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ATA Nº 5.324 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e nove (29) do mês de julho do ano dois mil 

e quinze (2015), quarta-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; o Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha; 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 a ausência da Excelentíssima Senhora Auditora Milene 

Dias da Cunha, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e dois (22) de julho, na forma do 

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

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

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

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

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

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

Aprovo-a. Em seguida  havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor 

secretário a leitura do ofício nº 562/2015 da Câmara Municipal de Belém. “Ocorreu no 

Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, aula de eficiência e moralidade pública, na 

ocasião Luis Cunha afirmou que – é com o sentimento de um novo momento que reflito: o 
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que eleva uma administração é o espírito de conjunto, de corpo unificado, com seus órgãos 

funcionando perfeitamente, como um organismo social, mantendo-se em sua soberania 

indivisível, que é a liberdade para construir. Nesta dimensão e, observando os desafios, 

conclamo a todos para coletivamente, fazer um trabalho de ação conjugada porque “o 

Tribunal de Contas não se faz unicamente com o seu Presidente, o seu Vice Presidente, ou 

com o seu Corregedor; esta egrégia Corte é todo o conjunto que a compõe, reunidos num 

só corpo social soberano, a exemplo dos ensinamentos de Rousseau. É a composição 

formada por seus Conselheiros, Procuradores, Auditores e Servidores, inclusive dos 

empregados das empresas terceirizadas porque juntos contribuímos para a realização da 

fiscalização externa; da auditoria educativa; do senso de responsabilidade na aplicação 

das sanções, e, especialmente na aplicação do Direito justo.” REQUERIMENTO Nº 

556/2015 Requeiro na forma regimental e depois de ouvido o Douto e Soberano Plenário 

que seja aprovado Votos de Aplausos e Congratulações à Diretoria do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, que tem como Presidente o Conselheiro Luis Cunha, pela elaboração e 

aprovação do Plano de Gestão-Biênio 2015/2017, com aula de Eficiência e Moralidade 

Pública. Requeiro, outrossim que cópia deste requerimento seja encaminhada ao Tribunal 

de Contas do Estado do Pará, na pessoa de seu Presidente Dr. LUIS CUNHA TEIXEIRA”. 

A presidência, então fez referência ao documento lido: Eu gostei da manifestação do Vereador 

Victor Cunha, quero agradecer. Creio que foi até o Conselheiro Nelson Chaves que fez o 

registro da presença dele aqui, e eu acredito que ele gostou tanto da sessão que se manifestou 

dessa forma na Câmara Municipal de Belém. Um vereador realmente que já está, creio que no 

sexto mandato, um vereador muito conhecido na cidade. Muito Obrigado. O senhor secretário, 

no seguimento da sessão, tornou pública a pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 

2013/50298-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, sua Excelência manifestou-se nos seguintes termos: 

Senhor Presidente bom Dia! Conselheiros: Cipriano, Conselheira Lourdes, Conselheiro 

Odilon, Conselheiro André. Nosso Doutor procurador Felipe, que hoje representa muito 

bem o Ministério Público. Conselheiro Substituto, prezado Conselheiro Julival. Servidores 
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da casa, do Ministério Público. Pessoas presentes no nosso auditório na manhã de hoje. 

Peço apenas permissão Excelência para antes de iniciar o relato desse processo, para dizer 

brevemente que desejo a Vossa Excelência que hoje está aniversariando, muito sucesso, 

alegria, paz, saúde, e sabedoria para dirigir esta Casa no período que lhe compete. Dizer 

da alegria, da felicidade de estar presente novamente ao colegiado com Vossa Excelência e 

também quero estender esses cumprimentos ao nosso querido amigo, Conselheiro 

Substituto Julival que aniversariou dia 27, e desejar também da mesma forma que Deus o 

abençoe junto as suas famílias, a Vossa Excelência também, e que tenham esta data por 

muito e muito anos repetidas sempre com esse sentimento de alegria, de fraternidade, de 

prosperidade, que fará com certeza a alegria de suas famílias e dos amigos que 

construíram ao longo dessa jornada. E peço permissão humildemente para tentar incluir-

me entre os amigos do Conselheiro Julival e os amigos de Vossa Excelência.  Prosseguindo-

se sua Excelência o Subprocurador Felipe Rosa Cruz, manteve pronunciamento nos seguintes 

termos: Bom dia a todos! Inicialmente eu queria registrar meus parabéns, meus votos de 

saúde, vida longa, próspera, cheia de paz e harmonia com a família, ao nosso Presidente 

Luís Cunha que está aniversariando hoje. Conselheiro Substituto Julival, pessoas por quem 

eu tenho grande estima, admiração e são de fundamental importância aqui para a história 

dessa Corte. Cumprindo dispositivo regimental, foi, então, ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro, com as determinações à SUSIPE, SEAD, SECEX , 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com a observância 

das recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2013/51229-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 
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cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com as determinações à SEAD, 

SECEX, AGE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, 

com a observância das recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas. Consultado 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o  Processo nº 2014/51280-1, que trata do Ato de Admissão de 

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

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 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, com as determinações ao 

Hospital Ophir Loyola, SECEX e à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros, com a observância das recomendações sugeridas pelo Ministério Público 

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

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50399-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Marta Janette Cavalcante Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Neste momento, sua Excelência manifestou-se nos seguintes termos: Bom dia Senhor 

Presidente! Senhores Conselheiros. Doutor Felipe Rosa Cruz membro do Ministério 

Público de Contas. Doutor Julival, Conselheiro Substituto Senhoras e Senhores. Antes do 

meu relato Senhor Presidente, do mesmo modo que fizeram meus antecedentes, eu quero 

desejar a Vossa Excelência e ao meu nobre colega e amigo Doutor Julival, como dizia o 

Spock, aquele personagem de “Jornada nas Estrelas”, do auto da sua lógica racional 

desejar, aos dois, vida longa e próspera. Sejam muito felizes, e aproveitem bem esses 

momentos de prazer com suas famílias e seus amigos. Após a leitura do relatório supra, e 

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 

indeferimento do registro, com expedição de determinação ao Tribunal de Justiça do Estado 

para que observe os ditames legais às avaliações periódicas dos servidores aposentados por 
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invalidez, arquivando-as na pasta funcional dos mesmos, bem como que seja realizada por essa 

Corte de Contas auditoria especial  junto ao TJE/PA para fins de avaliação do cumprimento 

das normas previdenciárias relativas ao ato de aposentação por invalidez, conforme destacado, 

inclusive, pelo eminente Conselheiro Dr. Odilon Inácio Teixeira. (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este apresentou a 

seguinte composição de voto. Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente 

manifesto-me a favor do bem elaborado, detalhado voto do ilustre relator, e realçando, 

sobretudo, as condições especialíssimas da aposentadoria, na medida em que a interessada já 

implementara as condições devidas, como disse o Eminente Ministro Gilmar Mendes, ou em 

situações de que a aposentadoria estaria consagrada. Apenas para que esta situação que é 

singular, ou minoritária, não se confunda com outras tantas, que não tem as mesmas 

peculiaridades, ou seja, a implementação do tempo para aposentadoria antes do ato do CNJ, 

ou mesmo que já tivesse essas condições. A esse processo também que é um aspecto que esta 

casa aqui e ali, dentro da sua competência pode suscitar refere-se até porque houve casos no 

passado em grandes proporções, o próprio MPC pela palavra de seus já aposentados 

procuradores gerais, aquelas situações que levam a eventuais considerações de invalidez. Há 

invalidez que ela é temporária, e muitas outras de maneira que não se sabe como esse tipo de 

situação está sendo acompanhado dentro do estado, porque aqui e ali houve situações 

absolutamente inaceitáveis de invalidez. Temos testemunhos próximos a nós, eu quero dizer 

que dão, vamos dizer o exemplo de sua dedicação superando obstáculos para que possam 

exercer a sua atividade quanto algumas outras tantas situações visivelmente visando burlar o 

interessa público. Acho que o tribunal deveria sugerir, sei lá, as juntas médicas do estado e 

acompanhar, porque sem um caso específico, mas aqui e ali percebe-se que houve uma 

esperteza e toda vez que há uma esperteza, considera que há alguns bobos, porque o esperto só 

vive se tiver o bobo. Então nesse sentido eu quero ratificar meu voto apoiando o relator, mas 

algumas outras situações sobre esse aspecto me causa, às vezes, algumas perplexidades. 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com o eminente relator. Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Com o relator. Conselheiro André Teixeira Dias: Com o relator. 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho o relator. Gostaria de 
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merecer da parte do Conselheiro Odilon depois uma cópia deste relatório. Em seguida, a 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51710-2, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Jandira Soares  Lima, cujo Relator foi o Auditor Julival Silva Rocha. Neste 

momento, sua Excelência manifestou-se nos seguintes termos: Bom dia a todos! Senhor 

Presidente Luís Cunha parabéns pelo seu aniversário. Que o senhor do universo possa 

continuar lhe abençoando, à sua família com sabedoria, saúde e felicidade. Aproveito para 

agradecer também as agradáveis mensagens a mim direcionadas em virtude do meu 

aniversário. Procedeu-se, então, a leitura do relatório versando sobre o processo supra. 

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 sua proposta de decisão para 

deferir o registro. Proponho, ainda, que recomende ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará a 

retificação do nome da interessada no ato de inativação, haja vista que nos documentos pessoais 

constantes nos autos não se verifica a preposição “de”. 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. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/52774-6, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Cezarina Vieira, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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 seu 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51660-3, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 
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Sindicato dos Produtores Rurais de Tucuruí, responsável Maria Wilma Reis Campos Silva, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Neste momento, sua Excelência manifestou-se 

nos seguintes termos: Bom dia Senhores Conselheiros. Queria começar cumprimentando 

pela passagem de seu aniversário o Conselheiro Substituto Julival Rocha. Só lamento não 

ter feito tempestivamente porque não fui incluído na lista dos 167 convidados mais íntimos 

que participaram da festa de churrasco que ele promoveu na segunda-feira, mas, de 

qualquer maneira, não diminuiu meu afeto por ele. Mais íntimos, só os íntimos. Ao meu 

companheiro Luís Cunha, também rogo a Deus, assim como o Conselheiro Julival, por 

muitos anos de vida felizes ao lado de suas famílias, e que essa felicidade transborde e 

também nos alcance.  Foi, então, procedida a leitura do relatório atinente ao processo supra. 

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, sem prejuízo da penalidade cabível pela remessa intempestiva das 

contas, como dispõe o artigo 243, III, “b”, do mesmo diploma legal (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, isentando a responsável pelas 

contas do recolhimento de multa pela intempestividade em face da aplicação do Prejulgado nº 

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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51732-2, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Afuá, responsável Odimar 

Wanderley Salomão, cujo Relator foi o 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 ressalva, com as determinações ao município de Afuá e ao Banpará (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, recomendando aos Órgãos 

Convenentes o cumprimento das recomendações do Parquet de Contas acima transcritas. 

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 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário  Presidente 1140

relator. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito do assunto em 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Eu quero nesse momento colocar uma matéria muito 

importante em discussão, e eu pedi à nossa Secretária de Planejamento, Doutora Lilian, 

que procurasse os gabinetes dos Conselheiros, para prestar esclarecimento sobre o tema, e 

ela me disse que já fez isso. Então como todos já têm conhecimento, eu submeto à 

consideração do plenário a proposta do Plano Estratégico do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, para a vigência no período de 2016 a 2021, ele contempla a tendência das 

instituições em elaborar plano de longo prazo, alinhando aos ouros instrumentos de 

planejamento como o PPA. Então está nos gabinetes de Vossas Excelências a proposta, 

creio que muito bem elaborada. Tranqüiliza-me saber que fizemos várias reuniões, 

inclusive com os conselheiros na abertura e depois com os servidores. Só do grupo de 

trabalho 56 servidores fizeram parte, só do grupo de trabalho, e a equipe do planejamento 

contou com 6 pessoas. A matéria entrou em discussão. Em não havendo, a presidência 

colocou a matéria em votação.  Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhor Presidente eu estou de acordo, já tive a oportunidade, inclusive a Doutora Lilian 

visitou-me, então é um trabalho que vem sendo prosseguido por Vossa Excelência, foi 

adotado pelas presidências da Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, eu acho que o 

planejamento é fundamental, a gente se planejando ter uma boa chance até de errar, 

imagina quando não se planeja. De maneira que eu quero festejar esta possibilidade da 

continuidade das coisas que se leva no caminho que possa tudo dar certo, e dizer que não 

tenho nenhuma dúvida em aprovar o trabalho, e louvar o trabalho do planejamento da 

casa. Manifestação da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente. 

Senhores Conselheiros. Esse instrumento de trabalho que ora estamos aprovando, quero 

dizer assim que era uma das metas do BIRD e teve inicio na gestão do Promoex, o Promoex 

é o BIRD que financiava, e vários servidores nossos, conselheiros, nós participamos de 

eventos para que a gente pudesse elaborar esse instrumento do nosso tribunal em 

consonância também com os outros Tribunais de Contas. Teve inicio na gestão do Doutor 

Fernando Coutinho Jorge, nós aprovamos e em período de quatro anos, hoje houve uma 

mudança diante das discussões. E Eu quero dizer assim que é plano estratégico 
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participativo do Tribunal de Contas do Estado, que já vem aperfeiçoando, Conselheiro 

Cipriano trabalhou o que está em vigência, nós agora na gestão de Vossa Excelência, 

vamos ultrapassar várias gestões. Mas o que é mais importante desse plano no momento, a 

flexibilidade que nós podemos diante de qualquer momento, qualquer situação, atualizá-lo. 

Então esse plano que teve a participação de todos os gabinetes, de toda a gestão, eu não 

tenho nada a acrescentar, a Doutora Lilian esteve conosco, nós já tínhamos recebido do 

gabinete, eu quero agradecer porque Vossa Excelência encaminhou todo pronto já, e nós 

tivemos a oportunidade de fazer uma análise. Não temos nada, Conselheiro André, a 

acrescentar, só tivemos quando no momento da presença da Doutora Lilian de elogiar o 

trabalho que nós tivemos a oportunidade de participar, mas que todos os servidores, 

inclusive de todos os gabinetes, tiveram a oportunidade de se debruçar, de se preocupar e 

construir esse projeto, esse plano dentro de uma forma muito participativa. Portanto 

parabéns a Vossa Excelência e sua equipe, parabéns a todos os conselheiros, aos 

gabinetes. É um trabalho muito bem elaborado e condições de qualquer momento, o 

próprio plenário tomar uma decisão diante das nossas realidades. Portanto, parabéns, 

estou de acordo na integra. Manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Rapidamente Senhor Presidente, eu obviamente cumprimento Vossa Excelência, 

eminente Presidente Luís Cunha e parabenizo toda a equipe de Vossa Excelência, em nome 

dela cumprimentar toda a equipe técnica que trabalhou nesse projeto, que eu considero 

muito importante, não só para o Tribunal, mas para qualquer tipo de organização pensar 

no futuro, pensar nas metas e buscar os objetivos que tem que alcançar. Então 

cumprimentar Vossa Excelência, e estou de acordo. Lembrando apenas, só para confirmar, 

parece que podem ter alterações de 2 em 2 anos, se for possível. Então eu acho que está 

perfeito o trabalho, a equipe do meu gabinete acompanhou, analisou, a Doutora Lilian 

esteve no meu gabinete conversando, e nós fizemos a contribuição que foi possível, e acho 

que só merece o cumprimento e os parabéns pelo trabalho brilhante. Manifestação do 

Conselheiro André Teixeira Dias: De acordo. Manifestação do Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: De acordo. Aprovada unanimemente, a matéria ficou consubstanciada através da 

Resolução n.° 18.722/2015. Em nova manifestação, a presidência, expôs a segunda 
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matéria: Visando dar continuidade a ação implementada neste Tribunal desde o ano de 

1997, submeto à consideração Plenária, proposta de celebração de Acordo de Cooperação 

com a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA (sucessora da 

FUNCAP) – no que concerne à colocação de adolescentes de 16 a 18 anos de idade, 

atendidos pela Fundação supra, no mercado formal de trabalho, de acordo com a 

legislação vigente. A Procuradoria procedeu à análise, emitindo, nesta conclusão, parecer 

favorável à Cooperação. O assunto foi colocado em discussão. Em não havendo, Sua 

Excelência, o conselheiro presidente colocou em votação. Manifestação do Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente eu quero manifestar a minha aprovação, 

mas, quero também estender, como dizia qualquer mérito dessa medida, à Conselheira 

Lourdes, ao Conselheiro Cipriano, que na presidência da casa foram absolutamente 

estimulantes desse convênio, que referendaram e ratificaram, de maneira que é uma coisa 

que posso, não pedi ainda permissão aos dois, mas posso dizer que seja coisa nossa aqui de 

muita dedicação, e render essa homenagem à presidência de ambos, e fizeram tudo para 

que essa oportunidade se concretizasse. E agora Vossa Excelência que também dá 

continuidade a este processo. É uma coisa aparentemente pequena, por que o número é 

reduzido, mas tenho a impressão que alguns efeitos grandiosos da participação desta casa 

serão colhidos e, por isso, quero me manifestar favoravelmente. Manifestação da 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente eu também gostaria de 

me manifestar neste voto no sentido de deixar o registro aqui. Já fizemos na semana 

passada, já nos manifestamos, mas, para reafirmar meus parabéns ao Conselheiro Nelson 

pela iniciativa, pela ideia, que nós apenas, eu, Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência, 

tivemos a brilhante ideia de concretizá-la. Houve um momento de paralisação aqui, mas 

Vossa Excelência dá prosseguimento a um ato que ele teve a brilhante ideia que muitos 

outros, como eu falei na reunião passada, muitas outras instituições e órgãos também 

tomaram para si o exemplo que aconteceu aqui na nossa Corte de Contas, a começar na 

gestão do então Conselheiro Presidente Nelson Chaves, e dizer que eu estava presente, sou 

testemunha das emoções que aconteceram; emocionei-me, e tantas outras pessoas se 

emocionaram. O momento da alegria em que os familiares, e as pessoas responsáveis por 
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esta instituição ficaram no sentido desse abraço, que parece pequeno, mas, grandioso que 

o Tribunal de Contas fez com a instituição, com essas pessoas carentes que precisam 

realmente do nosso carinho, do nosso apreço. Parabéns e estou de acordo. Manifestação 

do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero cumprimentar 

Vossa Excelência ao dar continuidade a um projeto muito importante. Há pouco tempo no 

Brasil e agora efetivamente, melhor dizendo, há alguns anos e agora imediatamente já se 

discute uma polêmica muito grande em relação a reduzir a maioridade penal de 18 para 16 

anos, os menores que estão cometendo crimes, e muitos, aliás pouquíssimos projetos na 

direção de tentar transformar essa realidade e dar um abraço, um apoio a essas pessoas 

que muitas vezes não tem o apoio do estado e da própria sociedade, aliás, ao contrário, são 

discriminados. E o Tribunal, através do Conselheiro Nelson Chaves, na época já vendo 

isso, o problema da droga e muitas coisas aí, deu essa sugestão e o Tribunal vem fazendo 

isso. A Conselheira Lourdes Lima deu continuidade a este projeto e agora Vossa 

Excelência vem e abraça, importantíssimo, porque eu considero, independente dessa 

polêmica da maioridade penal, importantíssimo à vida das pessoas, então se a gente 

conseguir tratar como já ocorreu. Conversando com os conselheiros, na época nós tivemos 

a alegria de fazer um levantamento do que aconteceu com esses jovens, e muitos tiveram o 

encaminhamento, que graças a Deus hoje estão com as suas famílias trabalhando, 

passaram em concurso público, enfim, deram uma virada total na vida. Então acho que se 

a gente conseguir ajudar, apoiar um jovem desse, salvar a vida dele, de sua família, eu 

acho o objetivo já estaria alcançado. Então é muito importante esse projeto, e eu não 

poderia jamais votar contra um projeto que eu apoiei, que a Lourdes apoiou, Nelson 

apoiou, e eu acredito que isso é uma pequena demonstração, mas, a gente faz a nossa 

parte, que a gente pode discutir também, além da questão da idade penal, e, outras 

alternativas, que podem ajudar esses jovens que precisam muito. Manifestação do 

Conselheiro André Teixeira Dias: De acordo. Manifestação do Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: De acordo. Manifestação do Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): Eu 

também estou de acordo, e fico muito feliz em reeditar um projeto que já tem 18 anos na 

casa. Após aprovação unânime, a matéria ficou consubstanciada através da Resolução n.° 
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18.723/2015. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O Conselheiro 

Cipriano teve na presidência dele a alegria, e todos nós tivemos, ele era o presidente, à 

época do depoimento do jovem que fez o concurso, até para o DETRAN, estava na 

presidência, foi excelente a manifestação. E eu acho que ele ficou extremamente alegre 

como todos nós. Mas eu quero finalizar neste processo também dizendo, e ressaltando a 

enorme contribuição para que ele se materializasse nesta casa, referindo-me aos servidores 

da Casa. Porque nós aqui aprovamos no plenário, mas houve casos de grande interação, 

nos gabinetes dos Conselheiros, nas áreas administrativas, verdadeiros no bom sentido 

apadrinhamentos, de servidores da casa, esses menores no sentido de endereçá-los no 

caminho do bem, no caminho do trabalho, teve a recepção deles todos. Então os servidores 

foram extremamente importantes, os corações que se abriram, a Elyeda Pessoa 

especificamente, trabalhou muito na confecção desse processo, nós desejamos que da 

mesma forma os servidores sejam, digamos, os acolhedores nas diversas dependências, 

eventualmente em nossos gabinetes, para que esses menores possam encontrar aqui uma 

boa escola de aprendizado. Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu agradeço a observação de Vossa Excelência, e vou recomendar à Secretária 

de Gestão de Pessoas que dê toda atenção, carinho muito especial, porque são 

adolescentes especiais, e merecem realmente uma atenção especial. Fico feliz, Conselheiro 

Nelson Chaves, porque é assim, Vossa Excelência quando teve a percepção, esse olhar de 

poder estender a mão a quem estava sendo excluído da cidadania, eu creio que é um 

resgate, resgatar um cidadão, uma pessoa, um ser humano, uma vida. Então é um trabalho 

bonito, e o Tribunal com isso se torna também um indutor. Eu sei que é um pequeno gesto, 

não resolve o problema de Belém, o problema do Pará, mas sinaliza um bom caminho. Se 

as instituições públicas, as instituições privadas cuidarem um pouquinho mais dos nossos 

adolescentes que estão, eu posso dizer, vulneráveis, certamente a gente vai também com 

isso melhorar a sociedade, porque vai reduzir a violência. É impressionante a nossa 

incapacidade de enfrentar esse problema, a gente vê permanentemente, a gente vê os 

nossos filhos, eu digo filhos porque estou generalizando, se perdendo; e é verdade, a gente 

está perdendo os nossos filhos para a droga e para a prostituição, é uma geração que se 
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perde, e a nossa incapacidade de alterar esse quadro. Manifestação do Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, conceda-me a oportunidade de continuar me 

referindo a este importante assunto. Eu sei que o Conselheiro Odilon já está inquieto. É 

que o Conselheiro Cipriano abordou aqui um tema, e eu queria até pedir a ele, porque nós 

estamos vivendo um assunto no Brasil, que ele é extremamente polêmico, e eu até me situo 

um pouco no bloco já aparentemente minoritário, para mim não quer dizer muita coisa, 

para gente quando acredita, eu tenho muitas dúvidas no tema que ele abordou aqui, e nós 

temos as sextas de integração, este é um assunto que nós não pudemos nos omitir, ao 

menos de discutir, que é essa questão da redução da maioridade penal. Vejo algumas 

manifestações: “Ah, se reduzir a maioridade penal as coisas vão acabar.”, não vão 

acabar, não sei se elas agravam. E como ele trouxe aqui, vamos dizer de uma maneira 

oportuna, eu queria até pedir ao Conselheiro Cipriano que tem muito conhecimento na 

sociedade, na parte da religiosidade inclusive, porque tem proximidade com a igreja, 

notadamente a Igreja Católica, e onde há expressivos líderes também nas outras 

denominações todas, nas igrejas evangélicas, porque é o aspecto que tem que chamar a 

religião para participar; porque as igrejas nas suas variadas denominações, tem aqui o 

nosso Conselheiro Julival, ligado a Adventista do 7º dia, dizendo no seguinte: É que o 

trabalho das igrejas em suporte, em complementação, ou indo onde o estado não vai, é de 

extrema importância na recuperação e no tratamento dos drogados, notadamente daqueles 

meninos que estão caindo na malha do crime, e eu pedi ao Conselheiro Cipriano dentro 

das suas ligações que pudéssemos sugerir para uma quem sabe em setembro já tem, a 

questão da FASEPA, e tem de outubro, se a gente pudesse aproveitar uma oportunidade 

para entre nós dentro da nossa Casa com as manifestações de pessoas a favor ou contra, 

esse debate pudesse ser feito também, ou pelo menos essas colocações no nosso auditório, 

porque eu sinceramente, com toda a trajetória da nossa vida, eu não sei qual é a equação 

que vai resolver esse problema. E acho que é um tema que afeta todos nós, eu tenho 

utilizado isso muito, Conselheiro Julival, porque nós todos temos os instintos, somos 

movidos e temos a capacidade grandiosa que Deus nos deu do raciocínio. Mas quando o 

Conselheiro Cipriano toca e aborda com muita propriedade esse assunto que é de todos, 
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por isso que eu estou me sentindo à vontade de tratá-lo aqui, porque isso abrange em todas 

as camadas, em todos os sexos, condições socioeconômicas, enfim, generalizado, eu me 

lembro da natureza. E o animal, provavelmente mais rudimentar na sua constituição seja o 

jacaré, e já vi várias vezes documentários de programas na televisão, acho que muitos já 

viram, embora aqui e ali o jacaré seja o predador do boto, de vez em quando ele quer dar 

uma mordida no boto. Mas o jacaré tem um exemplo para nós importantíssimo. Mas por 

que o riso aqui? Só por que o boto é uma coisa festejada na Amazônia, especialmente cor-

de-rosa. Mas eu quero dizer que o jacaré, Conselheiro André, seriamente falando, e que 

bom que a gente possa entremear o humor nessa conversa fraterna, Doutor Felipe, com 

todos, quando a mãe jacaré sente que os filhotes estão em perigo, sabe o que acontece? Ela 

defende as crias meramente por um instinto. Ela abre a boca, bocarra, vamos dizer assim, 

acolhe os filhotes e os transporta para um lugar seguro, o jacaré, na sua rudimentar 

formação. O que é que está acontecendo em grande parte dos lares do Brasil? A mãe está 

fora do domicílio. E eu quando era rapaz, via e dizia, cheguei a praticar esporte na quadra 

do presídio São José, felizmente não como detento, eu ia lá como convidado. Mas o que 

acontecia? Era outro tipo de criminoso. Outra vez fui fazer ali uma visita ao mesmo 

Presídio São José, antes da desativação, pela qual Vossa Excelência é testemunha, 

Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, que lutei para que desativassem o Presídio 

São José, e eu senti, o Governador me pediu para ir lá fazer uma visita com o Secretario de 

Cultura, e estou lhe falando isso como um adulto acostumado a determinadas emoções na 

vida, eu senti uma energia estranha, não era o preso de antigamente que brigava ali por 

um crime passional, ou queria enganar os outros com o “conto do paco”, não tinha mulher 

no presídio, era rara vez que se notava mulher no presídio. Então daquela forma quando 

cheguei lá, uma energia assim negativa. O cara do Comando Vermelho em uma cela que 

cabiam 15 pessoas estavam lá 84 aproximadamente. Mas eu quero voltar ao exemplo 

dizendo seguinte: que o hoje o pessoal da SUSIPE esteve aqui e veio afirmar que a 

população carcerária feminina chega a mais de 2 mil mulheres presas, 90%, quem está 

escutando vai dizer: “Esse cara está exagerando.”, não estou exagerando, foi o chefe da 

SUSIPE que disse aqui, quase 90% estão lá por causa do tóxico, tráfico do tóxico. O que 
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acontece? A ausência da família, a ausência da mãe do domicilio o menino fica exposto às 

garras do crime. Um país que não investe nas creches públicas para que as mulheres 

quando vão para o trabalho possam deixar seus meninos em segurança. A mãe jacaré 

abriu a boca e ficou defendendo as suas crias, e quem defendem essas crianças? Que estão 

expostas a essa bandidagem, que está assolando o mundo e o Brasil? De maneira que eu 

quero felicitá-lo Conselheiro Cipriano, em abordar esse tema que acho que todos nós 

devemos de uma forma ou de outra nos envolver e pedir a Vossa Excelência para conversar 

com os seus amigos, as lideranças religiosas, jurídicas, para que a gente possa juntamente 

com o pessoal do Ministério Público, de tantos cérebros brilhantes, que possam se juntar 

para nós termos uma opinião formada, para saber aonde, e se é possível o tribunal nessa 

discussão influenciar para que a melhor solução seja adotada. Então eu quero agradecer a 

Vossa Excelência Conselheiro Cipriano pela lembrança, foi oportuno, e pedir desculpa 

Conselheiro Luís Cunha por ter me alongado no aparte que pedi. Manifestação do 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu falei também isso por que eu sinto, eu 

ando no interior, não é só o que a gente vê em Belém, é uma constatação. Estamos 

perdendo os nossos jovens para as drogas, estamos perdendo. E é uma batalha que a gente 

precisa vencer, o bem tem que vencer o mal, não é isso Conselheiro Julival? O bem tem que 

vencer o mal sempre. E essa batalha a gente vai vencer, basta a sociedade se organizar e se 

unir. Não pode um grupo pequeno de bandidos estragar uma sociedade, e principalmente a 

presa mais fácil que são os jovens, e até crianças, lamentavelmente. O que nós vamos fazer 

novamente, Conselheiro Nelson Chaves, é reeditar esse trabalho bonito, que nos dá 

orgulho. E eu fico feliz de estar presidente nesse momento e dar prosseguimento a esse 

trabalho que vocês pensaram e deram continuidade. Terminado esse diálogo, Sua 

Excelência, o conselheiro Luis da Cunha Teixeira, o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira 

prosseguiu na manifestação: Eu quero neste momento, primeiro agradecer as manifestações do 

Conselheiro Nelson Chaves, da Conselheira Lourdes Lima, do Conselheiro Cipriano Sabino, e 

os votos do Conselheiro André e do Conselheiro Odilon. Eu quero fazer um registro e um 

agradecimento, solicito até que fique de pé a Doutora Lilian, e quem estiver no plenário da 

equipe de planejamento. A Doutora Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan, Doutora Isabela 
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Tupinambá Emmi, a Doutora Karla Lessa Bengtson, a Karen Tamires Barreto Monteiro 

Barbosa, Vera Maria de Guapindaia Braga, Lavignia de Paula Alves Britto. Só estão as três, 

representando neste momento as seis pessoas. Eu quero solicitar também que fiquem de pé dois 

servidores: O Clóvis Luz que fez a revisão do texto, e o Cleverson Queiroz como sempre, 

brilhantemente fez o projeto gráfico, e a editoração, vários trabalhos que ele já fez, muito 

elogiados pela casa. Então nós tivemos seis pessoas da equipe do planejamento, uma equipe 

enxuta que coordenou o trabalho, tivemos os dois, o Clóvis e o Cleverson e mais 56 servidoras, 

Conselheiro Cipriano, que fizeram parte do grupo de trabalho. Então na verdade a gente 

trabalhou com 64 pessoas, fora isso tivemos a participação de vários outros servidores que 

compareceram às oficinas. E Eu quero muito agradecer a participação dos nossos 

conselheiros. Sempre que possível tinha uma pessoa do gabinete que de um conselheiro, 

sempre que possível, em alguns momentos presentes. Alguns gabinetes em todos os momentos. 

Os nossos secretários do tribunal, todos compareceram também nas oficinas, então o que eu 

queria dizer aos senhores? O que nós votamos e aprovamos hoje foi fruto de um debate, de um 

estudo da participação de nossos servidores. Eu vejo que isso tem bastante legitimidade, nós 

construímos o quê? Um rumo. Nós dissemos aqui que queremos um tribunal melhor, e 

planejamos isso para 6 anos, vai passar pela minha administração que tem 1 ano e meio, a 

futura administração do Conselheiro André Dias de 2 anos, da Conselheira Lourdes Lima, de 2 

anos, e do Odilon Teixeira ainda pega 1 ano desse plano, e vai pegar 1 ano do outro plano. 

Sendo que, a cada 2 anos, como eu já fiz no inicio da minha gestão, a gente faz um ajuste, 

naquele plano de ação da gestão, mas também o carro chefe, a base, é o plano estratégico, ele 

que define o rumo como devemos seguir. E como se fala muito nisso no Brasil hoje, na gestão 

moderna, não há outro caminho, não há outro caminho. Eu creio que nós estamos realmente no 

caminho certo. E eu faço aqui um registro importante da participação dos servidores. Eu tenho 

falado a expressão assim “O tribunal é nosso, eu estou presidente.”, eu sou muito grato de ter 

merecido apoio, mas o apoio mesmo, eu não tenho do que reclamar do apoio dos nossos 

conselheiros, sempre que precisei os conselheiros compareceram, a gente faz reuniões técnicas 

administrativas, longas para resolver os nossos problemas, os conselheiros não têm faltado, 

tem dado o apoio necessário, Mas como esse planejamento estratégico a gente ampliou 

bastante, o convite aos servidores também para participar, dizer o que pensa, o que querem, 
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eles fizeram isso. Então aqui fica também o convite, para que nós conselheiros e servidores, 

possamos fazer cumprir o que nós pensamos, o que nós planejamos, o Tribunal que queremos. 

Então é a participação de todos que vai fazer com que dê certo, aconteça o que pensamos. E 

creio que se der certo o que pensamos, o que está nesse papel, nós vamos ter uma instituição 

excelente pata trabalharmos, um ambiente feliz para vivermos, e certamente a sociedade vai 

ganhar, com o retorno, porque teremos uma instituição maravilhosa, pronta, consolidada para 

servir a sociedade. Coincidentemente estou presidente e fiz a minha parte. Eu não criei nada 

novo, o planejamento estratégico já existia na casa, eu fiz apenas dar outra afeição para ele, e 

um convite à participação maior dos servidores aconteceu, por isso, eu quero agradecer aos 

servidores que por muitos momentos, em vários dias, ficaram sentados em uma cadeira 

ouvindo, falando, participando, elaborando esse documento. Então mele chega hoje ao 

plenário, recebe do pleno o voto, a unanimidade, a aceitação, então que os servidores se 

sintam parte disso. E agora a gente vai fazer acontecer, fica aqui o convite a todos. Então 

Doutora Lilian transmita à sua equipe os nossos agradecimentos, belíssimo trabalho, vamos 

agora fazer a parte gráfica, mandar imprimir, Conselheiro Cipriano, para distribuir 

novamente já a parte final que poderia ter a emenda, já que não houve nenhuma emenda, 

distribuir aos conselheiros, aos servidores dos gabinetes, aos servidores da casa, ao Ministério 

Público e também eu entendo que é importante a gente encaminhar ao Governador, aos outros 

poderes, aos secretários. Porque eu creio que pode até induzir alguma coisa, o tribunal tem 

que continuar trabalhando para aperfeiçoar a gestão pública, e se nós fizemos um belo 

trabalho, eu acho que ele deve ser compartilhado, que ele possa servir de indutor à Gestão 

Pública Estadual. Eu penso assim Conselheiro Nelson Chaves. Então eu quero muito 

agradecer essa oportunidade que tivemos no dia de hoje, eu acho isso marcante, a gente 

produzir um trabalho tão bom, tão maravilhoso quando a gente pode contar com um trabalho 

tão bom, tão maravilhosos quando a gente pode contar com a participação dos nossos 

servidores. E por fim, da minha parte, eu quero olhar para o meu amigo, Conselheiro 

Substituto Julival Rocha. Primeiro obrigado pelas suas palavras, mas olha, Vossa Excelência é 

uma pessoa muito religiosa, talvez até tenha uma prática religiosa maior que a nossa, porque 

Vossa Excelência no dia-a-dia, na sua vida, sua família vive isso com a maior intensidade, mas 

não custa nada, a gente novamente recorrer a Deus para pedir bênçãos para sua vida e para 
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sua família, porque Vossa Excelência, Conselheiro Julival, é uma pessoa do bem, é uma boa 

alma, uma pessoa leve, alegre. Então Vossa Excelência enriqueceu muito a nossa instituição, e 

eu digo com muito orgulho, dizer valeu a pena lhe conhecer, e hoje poder dizer que o tenho 

como amigo. Que Deus continue lhe abençoando. E agradecer as palavras de todos os nossos 

Conselheiros que se manifestaram até agora em relação ao meu aniversário. E eu quero fazer 

um convitezinho aqui. O nosso gabinete da presidência, os meus amigos servidores, 

prepararam um bolinho. Então a gente vai comer este bolo daqui a pouco, está marcado para 

11h30 no auditório, daqui às 1h. Então estão convidados. Manifestação do Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Presidente quantos anos Vossa Excelência? Manifestação do 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 5.1. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Uma vez o Conselheiro André, conversando com o pai do Conselheiro Luis 

Cunha, ele me disse que foi registrado três anos depois, então há uma controvérsia nesses 51 aí 

viu. Manifestação da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente. 

Senhores Conselheiros. Conselheiro Substituto homenageado também esta manhã. Ministério 

Público. Servidores da casa. Jurisdicionados. Eu gostaria de me manifestar também, deixar o 

meu registro, tanto me somar as palavras do Conselheiro Nelson Chaves, do Conselheiro 

André, do nosso representante do Ministério Público Doutor Felipe que já se manifestou, dos 

que já se manifestaram em relação ao aniversário do Doutor Julival, desejar votos. Não, não 

foi Conselheiro, Conselheiro André infelizmente, não me convidou, não estava entre os 167. 

Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu estava com a senha 168, 

quando cheguei disseram: “Não, só podem entrar 167.”. Manifestação da Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Então não estive participando do churrasco, mas quero 

participar desse momento de alegria desse plenário no sentido de me somar às manifestações 

já aqui proferidas com relação a tudo que foi dito para Vossa Excelência, que é merecedor de 

tudo e muito mais. Aqui neste plenário eu me somo às palavras proferidas e dizer que o senhor, 

além da religiosidade que demonstra, da capacidade profissional, da maneira como passa as 

suas experiências, que também como um professor, uma pessoa que colabora, que contribui 

com a nossa instituição, que veio para somar conosco. Que Deus continue lhe abençoando, que 

você possa continuar sendo essa pessoa que veio trazer uma grande contribuição para o nosso 

tribunal e ao nosso estado. Parabéns e que Deus continue lhe abençoando. Agora quero olhar 
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nos olhos do nosso presidente e dizer também que me somo às manifestações já proferidas 

anteriormente, por todos os conselheiros, pelo Ministério Público e dizer que você é um 

exemplo, e que você é privilegiado. Hoje é seu aniversário, mas, você traz um presente para o 

tribunal e para o Pará, quando nós aqui acabamos de votar esses projetos que são realmente 

projetos da nossa instituição, como o projeto dos menores, da fundação, que Vossa Excelência 

trouxe para que nós pudéssemos aprovar hoje os dois projetos que são presentes para o estado 

do Pará, e por que não dizer também o nosso planejamento estratégico. Como Vossa 

Excelência disse: “vamos induzir, vamos encaminhar.”. O seu gesto, a sua maneira como você 

trata a coisa pública, e não é de agora. Tive a felicidade de conhecê-lo como parlamentar, de 

participar do seu convívio como parlamentar, de ver vários projetos que Vossa Excelência 

apresentava na Assembleia Legislativa, e que trouxeram com certeza, ou que trazem uma 

somatória de bens para o Pará, e não está sendo diferente aqui no Tribunal de Contas. Você 

veio também somar, veio acrescentar muita coisa boa aqui na nossa instituição. É um exemplo 

de líder, é um exemplo de conciliador, é um exemplo também de pessoa religiosa, portanto, 

merece o nosso registro de parabéns, deixar nos anais desta casa, e neste dia, que realmente 

hoje é o dia do seu aniversário. Parabéns, felicidade, que Deus continue lhe abençoando. Não 

precisa mudar, basta continuar como é. Eu sei que você não mudou deste quando te conheci, 

você é sempre essa mesma pessoa, humilde, mas, inteligente ao ponto de saber conduzir as 

responsabilidades que são colocadas em suas mãos. Parabéns que Deus continue lhe 

abençoando.  Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado 

Conselheira. Manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente eu 

quero pedir a palavra a Vossa Excelência rapidamente, mas, eu não podia deixar, embora já 

fiz pessoalmente a Vossa Excelência e ao Eminente Conselheiro Julival, mas como os colegas 

se manifestaram, e para que fique registrado nos anais também eu quero cumprimentar, 

parabenizar o Eminente Conselheiro Julival pelo seu aniversário, já o fiz. E cumprimentar 

Vossa Excelência também pelo seu aniversário. Nós temos a idade parecida, diferença de 

alguns meses, eu tenho a oportunidade de conhecer Vossa Excelência. Diz a Conselheira 

Lourdes: “Uma boa ideia.”, há mais de, acho que tem uns 25 anos que a gente se conhece, um 

pouco mais talvez Desde 90 exatamente. Então, já vi várias ações, atitudes, atos de Vossa 

Excelência ao longo desses 20 e poucos anos. Uma pessoa simples, muito esforçada, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário  Presidente 1152

empenhada, competente, estudioso, grande parceiro, amigo, leal. E Vossa Excelência merece 

meu coração, tenho certeza todos os outros amigos, seus familiares, colegas de trabalho, o 

reconhecimento por ser uma pessoa diferenciada, importante, por isso está hoje à frente da 

Instituição Tribunal de Contas, por que fez por onde merecer pelo seu comportamento, sua 

conduta ao longo da vida inteira. Eu tive o privilégio de conviver apenas 25 anos, Vossa 

Excelência completa 51 anos, um pouco mais da metade, não poderia ser diferente antes disso, 

por que senão não chegava aonde chegou. Então eu tenho um carinho, respeito, amizade por 

Vossa Excelência e Deus nos colocou novamente juntos aqui no Tribunal e até por isso nós 

temos aí a oportunidade de conviver e viver por muitos e muitos anos, se for assim da vontade 

de nosso Senhor Meu Deus Maravilhoso, tenho certeza que vai dar a Vossa Excelência muita 

saúde, sabedoria, humildade, como a Conselheira Lourdes frisou, no sentido de conduzir a sua 

vida para não só fazer internamente como sempre o Conselheiro André fala, é importante à 

gente estar bem, feliz, mas com seus familiares, e com os seus amigos e por onde Vossa 

Excelência passar e estiver, tenha êxito, vitórias e sucesso. Parabéns de coração a Vossa 

Excelência. Da mesma forma rogando a Deus, a Vossa Excelência, ao Conselheiro Julival, que 

os abençoe com muita saúde, sabedoria, grandeza e humildade. Conselheiro Julival receba, já 

fiz pessoalmente, Conselheiro Luís Cunha também, mas para que fique registrado nos anais os 

meus sinceros parabéns ao Conselheiro Julival, e ao Conselheiro Presidente Conselheiro Luís 

Cunha. Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito Obrigado 

Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação da Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: No último dia 24, sexta-feira, aconteceu no Hangar a sexagésima edição, 60 anos do 

concurso Miss Pará, 2015. Sob a organização do Promoter Herculano Silva. O concurso teve o 

objetivo de escolher a candidata para representar o Estado do Pará enaltecendo a nossa 

cultura no concurso Miss Brasil. Tive o privilégio de ser escolhida e convidada pelo conselho 

do concurso para ser palestrante de um tema: A importância da Palavra Estudar – Empenho 

da vida em aprender sempre. O nosso bate-papo, que não foi uma palestra, mas, foi um 

encontro, um bate-papo, com essas 30 jovens, essas candidatas. Nós pudemos repassar um 

pouco da nossa experiência de vida, da nossa história, de ensino e aprendizagem. O evento 

contou com a participação da Miss Pará 2014, Larisse Oliveira, e da Miss Brasil 2014 Melissa 

Gurgel. Foram 30 candidatas, representantes de diversos municípios como: Abaetetuba, 
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Altamira, Ananindeua, Augusto Correa, sua terra querida, por sinal, uma bela candidata que 

recebeu o titulo de Miss Simpatia. Augusto Correa foi homenageada muito bem, sua terra 

natal. Barcarena, Belém, Benevides, Bragança, Castanhal, Capanema, Conceição do 

Araguaia, Icoaraci, Igarapé-Açu, Irituia, Marabá, Marituba, Melgaço, Mosqueiro, Pacajá, 

Paragominas, Parauapebas, Ponta de Pedras, Redenção, Salinópolis, São Caetano de 

Odivelas, Tome-Açu, Uruará, Vigia, Vitória do Xingu e Xinguara. A candidata vencedora foi a 

representante de Belém, depois de passar por vários crivos. A concorrência neste sentido muito 

grande. A representante de Belém Carolina Ribas, eleita Miss Pará 2015. Nesse momento 

gostaria de deixar meu registro, votos de parabéns, em nome do Senhor Herculano Silva, a 

todos os membros do Conselho Promotor desse evento, que eleva a beleza da mulher paraense. 

Portanto, era este registro, ao final desta sessão, que eu acho assim um momento de 

grandiosidade para nosso estado, onde nossas mulheres paraenses, não só de Belém, apesar da 

Miss que foi eleita ser de Belém, mas, muitas mulheres bonitas, de muitos municípios, inclusive 

do meu e do seu município ali representando a beleza da mulher paraense. Muito Obrigada. 

Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, 

um registro muito importante que Vossa Excelência fez, eu quero lhe parabenizar, realmente 

pelo que a senhora fez. Proferiu uma palestra dando principalmente o testemunho de sua vida, 

por que vossa Excelência é uma referência para a sociedade, e me chamou a atenção, olha, eu 

nunca tinha visto uma coisa dessas. Geralmente os concursos de beleza têm aqueles momentos, 

seleciona, vai lá um jurado, bate foto, aquela festa e tudo mais. Nunca imaginei que pudesse ter 

um momento desses, porque pelo o que eu entendi no que Vossa Excelência colocou, reuniram 

as moças para aprender alguma coisa. Manifestação da Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Sim. Vossa Excelência me permite o diálogo?Manifestação do Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Sim. Manifestação da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Elas ficaram confinadas durante dez dias em um hotel de Belém para trocar experiências, 

aprender. Várias foram as palestras, vários foram os assuntos; inclusive, o que me foi passado 

pelo conselho, é que a experiência da nossa história de vida, como profissional, aquelas jovens. 

Eles quiseram deixar para essas jovens a forma, não apenas da beleza externa, mas, 

Conselheiro André, da capacidade da mulher, de sua inteligência, da sua forma de ser bela, 

por fora, mas acima de tudo, ser bela na sua Inteligência na escolha de uma profissão, na 
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escolha das oportunidades que a vida lhes oferece, não só para oferecer a beleza física, mas, 

também a maneira do agir. Porque após o momento deste evento, elas mesmo aqui, 

considerada a eleita, a coroada, mas que elas vão a partir de então também continuar a sua 

vivência lá fora. E a promoção do evento, a coordenação, teve esse olhar, de oferecer àquelas 

que ali estavam, uma oportunidade também de refletir, de reflexão da sua própria vida como 

um ser humano. Inclusive uma delas, a de Augusto Correa, já é formada, ela é doutora, ela é 

uma profissional, mas foi também mostrar a sua beleza, e que alcançou um título, uma escolha 

não só pelo conselho, mas por todas as outras colegas de confinamento, ou colegas que 

participaram desse evento. Porque a Miss foi escolhida por um grupo de jurados, pessoas que 

vieram inclusive de fora para avaliar, mas outras categorias foram escolhidas pelas próprias 

companheiras de confinamento. E que esses dez dias de confinamento serviram para que elas 

tivessem ali dentro um aprendizado da vida lá fora após o concurso. Manifestação do 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito Bem Conselheira, Parabéns a Vossa 

Excelência. Realmente esse promoter, que eu não conheço direito, está de parabéns, eu acho 

que tem que passar informações, conhecimento. Por que a escolhida vai representar o Pará, 

tem que saber dar uma entrevista, tem que saber falar, conhecer a nossa história, as nossas 

coisas. E acima de tudo esse incentivo a estudar é muito importante, só a beleza física não 

retrata tudo, as pessoas têm uma vida, tem que ter uma profissão. Parabéns a Vossa Excelência 

por ter participado desse evento, E eu quero neste momento fazer o convite novamente aos 

Conselheiros. Manifestação do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Muito Obrigado! Primeiro, 

parabéns Conselheira Lourdes por participar do evento. Eu acho que isso demonstra a 

importância, e muito interessante esse trabalho realizado de valorizar outras qualidades que 

não apenas a beleza externa. Presidente, naquele momento nós estávamos votando a 

aprovação do planejamento estratégico, e eu deixei para fazer alguns comentários agora. Eu 

sei que Vossa Excelência sempre nos lembra, e com muita precisão, nossa missão e visão. 

Nesse nosso novo planejamento estratégico, percebemos que a missão e a visão elas foram 

alteradas, mas alteradas de forma evolutiva, digamos assim. A missão, como ficou agora a 

partir do próximo exercício, ela será: Exercer o controle externo da gestão dos recursos 

públicos e estaduais em benefício da sociedade. Se analisarmos bem elas são praticamente 

sinônimas com a missão que a gente já exerce. Até porque não poderia ser diferente, a nossa 
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missão é definida constitucionalmente. Mas o que me chama a atenção Senhor Presidente, é a 

visão, a nossa visão a partir de então será: Ser uma instituição referência no controle externo e 

no aperfeiçoamento da administração pública atuando de forma tempestiva, orientadora e 

efetiva. Se nós fizermos um cotejo com a nossa visão, que está no painel, ser reconhecido pela 

sociedade, e aqui me permitam me fazer uma avaliação pessoal. Isso demonstra, essa evolução 

da visão que nós temos para a visão que nós vamos adotar, nós fomos de fato já reconhecidos, 

pela sociedade. Então estão de parabéns as administrações anteriores desta Casa, que se 

empenharam nesse sentido, o planejamento de fato é um norte, sem planejamento fica difícil, 

com o planejamento essa dificuldade diminui. E uma vez reconhecido, de fato nós temos só que 

a manter a nossa instituição como referência. Então Presidente, parabéns a toda a equipe que 

se debruçou sobre esse trabalho, e que soube de forma inteligente, sensível, pinçar essas 

evoluções. Da mesma forma que nossa casa trabalhou de forma empenhada para ser 

reconhecida, nós devemos agora trabalhar para manter esse reconhecimento e sermos 

referência. São essas as minhas colocações, precisas e objetivas. Parabéns! Manifestação do 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Odilon, muito obrigado pelas 

palavras de Vossa Excelência. Por ter tido essa percepção de olhar esse detalhe, porque se a 

gente analisar, eu disse para a Doutora Lilian: “Poxa, mas se trabalhou tanto, tanto, tanto, 

demorou tanto, e a gente escreveu tão pouco.”. No que foi apresentado para vocês. Mas a 

gente escreveu o que foi preciso, aí está a essência, acho até que está tudo em poucas palavras. 

E Vossa Excelência conseguiu tocar em um ponto da maior importância, muito obrigado. E 

parabéns a Vossa Excelência, por que eu sei que Vossa Excelência participou bastante através 

da sua assessoria. Manifestação do Conselheiro André Teixeira Dias: Da mesma maneira que o 

Conselheiro Odilon, eu me reservei ao comentário dos dois assuntos que foram abordados 

antes, para essas apresentações finais, digamos. E que vai ser acrescido da grata surpresa da 

\Conselheira Lourdes no evento de Miss Pará. Poxa! Fiquei satisfeito duas vezes. Satisfeito 

pela concepção do evento que incluiu uma palestra com este sentido, porque a beleza, hoje 

uma coisa muito comercializada, e servido de paradigma, e que é por muitas vezes excludente. 

Ela é profundamente temporária, por que cada vez mais ela se restringe a um período cada vez 

menor da vida das pessoas, por causa. Mas aí que vem o exemplo, então eles trouxeram o 

exemplo de uma beleza mais permanente, que perpassa a única questão da juventude, e que 
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permanece pela maturidade, porque houve a entronização, a somatização daqueles aspectos da 

juventude, mas agora em maturidade, conhecimento, diligência, e aí vem o meu segundo 

satisfação, que foi a escolha da Conselheira Lourdes para fazer essa palestra, que são poucas 

as pessoas no Pará que eu encontraria, que eu escolheria, mais aplicadas para fazer esta 

palestra. Então Conselheira Lourdes, fiquei muito orgulhoso e muito feliz da sua participação 

especificamente e muito satisfeito com a lógica da percepção do organizador do evento. Ponto 

2 – Plano. Manifestação da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor 

Conselheiro. De acordo com o que me foi informado, que eles colocaram 10 mulheres 

paraenses de sucesso, para escolher apenas uma para dar esse momento de palestra, de 

conversa com essas moças. Então eu fui a escolhida entre as 10 mulheres de sucesso paraense. 

Eu agradeço pela manifestação. Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: O Conselheiro Nelson quer fazer um comentário. Não. Fale aí. Ele veio dizer para 

mim. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estou dizendo que esta 

questão da idade não se aplica a Conselheira, foi isso. Manifestação do Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Não foi isso não. Eu digo? É só para alegrar o ambiente. Ele disse: 

“Olha, nós não temos no Pará a Luma de Oliveira, mas nós temos a Lourdes de Oliveira.”. 

Conselheiro André. Manifestação do Conselheiro André Teixeira Dias: Quanto ao plano, é 

quase inimaginável que a gente possa olhar para o futuro e não ter uma meta. E é muito difícil 

você sair de um porto, sem saber em qual porto você quer chegar. E quando você escolhe o 

porto que você quer chegar você tem que ter uma rota. Foi assim com os navegadores que 

descobriram o Brasil, que descobriram os caminhos das Índias, etc. Como é assim entre os 

aviadores, eles antes de decolar tem que apresentar a rota. O planejamento é a nossa rota de 

voo, que vai nos permitir ascender voos mais altos na qualidade das nossas missões e das 

nossas visões. Acompanhei com muito interesse o trabalho desenvolvido pela equipe chefiada 

pela Doutora Lilian, e pude observar o valor que Vossa Excelência deu ao trabalho dela, 

porque realmente foram implementados esforços para que tomassem as feições do seu modo de 

ver a gestão pública, essa intensa participação de todos, que acaba provocando a adesão. 

Porque quando todo mundo participa, todo mundo é responsável, não é Conselheiro Nelson? 

Todo mundo se vê um pouquinho, quer dizer: “É meu compromisso fazer aquilo dar certo.”. É 

uma visão muito interessante. Eu sempre fui muito concentrador, e volto a dizer, ofereço a 
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minha “mea culpa” para poder melhorar, tenho aprendido com Vossa Excelência essa lógica 

de não só desconcentrar, mas também envolver a todos. Por que definitivamente duas cabeças 

pensam melhor que uma? Então dezenas, centenas de cabeças têm que pensar muito melhor. 

Então Doutora Lilian, carregue junto com Vossa Excelência para o seu currículo, e para o 

currículo de cada uma daquelas pessoas que junto com a senhora participaram deste 

importante projeto do tribunal, os meus não só agradecimentos, como reconhecimento. 

Inclusive no que tange essa oportunidade de discussão, ainda antes de imprimir este último 

documento, em um pré-projeto, Doutora Lilian esteve lá comigo, eu disse: “Olha, não 

encontrei aqui, este, este, e este item.”, e ela disse: “Realmente.”, e ela voltou discutiu, e disse: 

“Procure, por favor, a Conselheira Substituta Milene, por que ela pode lhe acrescentar, 

vínhamos discutindo isso.”, e da mesma maneira foi acrescentado. O que mostra que não é um 

produto que veio pronto da cabeça, ou dela Lilian, ou de Vossa Excelência; mas um negócio 

que estava pronto a receber a colaboração de todos. O item 3 – Nós falamos, e o Conselheiro 

Cipriano abordou, e o Conselheiro Nelson veio com a réplica sobre a questão alusiva ao 

convênio feito para receber menores infratores em um processo de readaptação, e o 

Conselheiro Cipriano fez uma alusão à questão de emissão de maioridade penal. Bom, acho 

que está havendo no Brasil uma grande confusão sobre um tema tão importante,. Estas coisas 

são duas coisas completamente diferentes: a responsabilidade com a recuperação. A 

recuperação tem que servir para o cara de: 14, 12, 10, 09 ,15 25, 35, 50, a recuperação é para 

todos. Quanto à responsabilidade dos seus atos é impossível conceber, porque eu 

responsabilizo meus filhos pelos atos deles e por isso eu os educo, que as pessoas todas não 

tenham que ter responsabilidade pelos seus atos. A proporção com que a pessoa agride o 

direito do outro, está na sua capacidade de agredi-lo, e na sua capacidade de agredi-lo está 

diretamente relacionado com a sua maturidade e com a sua idade, seja intelectual, seja física. 

É muito difícil imaginar que uma pessoa de 3 anos possa pegar e jogar pela janela de um 

prédio uma outra terceira pessoa, ou que ela vai praticar um tipo de assalto, mas, tem garotos 

de 6 anos que adquiriram a maturidade física e mental para praticar ação dolosa. Então existe 

uma diferença entre culpa e dolo.  Dolo houve a vontade para fazer, para cometer o ilícito, este 

tem que ser imputado e não me interessa a idade na minha visão. Se o cara agiu com dolo aos 

2 anos, aos 2 anos ele tem que ser identificado o dolo, e deve ser alcançado, para ele, a devida 
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sanção, por que ele vive em sociedade, ele não vive isolado no mundo dele, e o mundo não dele 

não tem que ser transferido para os outros, ele teve que aderir a um contrato social que é 

estabelecido pelo código de lei exposto nesse país. Eu sou crente; e como o Conselheiro 

Substituto Julival que também o é crente, e eu acredito firmemente no perdão, porque todo dia 

eu sei um monte de pecados que eu cometo, e peço o perdão humildemente para o meu Deus. E 

acredito que o perdão deve ser estendido, mas em nenhum lugar da nossa Bíblia, diz que 

apesar de nós perdoarmos por Deus não vamos fugir da sanção dos homens. A recuperação 

das pessoas tem que passar também pelo elogio às causas certas. Há muito tempo eu venho 

pensando como eu faço para premiar os grandes alunos. Como o Conselheiro Nelson elaborou, 

disse: “Vamos fazer um trabalho sobre redação?”, você tem que estimular e premiar os bons 

feitos, que eles sirvam de exemplos, e que sirvam de paradigmas para os maus feitos, mas o 

mal feito não pode nunca deixar de ser condenado, senão ele pode ser repetido, ou ele pode até 

criar uma confusão e referência para aqueles que não têm outra referência. Então eu não 

poderia deixar de manifestar esse meu ponto de vista, porque apesar de ter abandonado, 

infelizmente a condição de legislador, eu carrego no peito, permanentemente o sentimento de 

cidadão. E se neste momento a gente discute e fica registrado, e usa, as pessoas não ouvem, e é 

televisionado, melhor, é internetizado, eu não queria me deixar de fazer a referência sobre o 

meu ponto de vista neste momento que se discute uma coisa que eu acho assim muito 

importante para organização da nossa sociedade, porque não é apenas uma lei que diminui de 

18 para 16, mas é uma concepção onde as pessoas são responsáveis pelos seus atos, e elas têm 

que responder pelo tamanho do dano que causam com estes atos, seja ele jovem civil, criminal, 

ambiental. Presidente, era o que eu tinha a dizer, espero o momento de lhe abraçar no festejo 

de seu aniversário. Obrigado. Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Eu agradeço muito a Vossa Excelência, tudo que disse aqui, eu acho que hoje foi uma sessão 

muito importante. Porque fizemos homenagem ao nosso amigo Julival, eu recebi homenagem, 

mas tratamos temas da maior importância, uma sessão bonita, agradável. E eu quero fazer um 

registro, hoje, a última sessão de julho, estamos com todos os Conselheiros presentes, na 

sessão de quarta-feira passada também. Parabéns ao nosso tribunal, parabéns a todos os 

Conselheiros que renunciaram férias, lazer e estão aqui, e por que não dizer o Nelson que fez a 

gente estar aqui no mês de Julho, pensou nisto antes. Então foi tranquilo, fizemos uma sessão, 
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produzimos, nos reunimos e a instituição funcionou. Então eu acho que a gente continua 

também dando exemplo a sociedade e também. E isso é extensivo ao Ministério Público. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Permita-me 

agora festejar, eu sempre falo do Santo Agostinho, da nossa igreja. Primeiro eu quero me 

dirigir com muita fraternidade e amizade ao Conselheiro André e dizer que como é bom que a 

gente tenha esta visão homogênea, coincidente de discutir um tema de tanta importância; e de 

outro lado, eu quero dizer, não posso deixar de referir isso, de todos os nossos companheiros 

presentes, está eventualmente merecendo, disse: “Olha, foi bom que a gente tivesse trabalhado 

no mês de julho." essas manifestações todas favoráveis, mas dizendo a Vossa Excelência que 

nem sempre foi assim, de maneira que quero me congratular com os companheiros 

contemporâneos por assim acharem também. Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Maravilha. Então eu quero agradecer por isso, encerramos muito bem o mês 

de julho. Eu disse para a minha equipe, o meu secretário, que eu já o chamei, e vou reunir com 

eles para a semana, é o segundo momento, agora é meter a mão na massa e trabalhar muito, 

muito. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Uma coincidência 

presidente. O Conselheiro Cipriano estava dizendo aqui que como Vossa Excelência já 

convidou para o evento com frios, alguma coisa, ele disse: “O Conselheiro Luís Cunha nos 51 

já começa com uma boa ideia.”. Manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente rapidamente, já tinha até encerrado, mas eu queria registrar o 

agradecimento ao reconhecimento e as palavras do Eminente Conselheiro Odilon quando 

comentou o plano estratégico de gestão, e eu quero dizer assim, o Conselheiro Coutinho , 

na época foi criado o Projeto Promoex, que começou esse trabalho e equipe de 

planejamento, que luta muito, fazer um breve registro. Às vezes não se consegue alcançar 

as metas por falta de condições simplesmente, como o Conselheiro André disse, a gente 

traça um plano, e no caso ele usou o exemplo do avião, o plano de voo, mas nós temos que 

saber o combustível, a que altura vamos, ou seja, com todas as possibilidades, Não adianta 

criar, como se diz na gíria popular “dar um passo maior do que a perna” porque já se 

sabe que não vai conseguir. Mas é importante apoiar a equipe, de planejamento do 

tribunal, e toda a instituição, mas estamos falando do tribunal, porque se estabelece um 
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plano, que foi amplamente debatido, discutido, conversado, e o que Vossa Excelência fez 

muito importante, como a Conselheira Lourdes fez, o Coutinho também, conseguiu avançar 

significativamente, vem a Conselheira Lourdes dá um prosseguimento e avança mais, a 

gente tentou também avançar, conseguimos avançar. E é aí que faz a referência o 

Conselheiro Odilon, ou seja, o tribunal vem dando passos importantes, e agora Vossa 

Excelência dá outro passo. Mas o que Vossa Excelência falou do empenho, e a 

participação efetiva de todos apoiando a equipe de planejamento para que se cumpra o que 

está estabelecido é fundamental. Muitas vezes até eles não são entendidos, ou recebidos no 

sentido de que o plano estratégico é muito importante para alcançar os objetivos, primeiro 

que as metas até chegar ao objetivo que é efetivamente cumprimento. Então os servidores 

são importantes nesse processo, e apoiam, tem o entendimento na importância disso, e a 

equipe do planejamento estratégico que já vem fazendo esse trabalho aí: Doutor Vieira, 

Doutora Vera, Doutora Karla, é uma equipe grande, que tem feito esse trabalho que é 

importante. Não há como você avançar se não tiver o planejamento, buscar aquele 

objetivo, como fazer, por onde vamos, é muito importante isso daí. Então eu quero fazer 

esse registro, agradecendo as palavras do Doutor Odilon, mas reconhecendo que a 

Conselheira Lourdes fez muito bem a equipe dela, o seu empenho, avançou muito, e agora 

Vossa Excelência vem com esse projeto que todos aprovaram por unanimidade. Então é 

importante a participação de todos apoiando a presidência e a equipe do plano estratégico 

para que as metas sejam alcançadas ao final do objetivo. E cumprimentar a Conselheira 

Lourdes, ela tem uma história de vida muito bonita, um exemplo, então não simplesmente o 

convite dela para participação deste concurso que é importante também, e nós temos que 

olhar os valores do ser humano como um todo, não só um apenas, no caso que ela 

participou, mas ela tem condições como exemplo. O Conselheiro André falou no estado, eu 

posso dizer até do Brasil, uma pessoa, quem conhece a história, eu conheço um pouco 

apenas, mas tenho certeza, o Conselheiro Nelson conhece mais do que eu. É uma história 

que é um exemplo para qualquer pessoa do Brasil, seja homem, seja mulher, uma mulher 

lutadora, de origem simples, guerreira, que veio do interior, e já tem vários cursos, 

graduações, foi presidente do Tribunal, é Conselheira, foi deputada, prefeita, ou seja, por 
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onde ela passou, e um detalhe: não conheço nenhuma restrição ou qualquer tipo de 

condução da Conselheira Lourdes que venha desabonar de alguma maneira, onde ela 

esteve ela conduziu errado, ou de qualquer maneira. Então ela é um exemplo para jovens 

candidatas, como para o jovem, como para falar em uma faculdade, como para falar em 

uma escola, como para falar em qualquer lugar, é um exemplo que deve ser seguido. Eu 

conheço pouco da história da Conselheira Lourdes, e sei, que ela contando essa história, 

conversando, como ela diz, mesmo de forma simples, sem muita técnica, porque nem 

precisa disso, muitas pessoas vão se espelhar, ou tentar pelo menos se espelhar na conduta 

da vida dela que hoje ela é, posso dizer, olhar para trás, ela principalmente, dizer que é 

vitoriosa, e conseguiu com muita dificuldade vencer os obstáculos que muitos não 

conseguem, e ela sabe como fazer. Então eu acho que o concurso, o rapaz, parece-me que o 

nome dele é Herculano, merece até um reconhecimento, os parabéns, eu faço da minha 

parte aqui, não precisa nem do tribunal fazer, comentando apenas, da ideia que ele teve, de 

chamar uma pessoa, que é um bom exemplo, para dizer, olha, o Conselheiro André falou: 

“É muito rápido que passa isso, às vezes não dura nem um ano, porque logo num outro 

concurso a pessoa já é esquecida.”, só que a vida não é só isso, aí a conselheira Lourdes 

vem e mostra que tem toda uma vida pela frente, uma história que a pessoa tem que se 

preocupar, e que isso é apenas uma fase pequena da vida. Então é importante para a 

mulher, para o homem, para o jovem, para qualquer pessoa. Cumprimentar a Conselheira 

Lourdes por esse trabalho, e que é um bom exemplo, o Conselheiro André acabou de falar: 

“Nós temos que reconhecer os bons exemplos.”, está aqui a Conselheira Lourdes, como 

Vossa Excelência também presidente que está de aniversário hoje, tem também uma 

história brilhante, bonita, que também é um exemplo que deve ser reconhecido. 

Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero agradecer 

Vossa Excelência, as palavras de Vossa Excelência, como referência minha à conselheira 

Lourdes Lima. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Como o 

Conselheiro já havia falado, o Conselheiro Cipriano generosamente toca no meu nome, e 

eu por ser o mais antigo digamos na proximidade da Conselheira Lourdes, quero colocar 

alguns conceitos aqui. Quando há um evento que festeja a beleza. O Vinicius dizia que: “As 
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feias me desculpem, mas beleza é essencial.”. Então é bom quando juntam as duas coisas, 

digo aqui da Conselheira Lourdes, que está na dupla face do conceito. Mas só para 

referendar Conselheiro Luís Cunha, eu quando conheci a Conselheira Lourdes foi 

exatamente há muitos anos; e para dizer, como dizia o Obama “É possível”. Então para as 

mulheres especificamente dizendo que uma pessoa que vem da roça, com as mãos 

calejadas, hoje já estão menos, mas, eu quando apertei a primeira vez a mão da prefeita, 

era mão calejada Conselheiro Odilon. Recordando aqui saudosamente aqui a Dona Lulu 

que foi a mãe dela, mestra de vida, não só para ela, mas como para várias pessoas lá do 

Município de Irituia. Então ela veio do caminho da roça, que para muitos que tem todas as 

condições, às vezes desperdiçam essas condições que a vida lhe dá e acabam indo para o 

caminho tortuoso. Ela veio sofrendo dificuldades, era uma sociedade naquela época, final 

dos anos 80, que ainda discriminava as mulheres, ainda hoje, um dos males do Brasil é a 

violência contra a mulher, trabalho escravo. Então essa luta teve, como dizia o Churchill: 

“Sangue, suor e lágrimas.”. Momentos de “eventuais fraquezas” que ela recorria aos 

amigos, vou desistir, não pode desistir, você vai continuar. Então chega nessas coisas que 

são mãos de Deus, eu próprio, e Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, que ainda tem 

justamente sonhos muitos a realizar e todos nós, Conselheiro Odilon que vem de outras 

plagas para abrilhantar nosso plenário, Conselheiro Julival, quer dizer, essas coisas que 

são designo de Deus. Doutor Felipe aqui trazendo essa sabedoria nordestina para nós, e de 

maneira que Deus conduz e é o mentor de nossa vida independente daquilo que a gente 

queria fazer. E essa diversidade, este congraçamento da intelectualidade de todos nós aqui, 

não somos a Academia Brasileira de Letras, nós somos na realidade um retrato de uma 

sociedade, e a Conselheira Lourdes expressa dessa forma um retrato de uma sociedade que 

luta, que busca um engrandecimento estimulando ao estudo com a dificuldade da Escola 

Pública, e mesmo naqueles momentos do excesso de peso, por que ela transformava-se em 

uma deputada, e ao mesmo tempo uma Consulesa do Município de Irituia e de outros 

tantos, por que eu via a romaria na casa dela. De maneira que quando um evento desse, 

que de um certo modo vai festejar apenas a beleza, mas que tem esse tipo de orientação 

para debater, que as pessoas digam das suas vidas, ela busca na sociedade referências, 
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então naturalmente para aquelas moças que ali estavam eventualmente por um componente 

da beleza, havia necessidade de mostrar, embora para muitas, para maioria o tempo; e que 

embora o tempo acabe com a beleza física, a importância de tudo é a beleza da luta, da 

conquista pela intelectualidade, da dificuldade de subir degrau por degrau;  porque quem 

da vida cai de paraquedas não sabe quanto custa o suor e o sacrifício das noites insones, 

das dificuldades dos horários apertados para culminar com uma situação atual que muitos 

não veem no filme. Você é como uma figura em quadrinhos que você vê uma fotografia, e 

vai dizer: “Mas qual é o filme desta vida? É só esta fotografia que pode parecer a muitos 

tudo tranquilo, muito fácil, você tem que ver a luta.", como um dia me disse o nosso Ilustre 

Procurador dizendo da sua luta em terras alencarinas, o privilégio, a honra que eu tive de 

ser apresentado a sua mãe aqui, a lutadora que foi, para que a gente tivesse sentado aqui. 

Se ela não tivesse feito aquilo que ele me disse que ela fez, ele não estaria sentado aqui na 

bancada do Ministério Público de Contas. De maneira que é um momento de nós revermos 

é a vida como cidadãos na nossa história, que cada um tem para contar, e é muito difícil, 

em um Brasil que se vê hoje, que a gente chegue a uma vida pública, e dizer: “Bom, pode 

até eu não posso, de um conceito geral.”. Que foi uma vista proba, foi uma vida de 

decência procurando acertar, procurando fazer o melhor. Então nesse sentido quero 

também me associar ao que foi dito aqui, e ter participado de alguma forma pelo menos 

como testemunha dessa caminhada. Manifestação do Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito obrigado Conselheiro Nelson. Eu queria colocar também em votação, 

rapidinho aqui, proposta para registrar na ficha funcional dos nossos servidores, são 64 

servidores que fizeram parte da elaboração do planejamento estratégico, como é um 

assunto que vai ser tratado novamente daqui a seis anos, uma nova equipe será formada, 

eu acho importante o registro na ficha funcional dos nossos servidores. Colocada a matéria 

em votação e aceita por unanimidade, ficou consubstanciada através do Memorando n.° 

093/2015. Retornou com a palavra o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Quero ratificar o 

convite, daqui a cerca de 15 minutos, por volta de 11h30, estaremos no auditório para 

comer uma fatia do bolo que vamos fazer esse momento ali, meu gabinete está oferecendo. 

Então os convido a cortar esse bolo, cantar os parabéns. É extensivo a todos os servidores 
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do Tribunal, que desejarem e puderem ir, e ao Ministério Público também. Em nome de 

Deus declaro encerrada a presente sessão. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

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

sessão às onze horas e dezoito minutos (11h18min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 29 de julho de 2015. 
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