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ATA Nº 5.321 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de julho do ano dois mil e 

quinze (2015), quarta-feira-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 Maria de Lourdes Lima de Oliveira, André 

Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira; os Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva 

Rocha e Milene Dias da Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do 

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

Regimento desta Corte e da Resolução nº 18.717 de 23.06.2015. 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. Justifico as ausências dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia trinta (30) 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

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 o resultado e sem expediente a ser lido, a presidência, antes de solicitar 

a leitura da pauta de julgamentos, comunicou a retirada da pauta supra, os seguintes processos 

2014/50990-9, 2007/53601-6 e 2012/50854-1 atinentes à relatoria do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Após esta comunicação, foi proferida a leitura 

da pauta de julgamentos, momento em que foi anunciado o Processo nº 2011/51754-7, que trata 

da Denúncia formulada por Paulo José Viana Cunha, Procuradora Iracema Teixeira Braga, 
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Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, com pedido de vistas pelo 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 09/06/2015. Procedido ao voto de 

vista, Sua Excelência julgou por admitir a denúncia e, no mérito, julgá-la procedente, sem 

realizar qualquer juízo condenatório ou mesmo de desconstituir o julgamento das contas; e 

determinar a remessa de cópia dos autos, inclusive da prestação de contas e do recurso, à PGE e 

ao MPE para as medidas que lhes competem. Consultado o Plenário, este se manifestou por três 

votos a dois em favor do voto de vista, justificadas as posições anteriores dos conselheiros 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira e Nelson Luis Teixeira Chaves, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria de votos, acolher a manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2013/50889-7, que trata do ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Administração, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator 

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

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

opinou pelo deferimento dos registros, com aplicação de multa regimental em face da 

publicação extemporânea no DOE/PA. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na fase regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir  o 

registro dos contratos, e expedir ofício à SEAD para que cumpra o prazo previsto na 

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. Sem detença, tornou-se público o anúncio do Processo nº 2013/52715-

5, que trata do ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de 

Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, Procuradora Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro dos contratos. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para deferir  os registros, e expedir ofício ao Idesp para que cumpra o 

prazo previsto na Constituição Estadual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 
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unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o 

Processo nº 2008/53792-1, que versa sobre o ato de Aposentadoria de Marcina Rocha de 

Castro, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir  o registro. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Imediatamente, 

foi anunciado o Processo nº 2009/50308-4, que trata do ato de Aposentadoria de Maria de 

Lourdes Ferreira de Sousa, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relator Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

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

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

relator.  Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/51973-6, que trata do ato de 

Aposentadoria de Maria Emília Figueira Pereira, Subprocurador Guilherme da Costa Sperry, 

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

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

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão 

no sentido de deferir  o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

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

lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2013/52066-6, que trata do ato de Aposentadoria de Iêda Maria Gomes Miranda de Araújo, 

Subprocurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 
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Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu voto para deferir  o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o 

Processo nº 2013/50772-6, que cuida do ato de Aposentadoria de Anderson Arraes de Castro, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

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

registro. Pausa. A matéria entrou no foco das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir  o registro. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2010/52648-4, que trata da Denúncia formulada por Jary Maciel 

Rodrigues, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relatora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira que ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos foi de 

pronto atendida. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 2009/52727-5 e 2013/51408-4, 

que tratam das prestações de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas 

pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Monte Alegre e Associação Papa João XXIII 

no Brasil, responsáveis Jardel Vasconcelos Carmo e Dimitri Tondo, Procuradora Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou no 

âmbito das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2012/50627-3, que cuida da prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Junta Comercial do Estado do Pará, 
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exercício financeiro de 2011, responsáveis José Artur Guedes Tourinho e Getúlio Villas 

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

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

Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas. Pausa. 

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

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

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2012/52293-9, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Fundação de Cultura, Desporto e Turismo do 

Municipio de Muaná, responsável Izanele do Espírito Santo Matos, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas, com aplicação de multa em 

razão da remessa intempestiva das contas. Pausa. A matéria entrou no âmbito das discussões. 

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

as contas regulares, sem a aplicação de multa em face do Prejulgado n° 14 desta Corte de 

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

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

relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/50350-0, que trata da tomada de 

contas instaurada na Universidade Federal Rural da Amazônia, responsável Sueo Numazawa, 

Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das 

contas. Pausa. A matéria entrou no foco das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu 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 da relatora. Esgotada a pauta 

de julgamentos, a presidência prosseguiu, então, na sessão, com a MATÉRIA 

ADMIISTRATIVA, oportunidade em que apresentou esta manifestação: Submeto à apreciação 
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plenária a proposta de alteração que diz respeito ao prazo de vigência do Plano Estratégico 

previsto no artigo 8º da Resolução nº 17694/2009 que instituiu sistema de planejamento de 

gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Proposta de alteração distribuída na sessão 

ordinária do dia 23/06/2015, contempla a tendência das instituições em elaborar plano de 

longo prazo. A sugestão é de estender o prazo de vigência de quatro para seis anos, alinhando 

o plano aos outros instrumentos de planejamento como o PPA. Houve emenda devidamente 

acatada do Eminente Conselheiro Odilon Teixeira. Colocada em discussão e apreciada logo 

após, a matéria foi aprovada por unanimidade no plenário, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 18.718, desta data. Novamente a presidência se manifestou: As três seguintes 

matérias foram amplamente discutidas na reunião administrativa do pleno semana passada. 

Apresentamos ao colegiado os assuntos devidamente discutidos e aprovados em reunião com 

os membros deste plenário, que tratam de assuntos voltados para a área de gestão de pessoas: 

1º - Submeto a consideração plenária proposta de definição das especificidades do cargo de 

Auditor de Controle Externo, área administrativa TCE-CP-607, em obediência ao que 

prescreve o anexo VII da Lei Estadual nº 8037/2014. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.719, desta data. A 

presidência deu prosseguimento na matéria administrativa. O próximo assunto é muito 

importante para os nossos servidores e também para o nosso público em geral. Do mesmo 

modo já plenamente em conformidade com o entendimento colegiado, submeto à consideração 

plenária solicitação de autorização para realização de concurso público para provimento de 

cargos efetivos de níveis médio e superior no Tribunal de Contas do Estado Pará, em 

conformidade com a ação nº 29 prevista no objetivo estratégico que é “Atrair, desenvolver e 

reter competência do Plano de Gestão 2015, 2017.” e também proponho a coordenação do 

concurso para Eminente Conselheira Lourdes Lima, vice-presidente desta Casa. A matéria 

entrou no foco das discussões Em não havendo, a matéria também foi aprovada unanimemente, 

sendo consubstanciada na Resolução nº 18.720, desta data. Em seguida, a presidência assim se 

manifestou: Por fim, submeto proposta de resolução que visa regulamentação do adicional de 

qualificação previsto no artigo 28 da Lei Estadual nº 8037/2014 que institui o Plano de 

Cargos, Carrera e Remuneração dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

também discutido na reunião administrativa do colegiado. Esta matéria também entrou no foco 
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das discussões. Em votação, tal matéria foi aprovada por unanimidade, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.721, desta data. Encerrada a parte administrativa, a 

palavra foi franqueada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Senhor Presidente. Há uma previsão de férias para esta conselheira no mês 

de agosto, e eu gostaria de pedir ao plenário para que eu possa suspender essas minhas férias 

e solicitar em um período posterior, oportuno. A matéria foi consubstanciada no memorando 

nº 083/2015-Sec, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Tratamos de quatro matérias administrativas, todas da maior 

importância. Uma delas do planejamento estratégico. Que ontem tive a oportunidade de 

rapidamente passar em uma das oficinas que a equipe do planejamento estratégico realiza, à 

frente a Secretária Lilian. E o trabalho está sendo concluído, e hoje o plenário autorizou que a 

gente faça realmente um planejamento estratégico para seis anos. Vai atender a minha 

administração, as futuras administrações do Conselheiro André Dias, Conselheira Lourdes 

Lima, e ainda vai pegar um ano da administração do Conselheiro Odilon Teixeira. Os 

próximos seis anos. Mas de qualquer maneira, eu acho que foi um passo muito importante, 

vamos ter um planejamento estratégico legítimo, com a participação dos nossos servidores, 

nossos conselheiros, assim que concluir a parte dos servidores virá para apreciação dos 

Senhores Conselheiros. O outro ponto que eu considero importante, as duas matérias que 

montamos hoje, uma delas, concurso público. Discutimos profundamente na sessão anterior e o 

plenário me autorizou hoje, a Secretária de Gestão de Pessoas, doutora Alice já está aqui no 

plenário, está tomando as providências para que façamos o concurso público no segundo 

semestre, provavelmente no mês de novembro. Por que novembro? Está aqui o Doutor Tuffi 

que foi o Presidente da comissão dos últimos dois concursos que nós realizamos, sabe que é 

trabalhoso, tem vários procedimentos, várias etapas, licitações para se escolher a empresa. 

Também estamos avaliando o estudo aqui da procuradoria sobre essa questão da contratação 

de uma empresa para a realização do concurso. Se a gente não tiver uma decisão do pleno 

sobre uma possível dispensa da contratação da empresa vez que há precedentes em todo o 

Brasil, faremos uma licitação. E é um processo demorado, processo complexo, para poder 

escolher a empresa. Eu estou imaginando que o concurso público deverá ocorrer no mês de 

novembro. Eu acho que é um mês bom, depois do Círio de Nazaré, todo mundo vai passar o 
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Círio fazendo as suas preces, se concentrando, aí depois o concurso público. Muita sorte a 

todos! Quem quiser melhores informações do concurso depois pode se dirigir à Secretaria de 

Gestão de Pessoas, e falar com a doutora Alice. Mas eu creio que em breve a gente deve 

publicar na Intranet informações preciosas, divulgando a quantidade de cargos que estamos 

oferecendo para nível médio e superior. Outro ponto que considero muito importante que é a 

questão do adicional de qualificação. Já previsto em nosso PCCR, que as providências estamos 

tomando para também realizar mais esse sonho para os nossos servidores. Aqueles que 

estudaram um pouco mais e tem a comprovação disso, tendo a ver com a área fim, vão ter 

também agora uma compensação, um ganho maior. E depois essas informações a Secretaria de 

Pessoas pode prestar melhor esclarecimentos, até porque tudo consta no PCCR aprovado em 

2014. Da minha parte estou satisfeito, muitíssimo satisfeito. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de dividir mais uma vez 

com Vossa Excelência. Agradecer. Essa é a palavra que soa bem mais forte. Agradecer a Vossa 

Excelência, agradecer aos Conselheiros. Ministério Público, Conselheiros Substitutos, 

agradecer aos servidores desta instituição que tenho certeza, eu tenho recebido do gabinete de 

Vossa Excelência, e tenho recebido diretamente correspondências, inclusive também de nossa 

ouvidoria, nosso ouvidor tem encaminhado ao nosso gabinete, correspondências. E hoje pela 

manhã, quando cheguei ao gabinete, recebi uma correspondência, diretamente a nós 

encaminhada; e eu assim, à medida que recebo essas correspondências sobre o Fórum, eu fico 

muito feliz. Saber, Doutora Milene, que o trabalho, todo empenho que foi assim uma 

construção por todos, valeu a pena demais. Vossa Excelência não consegue medir Conselheiro 

Luís, a nossa alegria, a minha, com certeza sua, a gente não consegue medir. É sem medida, 

Doutor Felipe, Vossa Excelência também quando percebeu que o nosso Conselheiro Substituto 

Julival estava com dificuldades de cumprir a tarefa que nós tínhamos combinado. Doutora 

Milene, eu pedi que ela procurasse conversar sobre o tema do qual Doutor Julival seria o 

nosso mediador, e Vossa Excelência aceitou de pronto. O gesto de cada um em se preocupar, 

em participar, isso deu uma repercussão no estado, e eu quero dizer assim para o país. Por que 

os palestrantes que vieram de outros estados tiveram, inclusive os Ministros que vieram de 

Brasília, Doutor Odilon, eles tiveram assim uma sensação de um evento, de um grande e alto 

nível. Hoje de manhã quando eu recebi um Ofício da FAPESPA, que eu gostaria de 
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compartilhar com vocês, porque foi diretamente dirigido ao nosso gabinete, e eu pensei: “Vou 

levar ao plenário para que a gente não se canse de agradecer, agradecer, e agradecer a 

todos.” Esse momento que foi assim de uma construção saudável para a história do nosso 

Tribunal, Conselheiro Presidente. E eu recebi de manhã, como eu falei, já recebi que veio da 

ouvidoria, que veio do gabinete direto de Vossa Excelência, quando eles encaminham à 

presidência, quando encaminham à ouvidoria, o nosso gabinete continua recebendo. Mas hoje, 

como foi diretamente a mim, eu trouxe para dizer assim, que a gente está extremamente feliz, e 

a FAPESPA, o Diretor Presidente da FAPESPA, o Doutor Eduardo José Monteiro da Costa, 

ele colocou assim: “Senhora Conselheira, honrado em cumprimentá-la.”, e eu quero que esse 

ofício não seja específico a mim, mas, que seja específico a todos. Ele diz: “Venho parabenizar 

pela coordenação do 7º Fórum e Jurisdicionados, abordando o tema central, Os Tribunais de 

Contas no Controle da Aplicação de Recursos Públicos, no período de 24 a 26/06/2015. Os 

painéis abordados foram de suma importância para melhoria da gestão pública, promovendo 

orientações no sentido de zelar pela correta aplicação e prestações de contas dos referidos 

recursos. Na oportunidade apresentamos protesto de respeito e consideração.”. Nós 

compartilhamos com Vossas Excelências, inclusive também com o Ministério Público e os 

servidores desta Casa, desta alegria da avaliação quem nós já reunimos, tivemos uma reunião 

com a equipe que coordenou que também eu deixo meu registro aqui, pela equipe que nos 

ajudou a coordenar, inclusive com a composição dos gabinetes de todos os conselheiros: do 

Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, Conselheiro André, Conselheiro Odilon, Do 

Gabinete da Presidência, dos conselheiros substitutos, do Ministério Público de Contas. Nós 

tivemos uma reunião de avaliação, e que todos por unanimidade, se manifestaram no sentido 

da alegria de cada um de ter tido a oportunidade de participar desse momento. E ter assim não 

só da equipe de coordenação, mas de todos, a disposição e disponibilidade de trabalhar com 

alegria, porque a gente olhava nos olhos de cada conselheiro, de cada procurador, dos 

Procuradores do Ministério Público, que ficaram permanentemente lá. Dos servidores desta 

Corte de Contas, dos servidores de cada gabinete que estavam ali presentes. A sensação era de 

felicidade de todos, e também dos participantes. E o resultado está se concretizando aqui 

também. Nós marcamos uma próxima reunião para agosto onde muitos que estavam ajudando 

na coordenação estão em férias nesse mês de julho, e marcamos para que a gente possa ter 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1100

uma avaliação mais profunda no sentido de, uma avaliação dos números da quantidade de 

participantes e uma avaliação do questionário aplicado para medir a satisfação da maioria 

dos participantes. Portanto agradeço a todos. Esta palavra agradecimento é interminável para 

nós, diante do grande evento que trouxe a esta Corte de Contas um momento assim do 

cumprimento da nossa missão e da nossa visão. Portanto eu festejo com cada qual do Tribunal 

e do MPC. Porque nós tivemos os nossos parceiros, mas o Ministério Público de Contas aqui 

do nosso estado teve uma participação mais efetiva, onde nós tivemos a parceria da OAB, do 

Conselho Regional de Contabilidade, nós tivemos a parceria do Tribunal de Contas da União, 

do Tribunal de Contas dos Municípios. E como Vossas Excelências já sabem que há uma 

vontade, Doutor Odilon, estivemos testemunhando pessoalmente, pelo Presidente da 

Assembleia que veio aqui agradecer ao nosso Presidente o momento que a Assembleia teve a 

oportunidade de estar inserida nesse processo e veio oferecer à Assembleia Legislativa para na 

próxima ser um parceiro eventual e direto, compartilhar conosco. Assim como a Associação 

dos Contadores já se manifestando no sentido de oferecer a parceria para o próximo evento. 

Então só nos resta agradecer sem limites. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, Vossa Excelência 

está certa, e eu tenho me surpreendido a cada dia com manifestações vindas de todas as partes 

elogiando o Fórum. E Vossa Excelência tem a responsabilidade nesse momento de usufruir do 

resultado da melhor forma possível, porque Vossa Excelência dentre todos nós foi quem mais 

se dedicou. Quantos dias teve que se reunir, planejar, e me chamou a atenção a execução do 

trabalho. Vossa Excelência não parava, era andando para cima e para baixo, andava para cá, 

para ali, então isso sim é coordenar um evento. Vossa Excelência no evento não apareceu 

tanto, porque ficou nos bastidores trabalhando. Vossa Excelência demonstrou humildade, não 

quis falar na abertura, e tinha direito a falar, não quis falar no encerramento, e tinha direito a 

falar, ficou nos bastidores acompanhando o desenvolvimento do trabalho. Estamos muito 

gratos a Vossa Excelência, Parabéns a Vossa Excelência. Doutor Felipe estava conversando 

comigo e ficou surpreso com o evento, ele não esperava que fosse tão grande, tão organizado e 

tão maravilhoso. E eu acho que o Ministério Público de Contas foi bastante prestigiado, 

praticamente esteve presente em todos os momentos, situação de destaque. Da mesma forma 

recebemos os cumprimentos do TCM, porque o TCM sentiu-se partícipe do evento e assim com 
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esse partícipe não esperava também, o Ministério Público junto ao TCM e da mesma forma a 

OAB e o Conselho Regional de Contabilidade. Recebemos a visita na semana seguinte ao 

Fórum, do Presidente da Assembleia Legislativa, veio aqui agradecer pelo pequeno espaço que 

ele teve, mas veio se colocar à disposição, na condição de Presidente da ALEPA, colocando a 

instituição como parceira do próximo evento, para ajudar inclusive financeiramente. Tudo isso 

eu acho que é bastante favorável, o clima está muito bom para o próximo evento, só falta tomar 

uma decisão: se o próximo Fórum será no próximo ano ou no ano seguinte. Isso é uma decisão 

que o colegiado vai avaliar a pertinência da realização do próximo Fórum. Pela resolução tem 

que acontecer no próximo ano, mas, o colegiado vai analisar, o custo foi alto, a gente tem que 

ver direitinho. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências, já até fiz uma preliminar, ainda este 

ano faremos um evento no interior, provavelmente na cidade de Abaetetuba, vai acontecer no 

segundo semestre. Ou será em Abaetetuba ou será em Barcarena. São municípios importantes, 

próximos daqui. Só para informação ao Doutor Felipe, Abaetetuba é um município centenário, 

tem mais de 300 anos, e muito importante economicamente inclusive. Uma cidade grande, que 

tem mais de cem mil habitantes. Uma hora de carro daqui para lá, vai pela alça viária é perto. 

Assim como Barcarena fica próxima de Abaetetuba porque lá em Barcarena tem a maior 

estrutura portuária do Estado do Pará, Porto de Vila do Conde e as duas maiores indústrias 

Albrás e Alunorte, pertencente ao Grupo Vale, estão próximos aqui da capital. E no próximo 

ano, se desenha também dois grandes eventos no interior, falta decidir se vai ser em: Altamira, 

Itaituba, Redenção ou São Félix do Xingu. São regiões que a gente precisa chegar, de repente 

o colegiado pode sugerir outro município, porque são duas regiões que a gente precisa chegar, 

o Tribunal precisa estar presente, e realidades que a gente precisa conhecer mais. Então Vossa 

Excelência está de parabéns, pode usufruir, eu estou muito feliz com a colheita de tudo que foi 

plantado. Ainda durante a semana está tendo a publicidade do evento. Infelizmente somente eu 

falei aqui na televisão, pela questão da figura do presidente, mas é uma coisa muito rápida. 

Mas o evento está tendo destaque, isso que é importante, e a sociedade reconhecendo e 

aplaudindo, isso que é importante. Então parabéns a Vossa Excelência novamente, à equipe de 

Vossa Excelência, e os nossos servidores. Estava conversando com o doutor Felipe aqui há 

pouco, enquanto Vossa Excelência falava, que o nosso Tribunal mostra que dá conta do 

recado, nós temos servidores qualificados, prontos para fazer um evento do porte que fizemos, 
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para duas mil pessoas, estamos prontos. Não deixamos a desejar para nenhum outro Tribunal 

do Brasil. Então eu fico feliz com isso, momento da instituição é um momento bom, colegiado 

unido, muitas coisas estão andando bem. Hoje mesmo aprovamos aqui quatro matérias 

administrativas importantes para instituição. Então quero só agradecer á todos. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente. Eu queria dizer ao 

plenário, e me dirigir principalmente à Conselheira Lourdes. O doutor Eduardo estava sentado 

atrás de mim, no painel em que a Doutora Milene apresentou. E ele estava de fato comentando 

a qualidade do evento e a performance dos nossos palestrantes. Nós conseguimos reunir 

palestrantes que conhecem profundamente a matéria, e o assunto tratado foi muito pertinente 

naquele Fórum. Então eu quero dizer para a senhora o seguinte, os cumprimentos, a gente às 

vezes pode ter uma percepção um pouco equivocada de algumas coisas. O nosso evento foi 

muito bom, foi ótimo, foi excelente, e a gente consegue verificar isso por meio das 

manifestações recebidas. Recebi algumas manifestações de elogio na ouvidoria e encaminhei a 

Vossa Excelência, encaminhei ao presidente também, isso demonstra a percepção, a gente sabe 

de fato quando algo atinge o seu êxito pelo “feed-back” das pessoas, e de fato a gente, com 

todas as letras e maiúsculas, o nosso evento foi um sucesso. Então os cumprimentos dirigidos a 

Vossa Excelência foram justos e merecidos, a sua preocupação coma organização, com os 

palestrantes, com a integração junto com a Presidência dos órgãos envolvidos é que levaram a 

esse êxito. Então parabéns conselheira, são merecidos esse cumprimentos a Vossa Excelência. 

Manifestação do Senhor representante do Ministério Público de Contas, Subprocurador Felipe 

Rosa Cruz: Não poderia ficar ouvindo aqui sem dar meu relato da impressão que eu tive desse 

magnífico evento que foi realizado. Eu gostaria de descrever aqui um fato que ocorreu lá e que 

bem retrata a dedicação e a entrega da Conselheira Lourdes que ficou nos bastidores, não 

apareceu como merecia, mas por opção, obviamente, porque ela queria promover o Fórum, o 

evento, e não a si mesma. E minha assessoria estava na fila da credencial, Doutor Lucas, e na 

fila houve um momento que foi preciso uma certa organização, porque estava na iminência de 

começar uma palestra, e quem estava lá organizando a fila da credencial? Conselheira 

Lourdes. Doutor Lucas até Falou: “Senhor Felipe eu até fiquei surpreso, porque ela estava 

lá.”, eu nem imaginava que era a Conselheira Lourdes, depois foi que eu fiquei sabendo que 

ela estava no meio da fila organizando, ou seja, ela se entregou completamente, ela assumiu a 
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coordenação com a maneira que lhe é peculiar, com o coração, com dedicação, teve o apoio 

certamente de sua assessoria, de servidores aqui dessa casa. Fica aqui meu registro então de 

parabéns pelo evento que foi desenvolvido. E como o Doutor Odilon falou, os parabéns são 

muito merecidos ao Tribunal, obviamente, que fez um evento que levou para a sociedade algo 

prático, palpável, não ficou só no plano das ideias, teóricos, teorias. Ele na verdade promoveu 

discussões que facilitaram a vida dos jurisdicionados, orientou na sua função pedagógica e 

educacional do Tribunal. E eu queria também aqui agora na pessoa do presidente do Tribunal 

parabenizar as medidas administrativas que foram votadas aqui. Todas vão ao encontro da 

promoção da meritocracia, em valorizar o servidor, em valorizar o acesso impessoal ao 

serviço público, e isso merece efusivos aplausos do Ministério Público. Parabéns e contem 

conosco aqui nessa caminhada na construção de um Tribunal cada vez maior e mais útil para a 

sociedade. É isso senhores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado Doutor Felipe. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Doutor Felipe, obrigada pela sua 

disposição, disponibilidade também em participar conosco. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia a todos! Primeiramente eu 

gostaria de parabenizar a Conselheira Lourdes por tudo que foi dito aqui no Fórum, é 

impressionante a sua entrega e a capacidade que a senhora teve de congregar tudo em volta 

desse projeto. “Sonho que se sonha junto se torna realidade”, acho que foi o que aconteceu no 

Fórum. Parabenizá-la também porque na semana passada a Conselheira Lourdes recebeu uma 

comenda, que eu acho que tem tudo a ver com essa dedicação e com o comprometimento dela 

enquanto pessoa pública, enquanto servidora pública. Então parabéns, e que a senhora 

continue brilhando e nos inspirando a ser realmente cada vez melhor, buscar e compartilhar 

conosco essa luz própria que Vossa Excelência tem. Gostaria também presidente de 

parabenizar por todas as iniciativas que estão sendo realizadas aqui hoje, que vai ao encontro 

do Tribunal do futuro que nós buscamos. A aprovação para realização do concurso público, 

como forma de completar o nosso quadro de pessoal, completar a unidade técnica, de modo 

que a gente consiga realmente trazer resultados e atuar de forma mais tempestiva e eficaz no 

nosso trabalho. Assim como a aprovação do adicional de qualificação, que é tão fundamental 

para que a gente possa implementar os indicadores e a questão da produtividade dentro do 
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Tribunal. Não tem como a gente falar de retenção de talento, não tem como a gente falar de 

produtividade, sem falar da formação do capital intelectual, da formação de conhecimento 

dentro do Tribunal. Então eu acho que o adicional de qualificação é um passo importante para 

a gente começar a consolidar esse quadro de competências e formar o nosso servidor, 

estimulando que ele tenha realmente cada vez mais conhecimento como forma de retê-lo no 

nosso tribunal e aperfeiçoar cada vez mais o controle externo. Então esse processo todo se 

iniciou na época do PCCR e Vossa Excelência demonstra muita expertise, muita maturidade 

em colocá-lo muito rapidamente em prática. Então parabenizá-lo por todas essas iniciativas, 

que é uma iniciativa de Vossa Excelência, dando continuidade do que está no PCCR, mas 

também de todo o colegiado que reuniu em torno desse projeto que eu vejo muita coesão nesse 

sentido de todos nós buscarmos realmente um Tribunal em que possamos nos orgulhar de 

atuar, de trabalhar, porque eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que quando a gente 

atua na nossa vida profissional, o que a gente busca é ter orgulho daquilo que gente faz, e isso 

é fundamental para que a gente crie uma identidade funcional, uma identidade entre todos os 

servidores. Então parabenizá-lo. E mais uma vez parabenizar a Conselheira Lourdes, porque é 

impressionante a capacidade que ela tem de congregar, de coordenar e de fazer com todos se 

sintam parte daquele projeto, porque foi uma das coisas que eu mais senti. Às vezes eu até 

brincava com o pessoal: “Olha eu estou arrepiada aqui com o que está acontecendo.” Porque 

você se sente parte. Então ela estava coordenando o Fórum, mas gente se sentia parte daquela 

engrenagem, a gente sabia que era importante, e isso tem a ver com a capacidade dela, 

humildade, generosidade de fazer com que todos nós participássemos daquele processo. Então 

mais uma vez parabéns. Gostaria também só de posicionar o plenário. Na semana passada eu 

participei do encontro com o Governo do Estado no “Pacto Pela Educação” Eu fiquei muito 

impressionada com os estudos e com as experiências que foram demonstradas no evento 

ocorrido no Hangar, inclusive o Governador ficou o dia todo participando e discutindo com as 

escolas sobre esse projeto, que é o “Pacto pela Educação” do governo do Estado. E é 

interessante a gente observar como esse o pacto conseguiu congregar tanto o primeiro, quanto 

o segundo, quanto o terceiro setor na busca realmente por indicadores e na busca de melhoria 

dentro das políticas públicas de educação. Era algo que eu não tinha conhecimento, até então 

eu não sabia. E lá na oportunidade foram colocadas várias experiências de escolas como: 
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Santarém, Oriximiná. Foram firmados 17 pactos, ressalto que esse pacto é voluntário, é um 

projeto de adesão e que vários municípios aderem a ele, várias escolas, e aí foram colocadas 

as várias experiências das escolas de participação com as entidades sem fins lucrativos, com a 

iniciativa do próprio empresariado, como forma de aperfeiçoar as políticas públicas de 

educação. Então eu achei fantástico como que tem funcionado, porque eu acredito realmente 

que educação não é uma mera política pública, ela é algo que tem que ser trabalhado pelos 

200,4 milhões de brasileiros, afinal de contas, é somente por meio dela que a gente consegue 

implementar todas as outras políticas públicas com efetividade, com eficácia. Então eu achei 

muito interessante ter tido a oportunidade de representar o Tribunal nesse evento e de verificar 

que existe no âmbito do estado um projeto que realmente vem congregar os outros setores da 

economia, o 1º, 2º e 3º setor, na busca desse bem que é fundamental para o desenvolvimento da 

nação. Ontem também eu estive no Ministério Público para representar o Tribunal em relação 

aos 40 promotores que foram admitidos agora no Ministério Público do Estado. Uma palestra 

que foi feita para mostrar todos os órgãos de controle. Estavam presentes o Doutor Sérgio 

Leão, Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, o secretário da Fazenda Doutor 

Emanuel, a Chefe da coordenadoria da União o CGU, Doutora Ana Luiza, e o Tribunal de 

Contas representado pela minha pessoa. Então o objetivo foi falar um pouco como funcionam 

todos esses órgãos de controle, o sistema de controle, e qual a parceria e o relacionamento que 

a gente tem com o Ministério Público do Estado para cumprimento dessas missões. Então foi 

muito interessante perceber, porque são pessoas que acabaram de ingressar, então tem toda 

aquela expectativa do que vai ser feito, que é um momento oportuno para a gente realmente 

para gente disseminar a nossa atuação e formar realmente essa rede, esse sistema de controle 

que é fundamental para a gente poder consolidar e amadurecer esse nosso Estado 

Democrático de Direito e poder cumprir com aqueles objetivos esculpidos lá no artigo 3º da 

Constituição Federal e o que mais se destaca é “Uma sociedade justa, igualitária e solidária.”. 

Então só repassando uma prestação de contas do que aconteceu nessas duas semanas e mais 

uma vez parabéns presidente, parabéns Conselheira Lourdes. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de agradecer a Doutora 

Milene pela manifestação, pelos elogios e pelo momento oportuno. Porque quando cheguei lá 

do Corpo de Bombeiros, eu fui até a presidência e fiz questão de dividir com nosso presidente, 
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agora, como ela lembrou, da comenda que nós recebemos, a maior comenda do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Pará, eu gostaria de dividir com cada qual dos senhores, dos nossos 

conselheiros, conselheiros substitutos, com o Ministério Público, já fiz isso com nosso 

presidente, com a coordenação do Fórum, que quando eu cheguei de lá eles estavam nos 

aguardando para a reunião, e fiz também em nosso gabinete direto. E agora aproveito 

oportunamente para dividir com cada servidor, com cada procurador, em nome do Doutor 

Felipe do Ministério Público e todo Procurador de Contas. Por que receber uma comenda, e a 

Doutora Milene mesmo pensamento seu eu imaginei, que foi também com reconhecimento. E 

eu quero dividir essa comenda, que é a maior comenda do Corpo de Bombeiro do Estado do 

Pará e pelo dia Nacional do Bombeiro a comenda Dom Pedro II, que é a medalha maior do 

Corpo de Bombeiros do Pará. Então muito obrigada pela sua lembrança, oportuna lembrança 

e pela sua manifestação. Aqui também parabenizá-la, porque nós estivemos, Conselheiro 

Presidente, na posse desses quarenta promotores, e são jovens, jovens assim como o Doutor 

Felipe, alguns vieram de outros estados, que realmente não conhecem ainda o nosso estado, 

como Vossa Excelência que veio de outro Estado, mas que escolheu o Pará como sua terra 

para trazer o seu trabalho a esse estado e conviver conosco, vocês aqui, os quatro. E também 

neste concurso público dos promotores de Justiça, e muitos deles, Conselheiro Luís, eu fiquei 

feliz de ouvir que o Marajó foi contemplado, muitas comarcas do Marajó, que a gente sabe das 

dificuldades, muitas comarcas distantes como Jacareacanga. Os municípios mais distantes 

desse estado, quarenta municípios, Doutor Julival, Vossa Excelência que já foi Juiz deste 

grandioso estado, deste estado de dimensões muito grandes. E o Ministério Público realizou o 

concurso público e já mandou, há previsão de nomear mais outros. A felicidade nossa de ver os 

nossos municípios, inclusive os mais distantes, os mais problemáticos, ainda não tinham a 

presença do promotor de justiça. E agora esses jovens estão neste momento de preparação do 

qual Vossa Excelência esteve nos representando, eles vão sim atuar. Teve um jovem que, se não 

engano é de São Paulo, e que vai para Jacareacanga Doutor Luís Cunha, mas com uma 

felicidade, ele pediu para ser lotado, para trabalhar nesse distante município, já na divisa com 

o Mato Grosso. Então isso nos alegra saber que as instituições estão melhor se organizando 

para dar o atendimento à sociedade paraense. E parabenizo Vossa Excelência por ter nos 

representado lá também. São momentos importantes das instituições se ajudarem e se 
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organizarem no sentido de que a gente possa dar a resposta à sociedade que nos paga. 

Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu da minha parte quero novamente agradecer as manifestações do Doutor Felipe 

Rosa Cruz, da Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Odilon, Doutora Milene. E ao 

Agradecer Vossa Excelência eu também quero dar destaque para a dedicação de Vossa 

Excelência, eu sei que está todo mundo ocupado aqui, Vossa Excelência não é diferente, talvez 

seja entre nós a pessoa que está com o volume de trabalho até maior. Mas conseguiu tempo 

para poder representar o tribunal em dois momentos: No Ministério Público e no Hangar no 

evento importante. E eu acabei falhando, pois pedi a Vossa Excelência na semana passada 

para falar na sessão de hoje sobre o Pacto da Educação, Vossa Excelência mesmo achou 

interessante, até se surpreendeu: “Olha eu estava imaginando uma coisa e a coisa foi muito 

melhor.”. E eu acho até, Conselheiro Odilon, que em um outro momento a gente deve trazer o 

pessoal do governo para falar para nós sobre o Pacto da Educação, porque ele é muito 

importante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira���Presidente, inclusive ter acesso a esse documento, por que eu já solicitei para 

algumas pessoas e ainda não o obtive, eu acho importante às diretrizes do pacto, o que o pacto 

pretende? Porque enquanto órgão de controle externo a gente precisa não apenas avaliar, mas 

também sugerir, recomendar otimizações de forma operacional, é interessante, eu concordo 

com Vossa Excelência, essa conversa posterior ela se faz importante. Manifestação do 

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

gente vai agendar para convidar o pessoal do governo para conversar conosco cobre o Pacto 

da Educação, até porque tem recursos do BID e o Tribunal que audita esse recurso. Outro 

convite que eu quero também fazer, e eu acho que é muito interessante, Doutor Odilon 

acompanha mais de perto, é o Doutor Eduardo Costa, Presidente da FAPESPA. Ele está 

fazendo um trabalho muito interessante e têm informações preciosas, dados estatísticos sobre o 

Estado do Pará, e ele tem publicado vários boletins com informações, muito importantes, e eu 

gostaria de convidá-lo aqui. Doutor Odilon que é aluno dele do mestrado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira��Ele é meu orientador. 

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

Doutor Eduardo Costa é um técnico altamente preparado, já foi Presidente do Conselho 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1108

Regional de Economia, e hoje ele vem fazendo um trabalho nessa área de pesquisa muito 

interessante. E ele já se colocou à disposição. Então são possíveis candidatos para uma Sexta 

da Integração aqui conosco. 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 (10h44min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 8 de julho de 2015. 
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