trazer o que se espera deles, uma resposta, um 

posicionamento, a gente discute daqui a pouco na reunião administrativa. Mas está deferido o 

pedido de vistas ao Conselheiro André Dias, referente ao processo que está neste momento na 

tela, o número 8 da pauta. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52469-9, que 

trata do ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Comunicação, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

deferimento do contrato dos registros, passível o responsável pelos atos de multa regimental 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, recomendando-se à 

SECOM observar o disposto no § 5º, art. 28 da Constituição Estadual. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2008/51806-4, que se ocupa do ato de Aposentadoria de Maria de 

Souza Pereira, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relator Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pelo arquivamento dos presentes autos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  o 

registro do ato, com efeito jurídico e financeiro entre 16/04/2008 e 22/10/2011. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foram anunciados os Processos nºs 2013/51605-7, 2013/51684-0, 2013/51959-8 e 2013/52309-

6, que agasalham os atos de Aposentadoria de Rosa Maria Albuquerque Siqueira, Maria de 

Fátima Monteiro da Natividade, Dulcirene Amorim Dias, Antonia da Silva Ferreira, 

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

Relatora Auditora Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão para deferir  os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação 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 pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2014/51814-9, que cuida do ato de Pensão em favor de 

Teresinha Batista da Silva Cruz, Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, Relatora Auditora 

Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 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 de acordo, 

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

manifestação 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2011/51447-0, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais-Apae-
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Altamira, responsável Maria de Lima da Silva Neta, Procuradora Iracema Teixeira Braga, 

Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2012/51215-2, 2013/51230-7 e 2013/51315-0, que cuidam das 

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

procedência Associação Instituto Hexágono - Instituto de Desenvolvimento, Estudos, Pesquisas 

e Implementação de Projetos Sustentáveis da Amazônia, Associação dos Produtores Rurais de 

Novo Progresso, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, responsáveis 

Welington Morais Ferreira, Otacir Carlos Machado e Sinfrônio Brito Moraes, Subprocurador 

Patrick Bezerra Mesquita, Procuradoras Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Silaine Karine 

Vendramin, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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, a presidência passou a tratar dos assuntos atinentes à 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA: O primeiro assunto diz respeito à alteração na resolução 

que institui o Sistema de Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o 

eminente Conselheiro Odilon Teixeira pede para ser votado na próxima semana considerando 

que está apresentando emendas e a presidência defere o pedido. O segundo assunto, em 
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cumprimento ao que dispõe o artigo 10 a resolução de nº 17659/2009 deste tribunal esta 

presidência dá conhecimento ao plenário que o relatório de gestão fiscal referentes ao 1º e 2º 

quadrimestre de 2014 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará foram objetos de analise pela 

Secretaria de Controle Eterno do Ministério Público de Contas e pelo relator Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Onde atestaram a obediência a disposições contidas na lei 

de responsabilidade fiscal, devendo toda via, serem encaminhadas as recomendações 

constantes do relatório técnico, assim sendo, após as referidas recomendações os autos 

seguirão os tramites legais. A palavra está à disposição dos Conselheiros e do MPC. Em não 

havendo mais assuntos na pauta administrativa, foi exibido o vídeo institucional relativo ao VII 

Fórum TCE e Jurisdicionados e, em seguida, franqueada a palavra. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O Conselheiro Luís Cunha é um 

sujeito de muita estrela. Não somente fez cinco mandatos, reconhecido no seu município como 

talvez, o filho mais importante de Augusto Corrêa. Comemorado em toda região Bragantina. 

Completou a sua vida pública se deslocando para Tribunal de Contas do Estado, eleito pelos 

seus pares, e eleito novamente pelos seus pares ascendeu à condição de Presidente do Tribunal 

de Contas e teve a oportunidade Conselheira Lourdes, Conselheiro Nelson, Conselheiro 

Cipriano, Conselheiro Odilon, de promover juntando os esforços de todos os Conselheiros, sob 

a tutela da Conselheira Lourdes, um Fórum absolutamente inesquecível, não apenas para o 

Tribunal de Contas, Conselheiro Nelson, mas para todos aqueles que participaram, Julival e 

Milene. Julival, você teve a infeliz circunstância de não poder participar de algo que na minha 

memória ficou marcado indelevelmente como momento precioso para a vida deste Tribunal e 

um marco histórico na questão da república no Estado do Pará. Tudo que foi falado nesse 

vídeo, ele é menor do que aconteceu, apesar de ser um vídeo magnífico. Participei dos dois 

últimos Fóruns, e apesar de serem Fóruns bons, eu diria bons, mas este a oportunidade dos 

temas, a harmonia entre as diversas apresentações, e digo mais, a oportunidade de que, no 

momento final, onde parecia ser dissociado, um tema como as águas, ser trazido no meio de 

uma questão de contas, onde se abordam custos, onde se abordam tomadas de contas 

especiais, onde se aborda ouvidoria, tudo de uma harmonia tão grande, Conselheira Lourdes, 

que eu tenho que dizer, Parabéns! E muito obrigado. Por que foi para mim um privilégio poder 

participar com a senhora esses três dias. E senhores Conselheiros, não em diminuição e nem 
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demérito a ninguém, Conselheira Lourdes, Vossa Excelência foi de uma felicidade inigualável, 

o Conselheiro Luís teve a sorte de ter Vossa Excelência presidindo o Fórum e organizado. 

Quero dizer que eu ouvi do Governador, do Prefeito e de outras pessoas que a capacidade do 

Tribunal de Contas em trazer personagens que ainda não tinham vindo ao Estado do Pará 

para eles também foi absolutamente surpreendente, a vinda do Ministro Gilmar Mendes, 

homem nacionalmente respeitado, porque tem 11 Ministros, mas nem todos são tão 

respeitados, você escolheu, Conselheira Lourdes, o Ministro que tem dentre os demais, talvez a 

maior aceitação em todos os estados do país e pela população. Então em todos os momentos 

este Fórum foi absolutamente importante para a minha memória. E eu não queria deixar de 

registrar nos anais da casa o meu profundo agradecimento a Vossa Excelência e a todos 

aqueles que a senhora sob a sua coordenação construíram, eu sei que foram muitos, mas eu 

não posso reduzir a importância fundamental da sua liderança neste processo. E quero eu ter a 

sorte que no momento de um dia sentar no lugar onde esteja o Conselheiro Luís, eu poder me 

aproveitar do talento, da dedicação, do brilhantismo de alguns dos nossos companheiros que 

possam produzir um Fórum de tão grande qualidade. Parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente. Eu 

acho que a Conselheira Lourdes foi a primeira coordenadora do Fórum. Eu quero 

cumprimentar Vossa Excelência, parabéns. Efetivamente o tribunal deu uma grande 

demonstração para a sociedade em vários aspectos, inclusive da integração, da união, de 

respeito. Por que, Conselheiro André, nem o Ministro Gilmar Mendes ou o Ministro Nardes 

viriam se não respeitassem o Tribunal de Contas, enfim, em vários aspectos. Eu quero 

cumprimentar o Presidente Conselheiro Luís Cunha, Cumprimentar a Conselheira Lourdes 

Lima, pois ela foi a primeira coordenadora e da proposição do Conselheiro Nelson, na época, 

além de criar o Fórum, ele estabeleceu na resolução que o vice-presidente seria o coordenador 

toda vez, porque ficou uma coisa normal, com o rodízio cada vez um assume essa tarefa, enfim. 

Ficou uma coisa sem indicação, vamos dizer assim: “Ah, vai ser o fulano, cicrano,” mais 

democrático, mais aberto, todos os Conselheiros podem participar se quiserem. E a 

Conselheira Lourdes foi a primeira a saber da dificuldade de realizar um evento onde ninguém 

conhecia, ou seja, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Onde é que a gente vai errar? 

Onde é que a gente vai acertar? E ela fez o último agora. E sempre a nossa expectativa, de 
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todos nós, é obviamente avançar, melhorar, e sem dúvida nenhuma, na minha avaliação, esse 

foi o melhor que já teve de todos os sete. O sétimo foi o melhor na minha avaliação. O 

Presidente Conselheiro Luís Cunha motivado, empolgado, dedicado, foi a Brasília. Não é 

atribuição, digo assim, atribuição direta do Presidente também fazer essa agenda. Então 

acredito, com tranquilidade afirmo, Conselheira Lourdes Lima, Eminente coordenadora, 

brilhante e Conselheiro Presidente à frente, foi o melhor Fórum dos sete que ocorreram no 

Tribunal. E eu sempre digo isso, Conselheiro Nelson é testemunha, e eu falei fora daqui 

também Presidente, em outros estados. Nós temos o maior evento de controle do Brasil, falo 

com tranquilidade. Eu já ouvi isso do Ministro Benjamin Zymler e de outras personalidades, 

autoridades de destaque no Brasil, e agora mais uma vez as pessoas vêm confirmando isso. O 

próprio Ministro Nardes, que é o relator das contas do governo citou dizendo que deveria ser 

um exemplo, não só para o estado, mas para o Brasil considerando também esse Fórum como 

o maior evento de controle externo do Brasil onde se debatem vários temas como bem disse o 

Conselheiro André. Então eu quero cumprimentar o Presidente, a Conselheira Lourdes 

coordenadora e ao idealizador desse evento, inclusive da resolução que submete ao vice-

presidente essa coordenação, Conselheiro Nelson Chaves. A equipe da Presidência que 

trabalhou, à equipe da Conselheira Lourdes Lima, do Cerimonial, da Comunicação. O 

Ministério Público de Contas que esteve sempre parceiro desde o primeiro, e agora ainda mais 

empenhado. Doutor Antônio Maria a convite do Conselheiro Luís Cunha e da Lourdes 

participou de quase todas as mesas, muito importante isso, a participação efetiva do MP. Dos 

servidores do Tribunal de Contas, a participação que já não era surpresa para ninguém da 

Doutora Milene, em diversos eventos do tribunal ela participa atuante e competente e mais 

uma vez ela brilhou também a nossa Conselheira Milene e o Conselheiro Nelson também na 

sua apresentação, quando fez, salvo engano, na véspera da apresentação do Ministro, antes do 

último dia. Então estamos todos de parabéns, eu fico feliz, orgulhoso de fazer parte desse 

momento da história do tribunal onde a gente pode presenciar e de alguma maneira contribuir. 

Que a gente não só cumpra o nosso papel constitucional, mas que avance um pouco mais nessa 

direção por que todos falam nesse sentido, nós temos que estar integrados e unidos. O Brasil 

passa por um momento muito difícil nós não estamos enxergando nada que venha efetivamente 

melhorar pelo menos neste ano, a tendência é piorar, e o Tribunal dá um grande exemplo. 
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Quem ouviu bem a fala do ministro Nardes percebeu a gravidade e os caminhos apontados por 

ele que devemos todos acompanhar no objetivo de tentar melhorar o nosso Brasil, Então o 

Fórum discutiu as contas do Governo Federal, controle interno, ouvidoria, temas como o do 

meio-ambiente, água, ou seja, temas atuais importantes, por isso que o auditório estava sempre 

com mais de mil pessoas toda hora, não era só na palestra A, B ou C, era a todo o momento, 

acho que houve dois picos assim, acho que foi na abertura, na palestra do Ministro Nardes e 

no encerramento com a fala do Ministro do Supremo, mas em todo momento, eu até 

perguntava, às vezes ia lá por trás e perguntava como é que estava a frequência, e eram 

sempre acima de 1.000 folgado, 1.200, 1.300 pessoas em média. Isso é incrível. Tivemos em 

edições anteriores que eram 1.200 inscritos, agora foram quase 2.000 e com média de 

participação de mais de 1.000 pessoas. Em todos os sentidos que se olha Conselheiro André, 

Conselheiro Odilon, enfim, é parabenizar e cumprimentar o tribunal, Presidente Conselheiro 

Luís Cunha e Conselheira Lourdes Lima. Quero também fazer um breve, mas importante 

registro sobre a palestra do Eminente Conselheiro Odilon ele foi o palestrante, presidiu lá toda 

uma situação, mas eu sinceramente ouvindo os comentários da plateia o nosso Conselheiro 

Odilon foi brilhante e sem desmerecer ninguém naquele painel ele foi a revelação e não deixou 

nenhuma dúvida, respondeu a todas as perguntas, enfim, ficou tudo bem esclarecido. Então 

cumprimentar não só por estar à frente da ouvidoria, mas pela brilhante apresentação que ele 

fez. Senhor presidente eu fico feliz, alegre de hoje estar participando aqui no Tribunal de 

Contas, nesse momento de realização de um sonho e de alegria, parabéns. A Vossa Excelência 

e parabéns a Conselheira Lourdes Lima. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Eu queria me 

pronunciar no seguinte sentido. Todos são testemunhas que eu participei desse VII Fórum, 

como eu venho participando desde o primeiro. Aliás, todas as manifestações do Tribunal de 

Contas nós estamos presente, já repeti, já falei, nos sentimos coparticipantes em tudo aquilo 

que o Tribunal de Contas faz, porque nós somos também integrantes do Sistema Tribunal de 

Contas. Assim eu posso traduzir em uma única palavra, somente uma única palavra tudo 

aquilo que aconteceu nesse VII Fórum. E a palavra é sucesso. Sucesso de público, quase duas 

mil pessoas. Sucesso de frequência, como também já foi falado, mais de mil pessoas em todas 

as palestras. Sucesso de organização, Conselheiro Luís Cunha e a Conselheira Lourdes Lima 
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não mediram esforços para o êxito e o sucesso do Fórum. Sucesso do cerimonial do TCE. 

Nossa colega e amiga Dione, com todas as pessoas que trabalham no cerimonial estão de 

parabéns, realmente fizeram um trabalho digno dos maiores encontros, procuraram ajudar e 

fazer tudo que tudo corresse normalmente, não esquecendo nenhum detalhe. Sucesso da 

Escola, a Escola sempre estava lá também dando todo o apoio para todos que a procuravam. 

Tinha uma mesa específica, então todos eles estavam ali o dia inteiro ajudando, recebendo e 

informando. Sucesso dos palestrantes e de suas palestras. A começar pelo Ministro Augusto 

Nardes, que acredito que quando ele foi convidado ainda não era conhecido como o homem 

das pedaladas, mas foi mais uma vez, porque as coisas quando acontecem elas acontecem, a 

gente faz a previsão evidentemente, mas também tem um pouco de sorte para que as coisas 

aconteçam e que não estão previstas. Então a palestra do Ministro Nardes foi voltada para o 

Brasil inteiro, o Brasil inteiro estava de olho, o Brasil inteiro estava querendo ouvir, por que 

ele é o homem do momento, Então mais isso que serviu inclusive para dar essa ênfase muito 

maior ao Fórum. A dinâmica palestra do Doutor Nelson Machado que também foi muito 

elogiada, A grata surpresa do professor Victor Pinheiro, neto da Conselheira Eva Andersen, 

filho do nosso amigo e colega doutor Pedro Bentos Pinheiro e que mostrou ali que ele é uma 

das pessoas herdeiras deste clã dos Pinheiros que são pessoas muito capacitadas muito 

competentes. A elucidativa manifestação sempre séria e competente do meu amigo Odilon, 

como nosso ouvidor do TCE mostrou para que veio e que está aqui para ficar e cada vez vai 

ficar mais aprimorado. A sempre destacada manifestação do grande jurista e amigo Jorge 

Ulisses Jacoby Fernandes, não precisa mencionar nenhuma qualificação porque todo o Brasil 

conhece Jorge Ulisses. As corretas e importantes manifestações da nossa já conhecida 

Auditora Milene e do amigo César Colares do TCM. A magnífica apresentação do colega e 

amigo Conselheiro Nelson Chaves que deu uma verdadeira aula sobre recursos hídricos, 

parece que ele estava até voltando aos tempos como docente da universidade, e nós estávamos 

todos sentados ali assistindo a uma aula magistral do Conselheiro Nelson Chaves. E isso 

também foi, aqueles que não tiveram oportunidade ser aluno dele, nós nos sentimos alunos 

naquela oportunidade, e foi muito importante para todos nós vermos a desenvoltura que ele 

tem, não só como político, mas como professor. E fechando com chave de ouro a palestra do 

Ministro Gilmar Mendes. Que esbanjou simpatia, porque a gente olha no Supremo é uma 
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pessoa sisuda, séria e tal, mas esbanjou simpatia, esbanjou conhecimento e deu seu 

testemunho. Não apenas como Ministro do Supremo, mas como cidadão Brasileiro, manifestou-

se principalmente com um cidadão Brasileiro, perante os demais cidadãos. E eu só tenho aqui 

ao final agradecer a oportunidade que o Tribunal me deu para ser mediador da palestra do 

Ministro Gilmar Mendes, porque eu tive a oportunidade de provocar o Ministro, aproveitei a 

oportunidade, como falei, aproveitei a deixa, e provoquei o Ministro; e para minha surpresa 

ele aceitou a provocação e respondeu, em público, para todos. E ali não foi só para aqueles mil 

e poucos que estavam lá, ele respondeu dando uma sinalização positiva quanto a manutenção 

da nossa autonomia de independência financeira, disse bom exemplo. Então isso para nós que 

nos foi oportunizada pelos colegas conselheiros, eu graças a Deus consegui tirar do ministro 

aquilo que o Brasil inteiro, todos os Ministérios Públicos de Contas do Brasil inteiro estavam 

querendo ouvir, todos eles já tem conhecimento. Os “whatsapp” passaram na mesma hora 

para todo o Brasil, fotografia, o que ele disse e o que não disse, tudo isso. Então eu só quero 

parabenizar e agradecer a oportunidade que o tribunal de contas me deu para que eu pudesse 

questionar o ministro a respeito do assunto, e ele também ao mesmo momento e que essa 

resposta dele já está sendo divulgada pelo Brasil inteiro. Então, portanto, amigos “Sucesso” é 

a palavra chave deste VII Fórum. Foi um verdadeiro sucesso. Então eu sinceramente estou 

fechando com chave de outro inclusive a minha participação, como membro do Ministério 

Público, ano que vem eu estarei como convidado, se for convidado, acredito que sim. Mas 

participarei também, podem ficar certos que estarei aqui desde o primeiro dia até o último dia. 

E sempre que for acionado estarei pronto para ajudar porque eu acredito no Tribunal de 

Contas. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Senhor Presidente. Senhores conselheiros. Doutor Procurador Geral. Conselheiros 

Substitutos. Senhoras e Senhores. O sucesso, senhor Procurador Geral, ele só vem antes do 

trabalho no dicionário. Nós tivemos realmente um grande sucesso no nosso Fórum, nessa 

sétima edição. E é devido ao impecável trabalho da coordenação da Conselheira Lourdes 

Lima, que teve apoio incondicional do Presidente e de todos nós. Ao incondicional esmero de 

nossos servidores desde o cerimonial à Escola de Contas. Todos contribuíram para que nós 

conseguíssemos esse sucesso apregoado pelo doutor Antônio Maria. Então nesse momento eu 

quero cumprimentar a todos e parabenizá-los. De fato ficou marcado na história não somente 
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deste Tribunal, mas na história do nosso estado como um evento grandioso, um evento que 

contribui, que enaltece o controle externo. E serve de referência ao país inteiro. Não por acaso 

muitas autoridades, ministros já o disseram: “É um dos maiores eventos relacionado ao 

Controle Externo desse país.”. Então ao cumprimentar e parabenizar a todos eu quero também 

agradecer, presidente, eu quero agradecer, por poder fazer parte desta Casa, poder ombrear 

com Vossas Excelências aqui nesse plenário. E agradecer a oportunidade também de poder 

colaborar e trabalhar em prol dessa nossa sociedade, dessa nossa instituição que tem muito 

ainda a fazer pelos cidadãos desse estado. Estou muito satisfeito Presidente. Parabéns a todos, 

e parabéns aos nossos jurisdicionados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria fazer uma proposição ao plenário, eu acho 

interessante. O nosso idealizador, Conselheiro Nelson já no sétimo Fórum, ele fica feliz, como 

nós todos ficamos também, mas sempre ele é lembrado e citado, durante o Fórum, enfim. 

Justíssimas, merecidíssimas homenagens ao Conselheiro Nelson que nos brindou com essa 

ideia que até hoje é um sucesso e cada vez mais vai ser. Então, senhor Presidente, eu queria 

que, se os Conselheiros assim entendessem, enviasse aos palestrantes que participaram, e 

também ao MPC, como também, são dois requerimentos diferentes. Pela participação do 

evento, são pessoas de fora. E outro pela manifestação oficial do plenário pelos que 

participaram de forma efetiva no sentido de patrocinar, de apoiar, então são duas 

manifestações, na minha opinião. Augusto Nardes, ao Ministro, enfim a todos. Aplaudindo e 

agradecendo a presença. Estiveram aqui em nosso VII Fórum e o Tribunal, se for o caso 

aprova moção nessa direção. Aqueles que estavam na agenda do Fórum, Conselheira Lourdes, 

aqueles palestrantes, e também aos que tiveram a integração conosco. O Tribunal agradece ao 

Ministério Público de Contas, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Assembleia Legislativa, ao 

Tribunal de Contas dos Municípios. É uma manifestação oficial para os que participaram 

efetivamente do evento no sentido do apoiamento e tudo mais, e um agradecimento e um 

reconhecimento. Nós entregamos aquele certificado aos palestrantes, um presente que Vossa 

Excelência entregou. Mas eu não sei se caberia uma sugestão, se o plenário do tribunal 

aprovou uma moção de agradecimento e reconhecimento aos palestrantes, o Jacoby, o Jorge 

Hage, os ministros e ex-ministros que participaram, uma espécie de homenagem do plenário. 

Eu gostaria também de pedir, como acontece sempre, aos servidores todos que participaram, 
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Conselheira Lourdes sabe, Vossa Excelência também, mais diretamente, todos os servidores 

participaram, mas teve uma equipe, incluindo a Escola de Contas que participou mais 

diretamente com a Conselheira Lourdes, também a manifestação nesse sentido aos servidores 

que participaram, não sei se o registro na ficha funcional, ou até se for o caso receber um 

oficio do presidente do tribunal fazendo um agradecimento, um registro dessa equipe. Eu não 

sei se a Conselheira Lourdes ainda vai falar sobre isso, mas era só um lembrete. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu queria 

começar minha manifestação, não quero que seja tão longa, mas lembrar o grande filósofo da 

igreja, Santo Agostinho, que dizia que: “O Coração não canta vitórias pelo que começa, mas 

festeja pelo que termina.”. Dizia nos seus ensinamentos que todo o começo é revestido de 

incertezas de insegurança, não se sabendo muitas vezes ao certo que final iríamos alcançar. E 

quando festejamos alguma coisa que termina já exatamente avaliando tudo que de positivo 

ocorreu, festejando, congratulando, por tudo que foi possível alcançar. E eu exatamente diante 

desses ensinamentos de Santo Agostinho, eu tenho certeza absoluta, pelas manifestações tanto 

na finalização do evento, como as que estão tendo agora nesse momento e já agradecendo 

generosamente ao coração magnânimo dos companheiros que algumas referências a mim 

fizeram a respeito desses assuntos, porque nós podemos dizer que estamos todos com o 

coração festejando vitórias, porque o evento foi concluído com pleno êxito. Aqui, pequena 

lembrança de quando apoiado por todos da época deste plenário e já sempre pelo Ilustre 

Procurador Antônio Maria, que já vejo aqui de certo modo que não está com grande convicção 

na bengala, então se a Bengala não o atinge, não atinge a mim também. Então tanto ele quanto 

eu, se for do desejo dos companheiros aqui, quem sabe poderemos receber um convite para a 

próxima edição do Fórum. Mas quando propusemos aqui, meu querido amigo Conselheiro 

André, e que se determinava ao vice-presidente a coordenação, aqui entra uma situação do 

ponto de vista eminentemente administrativo. Eu já tinha sido Presidente da casa e a tarefa da 

presidência bem exercida, como nossos companheiros assim o fizeram e está fazendo no 

momento o Conselheiro Luís, como foi o Cipriano, como foi a Conselheira Lourdes. Ele exige 

muitas vezes de fato o tempo integral e uma dedicação exclusiva. Naquela altura eu sugeria 

que coordenação do Fórum fosse feita pelo vice-presidente para que se quebrasse a imagem, 

muitas vezes ainda existente em algumas estruturas, que o vice-presidente é uma figura 
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decorativa “é apenas um eventual substituto do titular” e ao mesmo tempo, amadureceria no 

coração daquele que vai a presidência as agruras de se coordenar um Fórum para que se 

obtivesse da administração o apoio necessário, porque se não for o apoio da administração, já 

todos gostaríamos de agradecer a Vossa Excelência por esta demonstração e concretização de 

um total apoio, vez que Vossa Excelência também já soube o que lhe foi pesar nas costas a 

coordenação de um Fórum. Foi o Conselheiro Cipriano quando estava na vice, depois como 

presidente, de maneira que não negasse ao vice-presidente o apoio necessário para que isso 

pudesse ser concretizado, e assim esta sendo feito. E este Fórum que festejamos a sua sétima 

edição, ou seja, temos mais forças que as sete vidas do gato, agora iremos passar para o 8º. Na 

realidade ele foi um trabalho diligentemente feito pelo vice-presidente, que estava, fez o 

Conselheiro Cipriano, fez Vossa Excelência, está fazendo novamente, por coincidência a 

Conselheira Lourdes foi a primeira coordenadora da nossa proposição quando começamos 

não tínhamos ainda a alegria, a honra e o prazer de estar conosco aqui o Conselheiro Odilon, 

Doutora Milene, Julival. Nós fizemos na Estação das Docas, no Teatro Maria Silvya Nunes, um 

evento para 250 pessoas e aí o agradecimento a todos. O evento se solidificou porque construiu 

uma tradição. E esta tradição não foi dada pelo idealizador do evento, que seria eu, ela foi 

dada, sobretudo, pelo trabalho de todos aqueles que fizeram os Fóruns subsequentes. Então 

quero dizer da minha honra de ter feito a proposição, mas do reconhecimento do fundo do 

coração, sincero, honesto, de que se não tivesse a colaboração de tantas mãos, não só dos 

conselheiros, MPC, dos servidores desta casa em determinados momentos, dos servidores do 

MPC, consolidou um evento cuja tradição nos proporcionou trazer hoje o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, se não houvesse a tradição ele não viria fazer conferência aqui, o Ministro 

Augusto Nardes, e aí em uma interferência direta do Conselheiro Cipriano, da Conselheira 

Lourdes, tornou-se um amigo da casa, como tornou-se um amigo da casa o Conselheiro 

Benjamin Zymler, não que tivéssemos a pretensão de obter deles qualquer favor de ordem 

pessoal, mas um respeito no tratamento. Conselheiro Cipriano foi um aferidor de quantas vezes 

o Ministro Benjamin Zymler foi amigo deste Tribunal como está sendo o Ministro Augusto 

Nardes. E um fato extremamente importante. Eventos como este entrelaçam as relações 

institucionais, nos relacionando com palestrantes do mais alto nível do Sistema Tribunal de 

Contas, como é o Doutor Jorge Jacoby Fernandes, para honra nossa, amigo de todos nós, 
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afetuosidade com o que nos trata. E dizendo, e a Conselheira Lourdes me permite que diga 

agora, a grande dificuldade que seria, porque no início da projeção deste Fórum o 

conferencista a ser chamado era o Ministro Ayres Britto, aposentado. Conselheira Lourdes 

com o presidente se dirigiram a Brasília para este fim, para convidá-lo, e houve um 

impedimento de última hora, e o Ministro Ayres Britto não poderia vir e a divulgação já estava 

na rua que viria um Ministro do Supremo. E entrou aí a mão amiga, o companheiro, que disse 

imediatamente, ligou-me de Brasília, passei os telefones para a Conselheira Lourdes dizendo 

que ele tinha uma ligação pessoal muito grande com o ministro Gilmar Mendes, e que viu a 

atribulação, a preocupação da Conselheira Lourdes em fechar aquela agenda. Quero dizer 

com muita alegria, e recolhendo isso como gesto de amizade, e eu sempre disse sem nenhuma 

maneira de desrespeitar essa sexta-feira que falamos da água, do planeta água. E aqui na 

nossa linguagem pode, já estamos no momento do diálogo deste plenário, ele disse: “Nós 

vamos ser o macaco gordo para quebrar esse galho.”. Por que o Fórum ia encerrar meio-dia 

sexta-feira. Os nossos Fóruns todos encerrariam meio-dia sexta-feira. Mas quando o Doutor 

Jacoby falou com a Conselheira Lourdes, a agenda só permitia sexta-feira, e havia um buraco 

na sexta-feira de manhã. E aí ficou aquela preocupação. Foi quando a Lourdes generosamente, 

e eu recolhi com muita honra para mim, mas também com a generosidade dela, ela disse: 

“Vamos tratar do assunto da água e tal, vamos chamar...”. Eu disse: “Chame o Secretário 

inicialmente, chame o Presidente, eu não estava escalado para o evento, ela sabe disso.”. E fui 

ali também para homenageá-la, para dizer que queria, se fosse o caso, dar um pouquinho de 

contribuição, para que nós pudéssemos receber o Ministro. Então quero destacar além da 

enorme capacidade administrativa, de explanação do Doutor Jacoby Fernandes, amigo do 

Procurador Antônio Maria Cavalcante, testemunhamos isso, foi integrante do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal. A enorme contribuição, porque eu não sei, se só do ponto de vista 

oficial conseguiríamos, e ela está aqui para testemunhar quanto ele diligenciou, quanto ele se 

empenhou para que o Ministro viesse aqui e da nossa alternativa da banca lá, vamos dizer 

assim, Conselheiro Odilon, da nossa mesa finalizadora, com muita honra para esta casa, mas 

se valeram os Poderes Judiciário e Legislativo, e as reivindicações foram feitas lá por 

membros do Judiciário e pelo Presidente da Assembleia Legislativa. Tema que muitas vezes 

poderiam ser, e quanto seria raro dirigir uma palavra a respeito disso, dirigir uma palavra a 
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um ministro do Supremo como foi dirigido pelo Presidente da Assembleia, raras vezes poderia 

acontecer isso. Então quero dizer que por essa tradição e por isso eu quero agradecer, aliás, 

em relação ao Conselheiro Cipriano, entre muitas falhas que eu devo ter cometido na minha 

explanação, uma delas, minha filha me disse: “Olha, você ali de cima penso que não citou o 

nome do Conselheiro Cipriano.”. De maneira que se houve esta falha minha Conselheiro, lá na 

minha explanação, quero dizer aqui diante dos companheiros e reconhecer que eventualmente, 

mas que Vossa Excelência releve, que embora a gente já com algum tempo de andamento nessa 

vida, aqui e ali a gente comete algum lapso como eventualmente eu posso ter cometido. E eu 

queria dizer o seguinte: começou no primeiro momento, e aqui está uma bancada que tem tudo 

a ver com isso, portanto não estou puxando louros, foi irrepreensível todo o trabalho de todos 

os nossos setores, a nossa comunicação, o nosso cerimonial, a nossa escola, o nosso coral, o 

apoio administrativo, porque a gente sabe que houve um apoio logístico fantástico: do 

transporte, da acessibilidade das pessoas fazerem seus lanches e quero dizer com muita 

alegria, acho que posso passar isso pela Conselheira Lourdes, pelo Conselheiro Cipriano, 

porque todos os três tem a ver com a criação deste coral. Me honra muito disso, e até porque 

superou muito o que eu pensava, eu tive a iniciativa de criar o coral dessa Casa, deixei a 

presidência, não vou entrar em detalhes, parece que a música não era muito do agrado dos que 

me substituíram e esse coral definhou, parou. A conselheira Lourdes reiniciou e o Conselheiro 

Cipriano teve a feliz iniciativa de denominá-lo “Conselheira Eva” e que foi exatamente uma 

coisa muito acertada. Aquele coral nos surpreendeu na abertura do evento cantando músicas 

de dois ícones do Brasil. Um de conhecimento nacional que é o Maestro Antônio Carlos 

Gomes, que faleceu nesta terra e emprestou seu nome para que o Pará fosse e seja um dos 

estados mais tradicionais na música no Brasil. E em seguida uma manifestação fantástica, que 

é uma música até preferida minha “Minha Terra” do Maestro fantástico Valdemar Henrique, 

que foi uma peça maravilhosa e vi muitas pessoas comovidas com a apresentação do nosso 

coral e no final com aquela empolgante apresentação. De maneira que para quem no momento 

assim, de felicidade, “Vamos criar um coral nesta casa?”, e os dois que corroboraram e 

ratificaram não deixam de assim se sentir. Olhando para a nossa Auditora ali, a Professora 

Maria de Jesus, o lançamento da cartilha, que eu digo que é uma irmã mais nova da cartilha 

do MP, elaborada pelo Doutor Antônio Maria, a sonorização. Esse foi um momento de muita 
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felicidade para todos nós, uma conquista coletiva que todos nós fizemos aqui. A coordenação 

das mesas. Teve a oportunidade o Procurador Antônio Maria, Conselheiro Cipriano, 

Conselheiro André Dias, Conselheira Lourdes nesta coordenação incansável deste encontro. 

Eu acho que ela até em alguns momentos que ficava um pouco doente era por causa da 

obstinada decisão dela que nada faltasse a todos nós. E isso aí foi extremamente importante. 

As primorosas, não no sentido de ser generoso, mas no sentido que todos já que me 

antecederam disseram, as manifestações primorosas tanto do Odilon quanto da Milene, dando 

um testemunho para aqueles que nos visitavam, havia conselheiros de fora, pessoas de outros 

estados. A conversa especialmente com o Doutor Jacoby, pelas informações, da qualidade dos 

nossos conferencistas. Doutor Odilon, Doutra Milene poderiam ter feito aquelas palestras para 

qualquer tribunal do Brasil para honra nossa, para alegria nossa. A competente coordenação 

das nossas mesas, feita pelo Cipriano, pelo André. A forma simples, Presidente, e é assim que 

tem que ser, a forma simples de Vossa Excelência deixar todos à vontade sabendo que estavam 

acolhidos em casa, que era um prazer para todos nós, a gente via as nossas companheiras, 

nossos servidores da Casa. Eu andava muito nomeio, recebendo elogios, até sentei no balcão 

da Escola de Contas conversando e via a felicidade. A solicitação para nós todos. Muitos 

devem ter passado por essa experiência muito feliz: “Não, nós queremos tirar uma fotografia 

aqui.”, e ia lá. O pessoal do tribunal quantas vezes u vi tirando fotografias com pessoas que 

nos conheciam naquele momento. A oportunidade desta tese que defende, e que é endossada 

por nós, e de primeiro momento disse aqui, foi o primeiro plenário de qualquer Tribunal de 

Contas que se manifestou a favor da independência administrativa e financeira dos MPS, a 

chance de ter para honra nossa, do Procurador chefe de dialogar com o ministro e obter 

aquela assertiva. E aí brincando como sempre gosto de fazer “Nardes aconteceu que não se 

elogiar desse encontro.“. Tudo foi muito bom, um alegre convívio daqueles três dias ao ponto 

de sentirmos saudade. Aquilo foi uma convivência quase diuturna, chegamos aí de manhã e a 

gente o tempo todo conversando, interagindo com as outras pessoas vendo as coisas correndo 

maravilhosamente bem. Todos os Conselheiros se desdobrando, pena que o nosso Ilustre 

Conselheiro Substituto “Julival” não estivesse presente, mas no próximo com certeza. E dizer 

também o seguinte, endereçado ao Conselheiro André das propostas. Vou repetir. Acho que no 

próximo o “Juli, vai”, é como a gente diz lá para o procurador, nosso irmão do MP, Doutor 
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Guilherme, ele estava um tanto quanto, eu disse: “Guilherme, “Sperry” um pouco”. Daqui a 

pouco a sua vez chega. Então nesse sentido é que nós devemos, vamos dizer, nos congratular. 

Agradecer os nossos servidores, essa magnífica demonstração que nós podemos sim fazer. Eu 

já estou preocupado é com o próximo. Porque ela vai ter que correr muito mais, Vossa 

Excelência vai ter. E também dizer Conselheiro André, que nós também esperamos muito por 

alguma coisa que humildemente propusemos a esta casa que é o “Conversando com o Controle 

Interno” e lá na coordenação é competência do corregedor, que é o encontro também que não 

tem esta magnitude que tem o Fórum, mas é Vossa Excelência mesmo. E pelo que a 

Conselheira Lourdes diz aqui é indelegável a competência. Então Vossa Excelência vai ter que 

assumir esse “pião na unha”, como se diz, pegar aquilo que eu brinco sempre com o 

Conselheiro Odilon, o apetite para fazer, se não for de barco, como ele disse lá, que vá a nado. 

Para ele é muito fácil nadar, para nós nem tanto, para ele foi. Eu queria na realidade é deixar 

o meu abraço de agradecimento aos nossos servidores, sobretudo, pelo apoio, pela dedicação, 

a gente viu que eles estavam suando a camisa. A administração, Vossa Excelência 

generosamente pelo apoio, Doutor Antônio, os Procuradores todos, servidores do MP, os 

Procuradores todos ao nosso lado. Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, Conselheiro 

Odilon, André, Conselheira Milene que ambos deram uma demonstração fantástica para todos 

da capacidade de quanto esta Casa cresceu com a vinda dos nossos procuradores, dos nossos 

auditores, contribuição permanente desde o princípio. De maneira que é um momento de muita 

alegria e como diz o nosso grande filósofo da Igreja “Cabô” e os nossos corações devem estar 

alegres porque todos estamos festejando uma grande vitória para todos nós. Muito Obrigado. 

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

tinha aqui feito, o Conselheiro Nelson colocou da importância, não só do poder executivo, 

legislativo. Do próprio Ministério Público, nosso parceiro. Pela oportunidade que tiveram, 

fizeram colocações e contribuições importantes não só para o estado como para o Brasil 

porque dependendo do que ocorrer pode se refletir no Brasil como é o caso do MP e se for o 

caso da lei Kandir que foi citada, também pode repercutir em outros estados da Federação 

Brasileira. Eu tinha feito aqui um registro, muito bem colocado pelo Conselheiro Nelson, 

porque nesses três dias com muita humildade e sem nenhuma supervalorização ficaram 

antenas ligadas para o Estado do Pará, que as pessoas que estavam participando no Fórum 
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iriam falar, isso ficou claro. Até porque depois da exposição do Ministro Nardes, eu já tinha 

falado da importância cumprimentando a comunicação, todos que fazem a comunicação, 

Senhor Presidente Senhores Conselheiros, Conselheiro André, ele falou daqui para a Folha de 

São de Paulo, Veja, o Estado de São Paulo, Para um Jornal da França, ou seja, estavam aqui 

no Pará para ouvir o Ministro Nardes sobre a palestra dele, porque de uma maneira pública 

ele estava colocando intenções, e colocou de forma clara. Como foi o caso também do Ministro 

do Supremo. Então eu só fiz esse registro presidente, pedi a palavra para mostrar, como disse 

o Doutor Antônio disse, o “Sucesso” aconteceu de fato, e nós temos aí comprovações a colocar 

a quem quiser. O próprio Governador além de vir assistiu toda palestra do ministro, ou seja 

são várias situações que mostram o sucesso do Fórum, e claro mais uma vez a grandeza, a 

humildade da pessoa do Conselheiro Nelson quando faz o registro, mas ele é o grande 

idealizador desse evento. Nós temos no Pará, por exemplo, várias grandes obras que foram 

deixadas e que ficaram para a história: Doutor Almir Gabriel, Doutor Paulo Chaves, inclusive 

este prédio, a Casa das Onze Janelas, e são situações que acontecem que ficam marcadas. E 

acredito que essa ideia do Conselheiro Nelson com a realização desse evento, como a próxima 

que ele está lutando com relação ao Aero Clube, ficará registrado. O Fórum já está, e a gente 

que pode ficar um pouco mais de tempo, se for da vontade Deus. Estava falando outro dia, 

quando fizermos o 10º, 15º Fórum, esperamos contar com a presença, Conselheira Lourdes, do 

Conselheiro Nelson, Doutor Antônio Maria e tantos outros mais. Então Presidente fazer um 

registro que os Ministros falaram daqui do Pará para o Brasil e para alguns países que 

procuraram entrevistar, ou seja, registrando a importância do nosso evento consolidando isso. 

Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência, Conselheira Lourdes Lima, e eu destaco aí a 

humildade do Conselheiro Nelson com as suas palavras. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Antônio Maria Filgueiras 

Cavalcante: Não é uma réplica, seria só um adendo. Eu aproveito a oportunidade porque o 

Conselheiro Nelson Chaves me deu esta oportunidade de refletir sobre aquilo que eu tinha 

falado, Conselheiro Nelson Chaves falou aqui, se desculpou perante o Conselheiro Cipriano 

Sabino que talvez não tivesse mencionado o nome dele. E eu quero dar a mão à palmatória. Eu 

realmente cometi um pecado que na minha avaliação é imperdoável. Mas ainda há tempo, e 

tem tempo de refazê-lo e fazer com que eu não vá para casa com esta pecha de que eu não sei 
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reconhecer aquilo que realmente é importante. Primeiro que eu me esqueci de falar da 

comunicação. Aquela moça simpática, a Bruna, com toda a equipe da comunicação presente o 

tempo todo. Com a simpatia, com a beleza, o marido dela não tem problema, ele está ali do 

lado, mas ele não vai ficar preocupado comigo, porque eu já sou um ancião para essas coisas. 

Mas ela é uma moça bonita, é uma moça que tem talento. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O bom gosto não tem idade Conselheiro. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Mas ela tem talento e ela realmente soube se comportar. 

Nós vimos aqui, nós somos todos testemunhas porque nós vimos aqui uma mostra do trabalho 

dela que foi feito aqui e de todos aqueles que acompanham a comunicação evidentemente. E 

essa foi imperdoável. Eu não falei, pelo amor de Deus me perdoem os meus amigos do Coral, 

eu não falei do Coral, que coisa! Eu também sou entusiasta desse Coral, eu já cantei junto ao 

Coral. Eu não sou participante, foi aqui no plenário. Aqui no plenário eu cantei. Eu sou o 

maior entusiasta. Eu acho que são maravilhosos, e o desempenho deles me surpreendeu, com 

aquelas vestimentas, depois a questão dos índios, com a dança do Boto, tudo foi coisa 

interessantíssima, que todos ficamos embevecidos com aquela apresentação. Então eu não 

poderia ir para casa hoje tranquilo se eu não falasse também, principalmente da comunicação 

que estava lá presente, e do Coral que eu realmente fico feliz em ver que o Coral está cada vez 

mais está progredindo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Doutor Antônio Maria um registro extraordinário no último dia, eu não sei se 

foi coincidência, mas o nosso Coral, e também do nosso Maestro Valdemar Henrique, eles 

cantaram lá foi Boto Sinhá . E olha que as pessoas todas do auditório olhavam em certa 

direção, e eu estava pensando até que era para uma homenagem. Mas era uma música muito 

gostosa, não sei se era o Boto Cor-de-Rosa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Por isso que nesse momento eu sentei no centro, bem à 

frente conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É 

muito difícil, e lhe digo, por mais que a gente se esforce, é muito difícil a gente conseguir citar 

a excelência de cada um que participou. Por isso para não cometer a injustiça de esquecer 

alguém que eu disse, vou centrar na Conselheira Lourdes, como organizadora, do esforço que 

foi efetivamente coletivo. Quer dizer é muito difícil buscar um senão. Eu não consegui 
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Conselheiro Nelson buscar um senão. A harmonia dos esforços foi espetacular, a harmonia dos 

textos escolhidos, a conjunção, e por isso, Conselheiro Luís Cunha, volto para o início da 

minha fala, a estrela de Vossa Excelência. Porque quando você junta uma constelação de 

estrelas é porque tem um brilho que está, ou uma força gravitacional que está atraindo isto, 

porque cada um na sua função brilhou. Para mim amigo Nelson, amigo Cipriano, Odilon, cada 

um de vocês Lourdes, foi um momento, olha, eu só congratulo com o que eu concordo. Foi um 

momento muito importante para a minha vida. Eu gostei demais. Foi um momento que eu mais 

gostei de ter vivido, foram aqueles três dias. Porque eu disse: “Nossa, isto é bom, isso é 

melhor, isso é o padrão que eu queria que meu Pará vivesse sempre.”, porque nem sempre 

vivemos aquela qualidade, aquele padrão. Nem nas ações que nós fazemos, nem nas ações que 

nós assistimos os outros fazerem. E por isso, sem criticar o passado, mas como estímulo ao 

futuro, este é o padrão que a gente tem que perseguir, o padrão de engajamento, de 

envolvimento e de oportunidade, Conselheira Lourdes, que Vossa Excelência deu para que 

cada um brilhasse, porque em nenhum momento Vossa Excelência tentou reduzir o brilho de 

ninguém para trazer o brilho para a senhora. E isso é também um dos grandes méritos do Luís 

Cunha. O Luís Cunha na sua permanente humildade e o senhor é testemunha disso, ele permite 

com que todos brilhem ao lado dele, é um momento de muita colheita para todos Nelson. 

Amigos, eu não acredito na construção do Estado por uma pessoa. O Nelson com muita 

humildade disse: “Olha, eu talvez tenha atirado a semente, mas tantos prepararam esse solo 

para fazer sair uma colheita.”, não é isso Nelson? Como nesse momento ele instiga novamente: 

“Olha, eu atirei a semente André, me ajuda para fazer com a gente colha no momento, no 

futuro, nós colhamos.”, não é ele só, que o Pará colha o fruto dessa semente através de uma 

ação aos moldes dessa que evolua para o Controle Interno, porque ninguém constrói sozinho. 

Lourdes e Luís conseguiram justamente articular com que: Nelson, Cipriano, Julival, Milene, 

Odilon, e todos que participaram se envolvessem como se cada um fosse o presidente, e que 

cada um hoje se sinta o júbilo, minha querida, com que tu falaste ali, e que a gente sentiu nas 

suas palavras a felicidade de ter representado a todos nós, se eternizando no vídeo que tu 

preparastes. Ímpar, singular inesquecível. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor 

Julival Silva Rocha: Bom dia a todos! Realmente eu confesso que estou me sentindo infeliz 

nesse instante. Como disse o Conselheiro André, eu tive a infelicidade de não estar presente. 
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Desde que chegamos aqui, eu nunca deixei de participar de um evento do tribunal. Dessa vez 

eu só não fui mais infeliz ainda porque graças ao Pai Eterno deu certo a cirurgia do meu pai. 

Eu tive a oportunidade passar uma noite com ele, de acompanhá-lo ali no apartamento do 

hospital, eu fiz questão de ficar com ele, eu vi nos olhos dele a vontade que ele teve de viver. E 

a felicidade dele de eu estar ali com ele naquele instante. Então só não fui totalmente infeliz 

por isso. Mas agora o que me resta? Dizer alguma coisa eu não posso. Mas eu digo também 

que estava acompanhando no “Whatsapp” sempre as noticias e de vez em quando sempre 

perguntava alguma coisa para o Doutor Odilon, Doutora Milene, do que estava acontecendo, e 

me sentia ali alegre de que estava dando tudo certo. Agora me resta ainda esperar que o VIII 

Fórum seja melhor ou pelo menos igual ao VII, e que eu possa participar. E outra coisa que eu 

vou fazer agora, para tentar assim buscar um pouco ainda dessa felicidade ainda que atrasada, 

assistir os vídeos, as palestras, assistir o Coral, o que foi feito. Nós sabemos que tivemos a 

oportunidade de ter aqui no Estado do Pará, palestrantes conhecidos nacionalmente. Mas em 

momento algum, eu já parabenizo a cada um deles. Mas em momento algum nós deixamos a 

desejar com as nossas palestras aqui do Tribunal: a Doutora Milene, Doutor Odilon e o 

Conselheiro Nelson com uma palestra assim que parecia que não estava harmônica com os 

demais e ele deu um show tão grande. E eu perguntei para a Doutora Milene e ela disse assim: 

“Foi uma das melhores.”, como disse o procurador Antônio Maria “aos que estiveram ali 

presentes tiveram vontade de votar a ser aluno do Conselheiro Nelson. Então parabéns a todos, 

parabéns ao presidente, a Conselheira Lourdes que mesmo em um momento de fraqueza ela se 

tornou tão forte, em uma realização tão grande. Parabéns a todos. Muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Presidente eu fiquei 

procurando uma palavra para que descrevesse e resumisse tudo que o Fórum representou 

nesses últimos três dias, é difícil achar uma palavra. Eu acho que a palavra que mais se 

aproxima de toda coesão, integração, comprometimento e dedicação da Conselheira Lourdes, 

de Vossa Excelência, de todos os servidores, cerimonial, comunicação, Escola de Contas, é que 

o Fórum foi fantástico. Porque uma coisa que mais me chamou a atenção foi a integração de 

todas as palestras. Desde a palestra do Ministro Augusto Nardes, até a palestra do Ministro 

Gilmar Mendes, todos de uma maneira ou outra tiveram uma abordagem sobre o ponto de vista 

da governança. Então é interessante a gente observar que quando o Conselheiro Nelson falou 
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brilhantemente do controle da água, dos recursos hídricos, ele conseguiu mostrar e trazer 

aquilo para dentro da nossa realidade, e para dentro da atuação dos Tribunais de Contas. 

Então assim, eu acho que o resultado do Fórum é resultado desse trabalho de coesão, 

comprometimento, dedicação de todos envolvidos no processo. O Coral, é impressionante a 

gente perceber o quanto ele cresceu e desenvolveu nesses últimos anos. A gente teve o prazer 

de no dia da nossa posse de ouvir o Coral tocar. E na sexta-feira vendo o Coral se manifestar 

tanto na quarta, quanto na sexta, na sexta mais precisamente, porque foi um show que eles 

deram, foi um espetáculo que eles fizeram. Eu até falei com eles depois, fiz questão de tirar 

uma foto com todos os membros porque eu quase chorei de emoção de ver o desenvolvimento, 

o empenho e a entrega de todos ali. Então a gente percebeu no olhar e na fala e no 

comportamento de todos os servidores envolvidos o quanto eles estavam comprometido e o 

quanto eles fizeram parte para que tudo saísse realmente perfeito ou mais próximo da 

perfeição. Como o Conselheiro André disse, a gente precisa realmente trabalhar para que esse 

seja o nosso padrão sempre. E eu acho que como a gente abordou nesses últimos dias o papel 

da governança, ela se torna fundamental nesse aspecto. Eu achei muito interessante o quanto 

essa semente foi plantada, Conselheiro Nelson, porque o Fórum é uma concretização de um 

ideal, com essa característica visionária que Vossa Excelência possui, e ele se materializou por 

meio do trabalho de várias mãos. E ele é uma semente para mostrar, porque a gente teve mais 

de 1.300 jurisdicionados ali, quase 200 servidores presentes naquele evento, várias 

autoridades. Então ele é uma semente que é plantada, no sentido de que, para que a gente 

possa realmente realizar políticas públicas com eficiência e que a aplicação do recurso 

realmente se volte para o interesse público é necessária a participação de todos. Afinal de 

contas a gente vive dentro de um estado de bem-estar social que se propõe a universalizar 

direito, educação para todos, saúde para todos, segurança para todos, cultura para todos; e 

isso só pode ser feito com muitas mãos, e todos pensando na mesma direção, que é o que 

propõe a governança: direcionamento, avaliação e controle. Então eu acho fantástico que essa 

semente que foi plantada ali, que ela realmente encontre solos que realmente façam germinar e 

produzir para que a gente tenha realmente o Brasil que todos esperamos, porque afinal de 

contas o Brasil deve ser construído por todos nós. Tem uma frase de Mahatma Ghandi que eu 

acho que é muito propicia ao momento, que é “Nós devemos ser a mudança que queremos no 
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mundo.”. Então cada um de nós devemos ser o Tribunal de Contas que queremos, cada um de 

nós devemos ser a sociedade que esperamos. Então resumindo, o Fórum foi realmente 

fantástico. Vossa Excelência está de parabéns, a integração da Conselheira Lourdes e a 

coesão, mesmo com o problema de saúde que ela teve, isso não tirou a garra e a força dela, 

realmente foi tudo fantástico. Parabéns! Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Depois do coração transbordando de felicidade, de 

alegria. Todos aqui Senhor Presidente, que já se manifestaram, eu gostaria de fazer minhas as 

palavras de cada um. Gostaria apenas de resumir e dizer, Conselheiro Nelson, Sonhar faz 

parte da vida do ser humano. Quando sonhamos e não compartilhamos esse sonho, ele pode 

ser um sonho só, quando compartilhamos aquilo que sonhamos, esses sonhos se transformam 

em realidades, e excelentes realidades. Foi o que aconteceu com Vossa Excelência. Vários 

sinônimos aqui foram ditos pelos que me antecederam, mas eu quero começar dizendo assim, 

após essa frase dos sonhos dizer, obrigada! Agradecer é pouco diante do muito que Deus me 

permitiu a vivenciar, e que Vossa Excelência foi instrumento de Deus colocado à nossa frente 

para que a gente pudesse acreditar em seus sonhos, nas suas propostas e pudéssemos colocá-

las em prática. Vossa Excelência há precisamente oito anos, quando sonhou, que trouxe para 

esse plenário, naquele momento este colegiado contava já com a presença, quando cheguei 

aqui, do nosso Procurador-Geral, mas eu acredito que nós três vivenciamos aquele momento. 

E confesso que quando o plenário tomou a decisão pela nossa escolha para coordenar o I 

Fórum, não foi fácil Conselheiro Luís, quando se joga assim de pronto, vamos dizer assim, um 

desafio que a gente não tinha experiência. Mas na minha vida, Conselheiro Nelson conhece um 

pouco da minha história, e sabe que os desafios que me foram colocados, desde a minha 

infância. Minha mãe dizia que eu, menina do interior, mas não me curvava, Doutora Milene, 

quando precisava apresentar algo da nossa escola, uma garota de 7, 8 anos, diante de 

autoridades. Não me curvava quando as pessoas chegavam na nossa humilde casa para 

conversar, para aprender, para querer mais e mais. E minha mãe me ensinou uma coisa na 

vida, a não desistir diante dos desafios da vida. Conselheiro Nelson, quando Vossa Excelência 

aqui propôs e o plenário, no primeiro momento determinou, foi uma determinação, 

Conselheiro Luís, eu tremi, mas pensei: “Não estou sozinha, ele não está sonhando só.”, e 

vamos sonhar juntos, e vamos colocar em prática esta vontade que também era minha de ver 
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aqui quando eu cheguei a pensar que a sociedade, que os nossos jurisdicionados pudessem ter 

momentos pedagógicos e orientadores. E o Conselheiro Nelson foi muito feliz em propor esses 

momentos, e começou com o Fórum. E aqui vários servidores abraçaram também a causa junto 

conosco, foram muitos. O I Fórum, Doutora Milene vários servidores e a gente tocando este 

desafio e em momento nenhum, desde então, nunca encontrei aqui nesta Corte de Contas por 

parte dos Conselheiros, dos servidores, do Ministério Público, nosso parceiro, em momento 

nenhum encontrei dificuldades para que a gente pudesse colocar em prática essas ações. E o I 

Fórum, inexperiência, mas foi brilhante também. E muito nos alegra que neste Fórum, um 

pequeno detalhe Doutora Milene, alguns servidores que participaram da coordenação do I 

Fórum, hoje já são jurisdicionados, hoje pertencem, já são de Tribunais parceiros. Eu cito aqui 

o exemplo da ex-servidora Doutora Marcia Assis, fez concurso e hoje é auditora do Tribunal 

de Contas dos Municípios. Doutora Márcia foi umas das palestrantes do I Fórum, aceitou o 

desafio e hoje faz parte do quadro do nosso parceiro, TCM. E o Anchieta Lima, que foi 

assessor do Conselheiro Nelson Chaves quando foi Presidente desta Corte de Contas e à época 

já estava servindo nosso gabinete. Ele hoje já está como jurisdicionado. Testemunhou da 

felicidade, da alegria de estar do outro lado, mas não se sentia diferente e menos satisfeito do 

que qualquer um que ali estava, muito pelo contrário, dizia-me da satisfação de ter 

compartilhado da construção desse momento histórico do nosso Tribunal, e hoje está do outro 

lado com o mesmo sentimento de alegria, de satisfação. Verdade, Conselheiro Luís Cunha, 

muito obrigada. Essa palavra, agradecer, agradecer, ela está sem limite como a palavra 

“sucesso” nas manifestações do Doutor Antônio Maria, Obrigada, ela também coaduna com a 

do sentimento do Conselheiro Cipriano falar do alto nível das palestras e dos palestrantes. 

Obrigada também coaduna com a Doutora Milene quando diz que foi “fantástico”, quando o 

Conselheiro Nelson diz que foi “inesquecível”, que ele fala da saudade. Realmente 

Conselheiro, esse sentimento exposto aqui por cada uma das pessoas, por cada uma das 

manifestações. Resumisse em uma palavra só “Comprometimento” de todos nós, esses louros 

são de todos nós. A vossa Excelência que idealizou. Ao Presidente que foi “Fantástico”, em 

momento nenhum deixou a desejar. E a decisão desta Corte de Contas de colocar sob a batuta 

daquela pessoa, conselheiro ou conselheira, que possa estar vice-presidente, também é uma 

ideia fantástica, porque este comprometimento ele terá quando da sua gestão no futuro, 
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Conselheiro André, Fantástico. E eu digo assim, da minha alegria deste sonho, desta 

realização, desta realidade, e repito o agradecimento a todos, a Vossas Excelências, aos 

parceiros que se dedicaram, a todos, todos indiscriminadamente. Muitas vezes a gente pode 

aqui ou ali esquecer de citar, como foi colocado aqui, mas vem os outros Conselheiros para 

você perceber o comprometimento de todos, a preocupação de cada qual com esse momento, 

inclusive dos palestrantes, Conselheiro Presidente testemunha e a Dione quando nós chegamos 

em Brasília a preocupação quando a gente chegava em convidar, por exemplo, o Ministro 

Nardes dispensou uma agenda. O atual presidente do Tribunal de Contas da União propôs que 

a gente transferisse o Fórum para outro momento, porque a agenda dele dentro do 

compromisso da Olacef, ele estava em outro compromisso no exterior. Vejam quanta satisfação 

da gente ter a receptividade de cada qual que a gente foi convidar e aceitar de pronto, e às 

vezes até propondo. O Tribunal de Contas da União como nosso parceiro pela primeira vez na 

história, enfim. Esta construção ela teve assim a participação, o comprometimento de todos, de 

todos, por isso, obrigada, obrigada e obrigada, e eu tenho certeza que o Pará vai nos 

agradecer sim, porque Conselheiro Luís, Doutor Antônio Maria, não só as reivindicações 

contundentes de Vossa Excelência, do Presidente da Assembleia, Deputado Márcio Miranda, 

mas o Desembargador Milton Nobre comentava comigo e falava um pouco da presença do 

Ministro no gabinete do governador, e eu quando a se concretizar o resultado desta audiência 

eu vou festejar mais ainda, por que o desembargador Milton Nobre dizia-me: “A senhora não 

sabe quanto bem vocês estão fazendo ao Pará trazer hoje a presença a do Ministro Gilmar 

Mendes, quanto bem, não só para o Tribunal, mas principalmente para o futuro do Estado do 

Pará.”. Porque ele teve a oportunidade de ir ao gabinete do governador tratar de assuntos de 

interesses atuais e futuros, Conselheiro André, do nosso Estado. Isso não tem limite para dizer 

sempre a cada um dos que se envolveram, porque são inúmeras mãos, eu olhava para aquelas 

mãos que construíram o Hangar e lembrava, e comparava este Fórum como aquela construção 

de várias mãos. Mãos e mentes anônimas que se esforçaram sobremaneira para a gente fazer 

acontecer esse momento histórico na vida da nossa instituição Tribunal de Contas. Mais uma 

vez eu digo. O comprometimento de todos. O comprometimento de cada um, de cada um 

mesmo. A gente observava os motoristas, os Policiais Militares, o estado, as instituições, 

Conselheiro Nelson, que Vossa Excelência sugeriu. Nós vimos aquela mesa de abertura pela 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1087

primeira vez. O arcebispo de Belém compondo, enfim, tudo. É indescritível o nosso sentimento 

de agradecimento. E eu gostaria de fazer minhas as palavras porque já tinha pensado em dizer 

ao Conselheiro Cipriano no sentido de homenagear aqueles que vieram trazer as suas 

experiências como palestrantes, aos servidores que trabalharam incansavelmente na 

comunicação, da Escola da Contas, do Cerimonial, que em todos os momentos estiveram 

conosco. Agradecendo a Escola de Contas na pessoa do Conselheiro Nelson da Doutora 

Milene, da Maria de Jesus. Todos os servidores da Escola de Contas. Quero agradecer a Vossa 

Excelência, Conselheiro Luís, que deixou o Cerimonial também, e em nome da Dione e do 

Paulo, quero dizer que dia e noite foram incansáveis. Quero agradecer a comunicação através 

do Remígio e toda a equipe, Peixoto, e todos os servidores da comunicação, enfim. Foi um 

show que teve um maestro, Vossa Excelência na maestria, a gente aqui ajudando. O coral 

então fez a diferença também, enfim. Aos palestrantes. Doutor Jacoby que teve o maior 

interesse. E sabe Doutor Odilon, não foi fácil, muitos momentos difíceis e amargos nós 

passamos. Mas o Doutor Jacoby foi um dos que nos ajudou a tornar este evento mais doce, 

tornar leve, e Vossa Excelência sabe do que eu estou falando Conselheiro Luís, Conselheiro 

Nelson, ficou sabendo das nossas dificuldades. Mas o sucesso foi tamanho que a gente até 

esquece. Esquece as dificuldades na saúde, Doutora Milene, que não foi fácil. Eu quero 

agradecer a Deus. Sábado quando eu pensei em repousar, para mim não foi repouso, foi um 

dia de muito sofrimento. Quando eu cheguei em Irituia eu passei mal e o médico lá da unidade 

Básica de Irituia cuidou de mim durante o dia todo até às onze horas da noite eu ainda estava 

mal. Mas como eu disse, tudo isso somou em alegria e agradecimento a todos, inclusive a ele, e 

eu tive a infelicidade de não estar bem e quase morrendo de pressão baixa, e com dificuldades 

de saúde ainda este sábado. Mas ele cuidou de mim com muito carinho, e aqui estou para dizer 

mais uma vez com palavras e letras grandes: obrigada a todos, Doutor Odilon, porque hoje eu 

me reforcei e estou feliz e não tem doença e não tem momento de obstáculos para testemunhar 

aqui este momento que quando tem comprometimento de todos a coisa sai, e sai bem feita, 

quando tem Deus no comando e todos no compromisso, nada é difícil, tudo é possível, tudo é 

capaz, e as coisas acontecem pela honra e pela graça de Deus ao nosso Tribunal de Contas 

que é o grande responsável por tudo isso, muito obrigada aos parceiros e a todos, não tenho 

palavras. Eu estou me alongando porque é o sentimento do coração de dizer, obrigada, 
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obrigada, obrigada, obrigada, obrigada a Deus e obrigada a todos. Manifestação do 

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

amigos. Eu vou procurar de forma bem lacónica proferir pouquíssimas palavras, até porque 

me tornarei repetitivo falar demais. Eu quero primeiro agradecer as palavras em referências a 

mim, mas foi dito por todos, todos, foi um sucesso, e foi. O que eu quero é celebrar com vocês a 

vitória da nossa instituição e das instituições parceiras. Vi o Nelson Chaves vestir Paletó três 

vezes seguidas. Olha só. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu estava de gravata, Vossa Excelência disse que quem não estivesse de 

paletó não entrava, eu fui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Todos os nossos Conselheiros, todos, compareceram, participaram durante 

os três dias. Não é preciso dizer mais nada, extensivo a Auditora Milene Dias da Cunha. 

Ministério Público, todos os membros do MP participaram durante os três dias. Todos os 

Conselheiros do TCM compareceram e os Conselheiros substitutos também, a maioria deles 

durante os três dias. Do Ministério Público junto ao TCM a Doutora Elisabete Salame, mesmo 

doente, não pode ir à mesa no último momento, ela estava no auditório, pediu para não estar 

na mesa, mas compareceu aos três dias. A OAB ou com o seu titular, ou com representante, 

presente. Conselho Regional de Contabilidade da mesma forma. Aquela manifestação do 

Márcio Miranda eu abri mão de falar para poder ceder a ele uma manifestação do legislativo 

do nosso estado. Eu queria falar mais coisa ao Ministro, mas o tempo não permitiu. O Márcio 

disse: “Luís, eu gostaria de fazer uma fala.”, eu tinha que ceder naquele momento. Presidente 

do legislativo também disse uma coisa importante para nós: “Eu gostaria de ser incluído.”, 

para a Assembleia será uma honra participar como parceiro do próximo evento, inclusive 

financeiramente. Eu disse obrigado, ele propôs isso. Então meus amigos. O que eu vou falar 

aqui, como eu disse seria lacónico, já falei para os conselheiros, eu quero estender aos 

servidores, não vou citar nenhum setor, nenhuma organização interna da casa. Já falaram é 

isso mesmo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Presidente, eu gostaria também para não ser cobrada talvez, eu sei que eles não vão 

cobrar. Mas os servidores do nosso gabinete, do meu e de Vossa Excelência, foram também 

incansáveis, e eu quero que nesse momento que Vossa Excelência também se refira a eles. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito 
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bem! Então para concluir, quem saiu vencendo? Primeiro as nossas instituições, TCE e as 

instituições parceiras, por quê? Cumprimos bem o nosso dever. Foi nosso grande momento 

com a população, a mensagem ficou, Criamos um impacto positivo. Se a gente analisar a forma 

com que a imprensa deu a repercussão para o fato, todos, os grandes e os pequenos. A 

orientação que eu dei, vamos compartilhar, todos terão participação. Mas eles deram um 

pouco mais do que eu esperava. Mas agora eu compreendi porque agora foi um pouco mais, 

vocês disseram o porquê aqui. Então meus amigos, isso vale para os conselheiros e servidores, 

continuemos assim, a nossa integração permitiu com que a gente pudesse fazer um trabalho 

juntos em que todos aparecerão. Feliz a observação do André, todos apareceram, todos 

brilharam, todos. O vídeo ainda está incompleto porque foi feito às presas para sair naquele 

momento, a gente só repetiu, ainda vai ter um vídeo institucional, mais completo, talvez até 

ainda tenha gravações a serem feitas, ainda falta eu fazer uma. Então a gente vai concluir o 

trabalho, ajustar o vídeo, completar o vídeo para ele ser completo, é um vídeo da instituição. 

Muito obrigado por ter permitido eu estar na presidência, estar à frente de um momento tão 

feliz para todos nós, tão feliz. E as falas de vocês eu quero aquiescer todas, porque eu 

concordo com tudo que foi dito, por todos, inclusive o MP. Então da minha parte é só colocar a 

minha mão aqui no peito e no coração e dizer como repetidas vezes disse a Conselheira 

Lourdes, muitíssimo obrigado. E quero neste momento cancelar a reunião administrativa que 

faríamos, não é nem preciso dizer o porquê, é o obvio, vai ter só o nosso momento aqui. Mas eu 

gostaria muito de conversar com os conselheiros amanhã às dez horas, o que a gente faria 

hoje, se for possível, assunto da administração, coisa que a gente vai votar na semana que vem. 

A próxima reunião do Tribunal, reunião ordinária do pleno será na próxima quarta-feira dia 

08, horário regimental. E dia 07 haverá uma reunião com o IGEPREV e a Procuradoria do 

Estado e a SEAD. E por fim a proposição do Conselheiro Cipriano Sabino e da Conselheira 

Lourdes Lima, está de acordo, que a gente possa formular um agradecimento as pessoas que 

colaboraram com o Fórum, as instituições e os palestrantes, Também do gabinete. 

Aquiescência do Ministério Público que se associa e tudo mais. Amigos, eu quero muito 

agradecer esse momento feliz que vivemos nesta sessão, falar muito? Será que foi, eu acho que 

não, como a Conselheira Lourdes estava tão espontânea, foi a que mais falou, mas ela merece 

e precisava falar, depois que ela brilhou tanto, então essa sessão marcante para a nossa 
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instituição, maravilhosa, todos falaram com a alma, eu pude olhar e ouvir cada um. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada nos Ofícios nºs 075-160-Sec, desta data. E nada mais havendo a tratar, Sua 

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

a sessão às doze horas e trinta e um minutos (12h31min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 30 de junho de 2015. 
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