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ATA Nº 5.327 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) do mês de agosto do ano dois mil e 

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

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

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

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

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

Cunha; e ainda a Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine 

Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

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

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

quórum, presente a digna representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

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

a ata da sessão ordinária realizada no dia seis (06) de agosto, 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: declaro-me impedido 

na forma regimental. 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 não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência 

determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo 

nº 2015/50309-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Administração, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, que solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato deferido. Prosseguindo-se 
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foi anunciado o Processo nº 2013/51770-8, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria 

de Fátima Feitosa de Figueiredo, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

jurídico foi pelo 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 2014/50790-3, que trata do Recurso de Reexame interposto por Rosangela 

de Lima Silva, 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 pelo não 

conhecimento do recurso de reexame. Na eventualidade de o Plenário entender por 

superar o óbice explanado em sede de preliminar, no mérito, pugna pelo não provimento 

da irresignação, em ordem a manter in totum o Acórdão nº 52.578 para indeferir o 

registro de contrato temporário de Rosangela de Lima Silva (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, negar-lhe provimento, 

mantendo, na íntegra a decisão do Acórdão 52.578 de 01 de outubro de 2013. 

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 2011/51999-4, 

que trata da Denúncia formulada por Cristiano Costa Garcia Cassemunha, 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 pela improcedência da presente denúncia 

nos termos regimentais (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário  Presidente 1187 

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

procedente a denúncia considerando irregular a dispensa de licitação nº 14/2011 e, por 

conseguinte os contratos dela decorrentes, face a ausência de caracterização de emergência. Por 

fim, em virtude de ainda não ter ocorrido julgamento das contas da SESPA, referente ao 

exercício de 2011, no sentido de que esta decisão seja juntada a referida prestação de contas 

face a repercussão da matéria na análise das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

com pedido de vistas da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Esgotada a pauta de julgamentos, a presidência passou a tratar dos assuntos atinentes  

à MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Conforme já dado ciência aos senhores conselheiros, eu 

submeto à consideração do plenário a proposta do projeto do Pano Plurianual 2016/2019 e da 

lei orçamentária para o ano de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A matéria foi 

colocada em discussão. Em não havendo, a matéria foi colocada em votação; e assim aprovada 

ficou consubstanciada através da Resolução n.° 18.724/2015. O conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira continuou na manifestação: Eu pedi a Doutora Lilian que percorresse os gabinetes e 

se colocasse à disposição. E se porventura restar dúvida a algum Conselheiro, a nossa 

Secretária de Planejamento está ali apenas para prestar esclarecimentos. Não tem muita 

novidade no PPA, na LOA, a gente segue o planejamento estratégico que está praticamente 

determinado, e foi distribuído semana passada aos conselheiros. Se alguém tiver alguma 

dúvida a gente coloca a Secretaria de Planejamento à disposição para esclarecimentos. Mas eu 

agradeço o apoio. É uma matéria que precisávamos aprovar para que possa ser aprovada na 

Assembleia Legislativa. Eu queria, neste momento, dar oportunidade ao nosso Conselheiro 

Substituto Julival Rocha para que faça uma exposição, dar conhecimento ao plenário, da 

realização do evento na sede do TCE do Mato Grosso, evento denominado – Marco de 

Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil. Do Projeto Qualidade e Agilidade 

dos Tribunais de Contas. E neste momento passo a palavra ao Nosso Conselheiro Substituto 

Julival Rocha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: 

Presidente Luís Cunha, Procuradora Silaine Vendramin. Conselheiro Nelson Chaves, 

Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro André Dias, 

Conselheiro Odilon, Conselheira Substituta Milene, Jurisdicionados e Servidores da Casa. 

Senhoras e Senhores. Nos dias 05, 06 e 07 estivemos no Estado do Mato Grosso, no Tribunal 
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de Contas do Estado, para fazer uma visita técnica no dia 05, e no dia 06 e 07 e participar de 

reuniões de treinamento das comissões de qualidade da ATRICON. Essa visita técnica foi 

realizada no dia 05 para tratar de assuntos relacionados às ações de controle externo, 

conforme pauta pré-estabelecida entre os dois tribunais. Esteve também presente na reunião o 

servidor Reinaldo Valino, e do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso estiveram a 

Senhora Maria Aparecida e seu assessor, o Senhor Joel Bino. Dentre outros assuntos, foram 

discutidos temas como: Matriz de Seletividade, Matriz de Fiscalização, Normatização e Ações 

sobre Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial, Sistema de Auditoria, Controle 

Concomitante, etc. Os detalhes dos assuntos discutidos serão repassados para o Secretário de 

Controle Externo, Carlos Edilson, bem como a sua Assessoria Técnica. Nos dias 06 e 07 

estivemos participando dos treinamentos das comissões de garantia de qualidade da 

ATRICON. O evento ocorreu na Sede do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que se 

colocou a disposição da Associação e dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a 

ATRICON, para a realização do treinamento e composição das comissões de garantia de 

qualidade do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, do Projeto 

Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. A ferramenta trata da segunda versão da 

pesquisa nacional feita por meio de avaliação, criada pela associação em 2014, com o objetivo 

de melhorar a atuação dos órgãos fiscalizadores como um todo. Cerca de 50 membros 

estiveram presentes, entre ele conselheiros, conselheiros substitutos e técnicos de todo o país. 

Foram capacitados para efetivar a avaliação que abrange todas as áreas das Cortes de 

Contas. São elas: Controle Externo, Corregedoria, Comunicação Social, Tecnologia da 

Informação, Gestão de Pessoas, Escola de Contas, Ouvidoria, Controle Interno, 

Administração, Planejamento, Sessões e Jurisprudência. Ao todo 15 comissões foram 

constituídas para visitar os Tribunais de Contas que participam do projeto. Isso porque, com 

essas coletas de dados desses medidores, os tribunais fizeram uma autoavaliação, só que 

depois dessa autoavaliação será feita avaliação por pares, que serão essas comissões formadas 

por tribunais mistos, ou seja, uma comissão tem, por exemplo, quatro pessoas: uma do 

Tribunal do Pará, outra do Piauí, outra do Tribunal de Minas para visitar outros tribunais, e 

aferir se aquilo que eles fizeram, aquela autoavaliação corresponde aquilo que foi pactuado, 

ou seja, se obedeceram as normas que foram estabelecidas. Isso, com certeza, gerará uma 
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credibilidade. Nesse momento eu convido o Servidor Valino, que esteve presente e acompanha 

esse projeto desde a sua primeira fase, desde o início.  Ele fará uma explanação por slide. 

Manifestação do Servidor Reinaldo Valino: Bom dia Presidente Luís Cunha. Bom Dia 

Procuradora Doutora Silaine. Bom Dia Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Lourdes 

Lima, Conselheiro Cipriano Sabino. Bom dia Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon, 

Conselheira Substituta Doutora Milene, Doutor Julival. Senhoras e Senhores. Uma pequena 

explanação da nossa visita ao TCE do Mato Grosso para participar da reunião promovida pela 

ATRICON. Então nós fizemos uma apresentação muito breve para apresentar aos senhores. 

Falando dos antecedentes do projeto Qualidade e Agilidade nos Tribunais de Contas. A 

primeira versão foi realizada em 2014 em todos os Tribunais de Contas, em todos não, somente 

àqueles que aderiram, à época, que foram 28 tribunais, incluindo o nosso. E esta é uma 

segunda fase do projeto denominado Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de 

Contas, que hoje conta com a adesão de quase 100% dos 34 Tribunais de Contas. Hoje são 33 

Tribunais de Contas. E o Marco de Medição é uma ferramenta de autoavaliação dos tribunais 

de contas. O MMD, como é conhecido, é desenvolvido pela ATRICON, com a colaboração do 

IRB e de todos os Tribunais de Contas do Brasil. É uma ferramenta que usa metodologia 

internacional, ou seja, ela utiliza critérios de normas internacionais de auditoria, recomendada 

pela INTOSAI e tem por base as resoluções normativas da ATRICON. O MMD contribui para 

que os Tribunais de Contas atuem cada vez mais de maneira harmônica, efetiva e uniforme, ou 

seja, para que todos os Tribunais de Contas deixem de ser ilhas e passem a proceder de forma 

harmônica, para que todos falem realmente a mesma língua do controle externo. Cada 

Tribunal de Contas, os 33, desde abril a agosto, vem fazendo esse tipo de autoavaliação. Então 

hoje estão envolvidos os 33 tribunais de contas, cada um possui uma comissão de avaliação, 

aqui no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará existe uma comissão sob a qual eu 

estou coordenando os trabalhos nesse sentido, e até o final de agosto nós temos que 

encaminhar o relatório final para a ATRICON, para que essas comissões que foram treinadas 

nesse evento visitem os tribunais de contas para ver se eles estão atendendo os critérios das 

normas. Então o diagnóstico será apresentando durante o Congresso dos Tribunais de Contas 

do Brasil, que será realizado de 01 a 04 de dezembro de 2015 em Recife. O objetivo do evento 

foi treinar membros e técnicos que realizarão visita de avaliação aos tribunais de contas, no 
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período de setembro a outubro. Então até agosto será finalizada a autoavaliação dos tribunais 

de contas, de setembro a outubro ocorrerá o que chamamos de garantia de qualidade, que é a 

avaliação por conselheiros, conselheiros substitutos e técnicos que foram treinados para esse 

evento, a fim de se verificar se os tribunais de contas autoavaliados seguiram os critérios 

estabelecidos. Resumo da programação: ocorreu discussão sobre algumas resoluções da 

ATRICON. A 01 que é a que dispões sobre o Marco de Medição de Desempenho. A 02 que 

trata especificamente sobre as comissões de garantia de qualidade, onde foram definidas 

amostras, a seleção de análise e evidências, definição das equipes, o que considerar como 

achado, e sempre buscando consenso entre os tribunais de contas. Ao final, essa comissão 

emitirá uma declaração de garantia em que cada tribunal receberá essa declaração como 

forma do cumprimento do trabalho executado. Alguns registros do evento: o presidente da 

ATRICON, Valdecir Pascoal, é também o Conselheiro Presidente do TCE de Pernambuco. O 

Conselheiro Substituto, Jaílson Campelo, é o Coordenador Geral desse trabalho da ATRICON. 

Esse era o relatório da nossa apresentação. Muito Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Obrigado Valino. E surgem algumas perguntas: 

Qual a importância desse Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais? Qual é a 

importância desse trabalho? Bom, o objetivo dele é fazer uma avaliação da situação atual, 

pois, às vezes, nós pensamos que estamos bem, mas será que estamos realmente bem? O que se 

espera de nós? Outro objetivo é fazer uma comparação com a situação Nacional. Outro 

objetivo é a descoberta das melhores práticas, e outra, a comparação ao longo do tempo. Tudo 

isso para proporcionar o quê? O crescimento, harmonização, aperfeiçoamento, ao grau de 

excelência, a eficiência e eficácia. Importância da garantia de qualidade, assegurar adesão 

aos normativos nacionais e também aquelas regras internacionais. E a importância também 

dessas comissões técnicas é dar credibilidade a esta avaliação que está sendo feita. E aí surge 

uma pergunta: que instituição pública está se repensando dessa forma com tamanha 

magnitude? Ou seja, o objetivo principal, em suma é o seguinte: aprender com os erros dos 

outros, porque aquilo que os outros errarem devemos evitar e aprender. E outro, aprender as 

boas práticas, copiar aquilo que em outros tribunais tem dado resultado. Tudo isso visando o 

que? Objetivo máximo nosso, que é o bem comum e o bem da sociedade. Obrigado pela 

atenção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 
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Teixeira: Muito bem. Eu quero da parte da presidência cumprimentar o Valino e o 

cumprimentar o Conselheiro Substituto Julival Rocha. Agradecer aos dois pela disposição de 

participar do evento. Eu não pude comparecer, achei um evento da maior importância, mas 

sou entusiasta da ideia. O Valino tem conhecimento e agora Vossa Excelência. Eu tenho sido 

um facilitador para que a coisa possa acontecer na nossa Instituição, e também dizer que é um 

trabalho que eu estou dando continuidade. Isso já vem acontecendo desde a gestão do 

Conselheiro Cipriano Sabino, pois ele assinou vários termos de cooperação. Nunca se negou a 

colocar o nosso Tribunal para ser julgado e avaliado. Sempre foi às reuniões da ATRICON, e 

aceitou todos os argumentos, as parcerias, as orientações que vieram da ATRICON. Então eu 

estou dando continuidade. Acho que a ATRICON está fazendo um trabalho que seria de um 

Conselho Nacional. Seria, já que nós não temos um Conselho Nacional dos Tribunais de 

Contas, e a ATRICON vem fazendo esse papel. E eu acho que foi muito bem colocado, o 

Conselheiro Julival concluiu perfeitamente. Eu acho que estamos no caminho certo, mas a 

gente percebe agora que temos muito a fazer para melhorar, e a informação que eu tenho é que 

não tem no Brasil nenhum tribunal perfeito. Nenhum conseguiu a nota máxima. Nem o TCU, 

que é considerado um tribunal maior, mais bem consolidado. Então fica para todos nós o 

desafio, cada qual fazendo a sua parte para que a gente possa melhorar e crescer. Da parte da 

presidência, eu só quero incentivar, apoiar, tenho todo interesse que a gente esteja bem 

avaliado nacionalmente. Temos que ir fazendo nossa parte. Se outro tribunal não faz, o 

problema é dele, mas eu acho que a gente deve fazer. Principalmente em consonância com tudo 

que já foi feito, o esforço em nosso Tribunal de procurar interagir com a sociedade, procurar 

capacitar servidores e jurisdicionados, ter um diálogo melhor com a sociedade. Então eu acho 

que tudo está em perfeita consonância. Acho que agora este trabalho que vai ser concluído este 

ano, o Valino está à frente, e ele conhece profundamente, por isso quero parabenizar o Valino 

pelo que fez até agora, e colocar a presidência à disposição. E já que o Conselheiro Julival 

Rocha deu esse passo, eu queria também pedir a Vossa Excelência que continue 

acompanhando, que nem sempre um Presidente pode sair para participar de um evento. E eu 

queria também que os conselheiros anotassem, e isso vale para os substitutos também, e eu 

queria que a Doutora Silaine Vendramin levasse ao MP. Já tem convite aos gabinetes de 

Vossas Excelências para o Congresso Nacional que irá acontecer em Pernambuco no final do 
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ano. É muito importante. Eu acho que vai ser o grande momento dos tribunais de contas. O 

Congresso Nacional acontece a cada dois anos. Qual é a data precisamente? De 01 a 04 de 

dezembro, em Recife. Todos estão convidados e a presidência terá todo o interesse em levar o 

máximo possível de conselheiros para o evento. Eu sei que tem um Conselheiro que não gosta 

muito de viajar, mas ele está pensando em ir, não é Conselheiro Nelson? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência, a respeito 

das viagens, está profundamente equivocado. Há viagens e viagens. Para algumas eu gosto 

muito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Mas Vossa Excelência vai nessa que é muito importante. Ele vai. Olha o Conselheiro Cipriano 

está apostando que Vossa Excelência não vai. Eu estou apostando que vai. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero saber qual é 

aposta dele para eu poder aceitar. Eu quero que ele diga qual é a aposta que ele vai fazer para 

eu poder aceitar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Quero fazer um convite aos Conselheiros para uma reunião administrativa 

logo após a sessão no Gabinete da Presidência, e na sessão de quinta-feira ficou pré-agendado 

para a próxima terça-feira duas sessões, uma ordinária e uma extraordinária. A extraordinária 

é com a finalidade de aprovar a lista tríplice com os nomes vindo do Ministério Público de 

Contas para preencher a vaga de Conselheiro. E em respeito ao Conselheiro Cipriano Sabino, 

que por motivo de força maior não pode comparecer à sessão, nós decidimos não fazer 

amanhã, pois quero fazer de comum acordo. Então eu queria novamente perguntar a todos os 

conselheiros se todos terão agenda em Belém, na próxima terça-feira, que possam comparecer 

à sessão. Tem que estar presente todos. Queria que todo mundo olhasse novamente a data. A 

Secretaria confirma a data: terça-feira dia 18. Então na próxima terça-feira haverá uma 

sessão ordinária curta, em seguida vamos dar um intervalo e em seguida iniciaremos uma 

sessão extraordinária, até porque estarão presentes os familiares dos candidatos, sendo que 

um deles será Conselheiro. Então vai ser uma sessão com uma grande participação de pessoas. 

Farei a sessão ordinária, daria um pequeno intervalo de 10 minutos. Então a Secretaria vai 

tomar todas as providências. Aqui na presença da Doutora Silaine Vendramin, candidata a 

uma das vagas, aliás, a vaga, só tem uma vaga. Ela está na lista dos quatro que vieram do MP, 

eu queria que a Senhora transmitisse aos integrantes do MP, aos outros candidatos do MP da 
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realização da sessão para a escolha da lista tríplice. Então fica tudo definido para a próxima 

terça-feira, a secretaria me confirma, não há julgamento marcado, será uma sessão curta. A 

próxima quinta-feira haverá julgamento marcado no nosso Tribunal. E neste momento 

senhores eu quero franquear a palavra aos nossos conselheiros e extensivo ao Ministério 

Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Ele fez uma deferência para mim, Presidente, que eu tive que aceitar. Eu estou de dar 

precedência pela idade, ele não podia lembrar esse detalhe. Mas eu quero iniciar, primeiro que 

Vossa Excelência não tem nada contra sessão longa. Vossa Excelência sempre fala: “Por que 

tem que ser uma sessão curta?”. Pode ser longa também, desde que seja agradável. Nada 

contra. Mais eu queria primeiro fundamentalmente me congratular com o Conselheiro Julival e 

com o Doutor Valino, porque essa prática de repartir com o plenário e com a Casa pelo som 

que o plenário leva a todos os gabinetes, às dependências desta Casa, esse partilhamento 

daquilo que se vai em nome do Tribunal buscar em outras fronteiras. Eu mesmo tive a 

oportunidade, com honra para mim, da unanimidade e aprovação deste plenário de fazer 

exatamente a cada momento, ou a cada evento, que reúna nossos servidores, nossos 

conselheiros substitutos. Eu gosto mais de chamá-los de conselheiros, porque eu acho que tem 

todos os méritos para que sejam um de nós, os conselheiros, servidores. Longe de ser uma 

bisbilhotice para utilizar um palavreado um pouco mais simples. É exatamente o momento em 

que se compartilha conosco, que ficamos aqui, aquilo que se discutiu em outras plagas, aqueles 

aperfeiçoamentos que poderão ocorrer de instituição para instituição. Eu acho extremamente 

válida esta troca de experiência e, especialmente, pela humildade de vir aqui um Conselheiro, 

acompanhado do servidor Valino e dizer para nós o que foi tratado. O assunto que foi posto 

pelo Doutor Julival, e em seguida pelo Valino, nos leva a um quadro que eu mesmo tive a 

oportunidade de dizer a alguns presidentes da ATRICON, de que desejava que ele desaguasse 

finalmente em uma entidade de nível nacional e que pudesse de certo modo, não na 

interferência, ou na intervenção, de uma maneira mais precisa em cada unidade nos estados, 

para que tivéssemos um formato geral assemelhado. É claro que não se pode comparar o 

Tribunal de São Paulo, com o de Minas Gerais, com o do Pará, Amapá, de Roraima, porque 

cada um tem suas peculiaridades. Mas se nós criássemos uma figura, um tamanho para que 

uma régua só medisse as nossas dificuldades, nossos erros e nossos acertos. Eu estou medindo 
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esse assunto, mas com que régua estou fazendo isso? Eu, às vezes, me percebo de uma forma 

que o outro companheiro lá no Rio Grande do Sul não percebe da mesma maneira. Eu penso 

que será muito útil que este encaminhamento da ATRICON se torne consistente, que possa no 

final desaguar na criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas dos Estados, para 

que a gente possa ter um parâmetro de atuações e de troca de experiências. E eu incentivo 

Vossa Excelência a fazer, como fizeram Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes e tantos 

mais possíveis, porque a época já distante, em que tive a honra de ser Presidente desta Casa, 

eu não posso me esquecer de dois eventos que trouxemos aqui, companheiros, em números 

expressivos do Tribunal de Contas de Minas Gerais, cujos resultados foram extremamente 

positivos na linha do DCE naquela altura. O próprio convênio que temos assinado pela Escola 

de Contas com outros tribunais no sentido de aperfeiçoarmos métodos. E não temos que ver 

isso como rebaixamento nosso, muito ao contrário, mas já são etapas que eles venceram na 

nossa frente, exatamente como disse o Julival, nós temos que aprender com os erros dos outros 

para ter uma velocidade de acertos cada vez maior, de maneira que eu festejo isso. Quero 

parabenizar meu querido amigo Julival e o Doutor Valino pelo comparecimento, por 

compartilhar essas informações com todos nós, acho que qualquer deste plenário, qualquer 

servidor, extensivo ao Douto Ministério Público de Contas, em qualquer evento estará em 

condições qualificadamente de representar esta Casa e trazer para nós aquilo que de bom pode 

ser implantado e, ainda, louvar Vossa Excelência pelo apoio que dá a essas iniciativas. Ao 

Conselheiro Cipriano, eu quero dizer que ele deve à Conselheira Lourdes e a mim uma aposta 

não cumprida desde o tempo que chegou, porque depois que sentou-se aqui, havia aquela 

chance no final de semana daquele passeio da balsa, para que a gente pudesse utilizar a balsa 

da empresa dele para apreciarmos a orla de Belém, de maneira que nós continuamos 

esperando. Como eu sei que ele é um homem de palavra, ele vai cumprir. E a companhia será 

sempre agradável, esse congraçamento dos tribunais, espero que em Recife seja positivo para 

todos nós. Quanto àquela outra parte que Vossa Excelência falou do evento de ontem, eu 

prefiro ignorar, faz de conta que o Conselheiro André, Odilon e eu não ouvimos muito. Eu 

também queria dizer o seguinte, presidente: eu li hoje no “O Liberal”, só pela creditada 

coluna do repórter 70, uma coisa que me despertou uma curiosidade, Conselheiro Cipriano, 

que diz que a farinha do Pará, a grande maioria da farinha que vai para a mesa da nossa 
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população vem do Paraná. E eu queria exortar aqui, Conselheiro Luís Cunha, de Augusto 

Correa, e a Conselheira Lourdes, que é de Irituia, que são municípios que produzem. A 

Conselheira Lourdes sempre me diz que a farinha muito gostosa de Augusto Correa é 

fabricada em Castanhal, mas é maledicência dela, não é minha. De maneira que quero exortar 

esses nossos municípios a produção da boa farinha, para que a gente não diga que a nossa 

farinha tão gostosa não seja do Paraná. Com todo o respeito aos nossos irmãos paranaenses, 

mas acho que nós temos aqui que nos unir para que isso não aconteça mais. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Sabe o que acontece? 

Na verdade a importação é mais da fécula, porque na verdade eles são especialistas na fécula 

da mandioca. O Paraná é o maior produtor. O Pará é o segundo, mas tem momentos que o 

Pará ultrapassa o Paraná. Então o problema não é tanto a mandioca. É na hora de fazer a 

tapioca que esse produto está vindo de lá, que é um grande equívoco. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aliás, a mandioca está muito 

em moda hoje no Brasil. Pela citação presidencial, a mandioca foi para um dos itens mais 

valiosos da pauta. Há quem goste muito disso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu não sei em Irituia, que essa concorrência 

de Augusto Correa e Bragança é mais com Irituia na qualidade da farinha. Mas dizer assim, 

em Augusto Correa, por exemplo, em Bragança um pouco, eles não têm assim uma tradição de 

fazer a tapioca, pois fazem muito pouco. Então utilizam apenas da mandioca para a farinha 

seca ou a farinha d’água. Mas utilizam pouco a tapioca. De Santa Isabel para cá, já tem uma 

tradição maior: Castanhal, Belém e tudo mais. E aí essa tapioca está vindo do Paraná, 

infelizmente boa parte dela, lamentavelmente. Mas nós temos potencial para resolver esse 

problema. Agora, eu acho que falta uma coordenação, não sei se da Secretaria de Agricultura, 

um incentivo, mas eu acho muito estranho isso. Vossa Excelência toca em um ponto que eu 

acho estranho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: O Liberal que tocou, eu estou só repercutindo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas não dá para aceitar uma coisa dessas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Agora eu 

queria no final louvar o trabalho do planejamento, no sentido de ter encaminhado o trabalho 

do Plano Anual que Vossa Excelência exibiu para todos nós, e que todos fomos concordantes. 
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Eu queria parabenizar a equipe do planejamento por mais esse trabalho apresentado e 

aprovado no plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência bem rápido, pelo 

trabalho acompanhando a ATRICON, o Tribunal do Pará, com o apoio dos conselheiros e 

Vossa Excelência, na época, foi um dos primeiros a assinar esse apoiamento no sentido de 

participar dessa autoavaliação, vamos chamar assim. Então na mesma hora que foi lançada a 

ideia, imediatamente o estado do Pará foi um dos primeiros a sinalizar com isso. E os 

conselheiros, obviamente, que deram o total apoio, sem dúvida nenhuma, e Vossa Excelência 

estava comigo acompanhando todo o processo. Como também o Tribunal do Pará foi um dos 

primeiros a assinar publicamente, manifestar-se através de uma moção, o apoio total e 

irrestrito à criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas que foi para ATRICON. E 

foi, somado lá, o Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes, Conselheiro André, Doutor Odilon 

ainda não era Conselheiro, mas estava conosco aqui apoiando, Doutor Julival, Doutora 

Milene, indiscutível. O que acontece? Eu me lembro que alguns tribunais no Brasil faziam até 

uma careta, vamos dizer assim na brincadeira, com todo o respeito, diziam: “Não, nós vamos 

participar disso”. O Valino falou rapidamente, mas bem colocado, ilhas isoladas quer dizer 

uma coisa fechada, invisível, imperceptível, uma coisa absurda, e alguns tribunais ainda 

naquele tempo se discutia essa questão e, lamentavelmente, se vê aqui e ali um problema ou 

outro referente a um Tribunal ou outro no Brasil, que agora isso Graças a Deus está evoluindo 

e os tribunais têm caminhado próximos. É o que eu percebo. E Vossa Excelência quando 

continua e dá apoio, faz esse trabalho, eu acho muito importante para que a gente possa 

avaliar. Vou dar um exemplo: alguns tribunais até hoje não fizeram concursos para Auditor, e 

isso está entre as exigências da ATRICON, no sentido de que todos tenham essa mesma 

composição, porque assim determina a Constituição. Há tribunais ainda que têm problemas 

seriíssimos de relacionamento, inclusive não tem um Conselheiro representando o Ministério 

Público de Contas. Nós fizemos o concurso para Auditor, em seguida foi nomeado o 

Conselheiro Doutor Odilon, a vaga do Ministério Público foi preenchida pelo Conselheiro 

Ivan, e agora será preenchida pelo novo integrante do Ministério Público. Essas e outras 

questões que alguns tribunais no Brasil relutam. Outra questão, por exemplo, é a busca da 

recuperação do passivo do Tribunal, dos processos dos tribunais. Ainda tem tribunais que tem 
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processo de 1940, o que é lamentável isso, Presidente. Eu não falo isso com alegria, mas 

existem essas questões, enfim. Então essas e outras questões são importantes para que o 

tribunal veja, converse com a sociedade como a gente tem feito há muito tempo aqui há mais de 

oito anos com a Conselheira Lourdes Lima. Eu dei continuidade, agora Vossa Excelência dá 

continuidade dessa conversa com a sociedade, dessa aproximação, para mostrar que o 

Tribunal é importante para a sociedade, para o controle e para a verificação da aplicação dos 

recursos públicos. Então eu quero cumprimentar o Conselheiro Julival, que foi e muito bem e 

representou esse Tribunal, como também o Doutor Valino, que está à frente disso, e que foi 

designado por Vossa Excelência. Quero dar parabéns a ele e por que eu acho, sinceramente, 

que as palavras do Conselheiro Julival foram muito bem, vamos dizer assim, explicadas. 

Dizendo: como é que a gente pode falar como nós estamos, sem saber como nós estamos. Então 

é uma autoavaliação, não só interna, como de todos os tribunais do Brasil e a gente busca essa 

melhoria, essa eficiência, essa excelência. Cumprimentar Vossa Excelência por isso e 

obviamente desejar sucesso nesse trabalho, porque começou agora e vai ser concluído em 

agosto, acho que ia ser a 2ª etapa ou a 3ª e em dezembro será feito o final da avaliação.  

Esperamos ano que vem novamente estar com esse processo. Agora acredito, Conselheiro 

André, com toda humildade, e respeito a todos os tribunais do Brasil, o nosso Tribunal do 

Pará, dentro do que está ali, Conselheiro Luís Cunha colocou muito bem, não tem nenhum que 

tirou 100, ou nota 10, nenhum. Mas o nosso Tribunal está entre os 5 melhores do Brasil, tenho 

certeza, não estamos disputando nada com ninguém, apenas dizendo que estamos cumprindo o 

nosso papel constitucional absolutamente direitinho, os concursos públicos, Conselheiro 

Auditor, Conselheiro do Ministério Público, buscando adiantar o julgamento dos processos, e 

uma série de outras questões que a gente dá satisfação à sociedade. O Fórum que a gente 

realiza, são várias ações. Então eu acho que o Tribunal está no caminho certo. É muito difícil 

você conseguir dizer: “Olha, tiramos nota 10, estamos com o desempenho nota 100”, porque 

as necessidades do ser humano sempre surgem e são imensuráveis, não é que elas sejam 

imensuráveis, elas sempre têm uma necessidade a mais, uma novidade a mais, surgiu um novo 

problema e o Tribunal vem se adaptando. Então eu quero cumprimentar Vossa Excelência, 

Presidente, por isso, e dar parabéns, não só a Vossa Excelência, mas a toda a sua equipe, e 

acabamos de aprovar o plano que Vossa Excelência propôs pela equipe de planejamento, que 
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também faz parte de todo o plano estratégico, o orçamento, tudo tem que estar adequado 

àquilo que o Tribunal representa, o que está estipulado na Constituição ao papel do Tribunal, 

e isto a gente vem fazendo. Então quero cumprimentar Vossa Excelência, Doutor Julival e o 

Doutor Valino pelo brilhante trabalho, e também a sua equipe de planejamento por mais um 

passo importante dado à frente da administração do Tribunal. Quanto ao passeio da balsa, o 

Conselheiro Nelson já foi inclusive conosco, quando fomos almoçar com o Ministro Benjamin 

Zymler no Restaurante do Orlando, do outro lado do rio, a 10 minutos da nossa orla. E já teve 

outro também, aliás, já tiveram 3, na verdade não eram 2, eram 3, me parece que o 

Conselheiro Nelson já foi em um. Nós tivemos com o Presidente Augusto Nardes no Marajó 

também, e lá teve um passeio também, enfim. Conselheira Lourdes não estava, mas estava o 

Conselheiro Nelson, Conselheiro Ivan, eu não sei se o André estava, mas enfim, a gente vai 

programar outro para cumprir e, assim que o Nelson chegar de Recife, a gente marca esse 

passeio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O 

convite está aceito, diga para ele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Olha, ele falou que o convite está aceito. Conselheiro 

Cipriano muito obrigado pelas palavras de Vossa Excelência, o apoio, tudo que foi dito. Muito 

Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Doutora Silaine, 

Jurisdicionados, servidores e servidoras. Eu apenas pedi a palavra para me congratular com o 

Conselheiro Nelson Chaves e com o Conselheiro Cipriano Sabino nas manifestações, e também 

aproveitar para dizer ao Doutor Julival, que além das experiências negativas de outros que a 

gente possa aprender, mas que a gente aprende também nas exitosas. Porque tem muitas coisas 

boas que a gente pode trocar como as experiências, e ver que a gente pode não plagiar, mas a 

gente pode também melhorar o nosso desempenho diante de experiências exitosas de outros 

tribunais. Por exemplo, quando nós tivemos a presença aqui do Conselheiro do Piauí, que a 

gente estava no momento do Fórum, ele trocou algumas ideias conosco, inclusive ele levou 

impressões e ideias do sucesso que vem acontecendo com essa experiência nossa do Fórum e 

de outras experiências nossas. Ele disse que era importante o trabalho que a gente estava 

fazendo e que era importante que alguns tribunais pudessem também aprender. Então a gente 

aprende com os erros, mas também aprendemos com as experiências exitosas. Eu acho que 
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essa troca de experiências, essa avaliação de desempenho, isso tudo que está acontecendo, e 

vai ao encontro de ações que nós, inclusive, a gente coloca assim, as ações que o próprio 

Conselheiro Nelson, as ideias que ele vem colocando para a gente de eventos que nós vimos 

trabalhando aqui, inclusive esse Fórum e outros eventos, Conselheiro André, que para nós é 

muito importante. E cada um de nós também vai trabalhando nessa direção da melhoria da 

qualidade e incentivando, motivando os próprios servidores também, e a parceria com o 

Ministério Público, que vem sendo nosso parceiro à frente, e buscando outros parceiros como 

os que trouxemos agora no Fórum e em outros eventos: Tribunal de Contas dos Municípios, 

OAB e outros órgãos como o Conselho Regional de Contabilidade, enfim. Então as parcerias a 

gente vai somando e aprendendo uns com os outros, porque a nossa vida é também um grande 

aprendizado para as experiências que muitas vezes se aprende com o que não dá certo, mas 

aprendendo com aquilo que é exitoso. Portanto, parabenizo Vossa Excelência também por tudo 

aquilo que já foi colocado nas manifestações do Conselheiro Nelson e do Conselheiro 

Cipriano, eu me somo a essas manifestações. Muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhores Conselheiros, Senhor Presidente, 

cumprimento o Julival e o Doutor Valino pela exposição, e a pessoa da Doutora Lilian pelo 

cumprimento de nossos prazos em relação ao Plano Plurianual e Lei Orçamentária. Senhor 

Presidente e senhores conselheiros, eu tenho assistido à televisão uma campanha desenvolvida 

pelo HEMOPA, que já não é de agora, já é de bastante tempo, para estimular a doação de 

sangue. Algum tempo atrás já havia conversado com o nosso Departamento de Saúde, e achava 

que nós tínhamos como perfeitamente conversar e ver a pasta de saúde de cada funcionário, e 

estimulá-los a fazer essa doação, como uma coisa de rotina. A HEMOPA pode perfeitamente se 

deslocar uma ou duas vezes por mês e fazer aqui a coleta. É uma contribuição tão 

enormemente importante que eu acho de uma omissão muito grande nós termos essa 

possibilidade e não fazermos. Eu fiz\ um transplante de medula autólogo, ou seja, de mim, para 

mim mesmo, mas muitos precisam de um transplante de medula de outra pessoa. Quer dizer, 

nós temos um público que por muitas circunstâncias é um público bem alimentado, bem 

tratado, porque tem acesso a tratamentos que outros públicos não têm. Isso faz desse universo 

um universo de pessoas mais “sadias” para contribuir com doações dessa natureza. Então eu 

acho que dentre muitas preocupações de Vossa Excelência, gostaria que Vossa Excelência 
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chamasse o departamento médico e dissesse: “Olha, na reunião, o Conselheiro André Dias” 

coloca à apreciação dos demais conselheiros se concordam também em pedir que fosse 

envolvida uma programação assim. Porque acho que pode perfeitamente ser feito, e acho que 

todo mundo vai se sentir muito satisfeito, sem saber quem está ajudando, que, aliás, é a forma 

mais cristã de ajudar: “Dar sem saber para quem”. Deu pela vontade de realmente de se doar. 

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

já tivemos essa experiência quando tivemos presidindo o Tribunal, onde o Conselheiro Nelson 

Chaves era o Coordenador de Ações Sociais, e em alguns momentos nós solicitamos através do 

pedido dele, e em nome do Tribunal, e o HEMOPA mandava a equipe toda, ficava aqui nesse 

largo, e os servidores daqui fizeram a doação. O Conselheiro Cipriano está lembrando. Então 

essa é uma prática que eu acho que deve ter esse sentimento permanente. Eu gostaria de me 

somar ao pedido de Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Me lembro bem da proposição da Conselheira Lourdes na 

presidência. E o HEMOPA se instalou aqui, o Nelson também fez. Aqui na frente ficou montado 

um acampamento com um ônibus, uma estrutura boa. O interessante, Conselheiro André, é que 

nós precedemos não só todos os servidores do Tribunal, mas a vizinhança toda, colégios, todos 

que estão em torno, a CODEM, a FIEPA. Conselheiro Luís Cunha pode enviar um convite, um 

ofício, comunicando a todos daqui que terá esses dias, essa movimentação. Com certeza é uma 

contribuição importante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Conselheiro André é oportuníssima a lembrança de Vossa Excelência. Essas 

coisas que tem que se restaurar, e fraternalmente quero dizer a Vossa Excelência que eu vou 

dar o sangue para ajudar essa sua idéia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Obrigado. Não é uma ideia realmente, quer dizer, fui alcançado pela 

propaganda, ou seja, a propaganda é importante, e a razão da propaganda na televisão nos 

alcança, até aquele cara que fala sempre do HEMOPA, que tem um programa. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Serginho Groisman. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Que tem um 

programa na Globo à noite. Acho que há a possibilidade de se fazer, que tem que ser feito, não 

como uma coisa excepcional, pelo que eu entendi pode ser uma rotina, quer dizer, não sei se de 

30 em 30, 45 em 45 dias, a mesma pessoa pode programar a sua vida. E não irá fazer mal a ela 
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de jeito nenhum, e se programar que de 30 em 30, 45 em 45, vem e faz aquela coleta daquele 

quantum de plasma que para os nossos hospitais vai ser um bálsamo, como é para a Santa 

Casa o leite coletado, etc. Eu fico tão satisfeito, porque eu não tinha conhecimento dessa 

iniciativa anterior. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Em nenhum momento invalida Conselheiro André, Vossa Excelência está dizendo aí 

uma coisa importantíssima, isso tem que ser uma rotina nossa. Eu iria dizer até para o nosso 

presidente que ele adote a ideia de Vossa Excelência para ontem. Vossa Excelência traz um 

tema de relevantíssima importância. É aquela história do compartilhamento, da compaixão, da 

solidariedade, e isso tem que ser uma coisa permanente. Uma Instituição como a nossa tem 

todas as condições para implementar a sugestão que Vossa Excelência, em tão boa hora, traz 

ao plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Era só 

o que eu tinha a dizer Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero, Conselheiro André, agradecer a Vossa 

Excelência pela lembrança, a percepção que tem nesse momento. São tantas coisas 

acontecendo ao mesmo tempo nesse Tribunal que a gente acaba não observando e esquecendo 

de outras. Realmente eu já tinha conhecimento que aqui havia acontecido e já faz um bom 

tempo que não acontece. Então eu quero agradecer a Vossa Excelência, que foi muito feliz em 

tocar em um assunto tão importante para a sociedade. E a gente vai, no nosso dia a dia, essa 

vida corrida, esquecendo de ter essas práticas. Eu já fui doador de sangue quando eu era do 

Exército, e tinha uma rotina, depois eu entrei na política, vim para cá e não fiz mais isso. A 

minha filha, por iniciativa própria, uma jovem, tomou a iniciativa e procurou o HEMOPA, e 

passou a ser doadora. Ela tem frequência, ela não falha. Chega o período, ela vai lá e faz a 

doação, eu acho muito bonito o que ela faz. Mas Vossa Excelência hoje toca em um ponto que 

percebi aqui que tem o apoio de todos nós conselheiros, até por que já houve essa prática aqui. 

Então eu quero, olhando para Vossa Excelência, para os nossos conselheiros, determinar neste 

momento à Secretaria de Gestão de pessoas, com o apoio da Secretaria de Administração do 

nosso Tribunal para tomar as providencias, para que a gente, em breve, mas bastante em 

breve, não é para daqui um mês não, faça acontecer aqui. Então eu vou orientar a 

administração a articular junto ao HEMOPA para que a gente traga para cá a estrutura deles 

e vamos fazer um cadastro aqui, um incentivo àqueles que, porque tem que ser uma decisão da 
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pessoa, é espontâneo, queiram participar desse projeto bonito. E a ideia também de tentar 

convidar as pessoas do entorno. Nosso Ministério Público de Contas que está aqui, a CODEM, 

Colégio Nazaré, Bradesco. Então a gente vai fazer esse trabalho. A FIEPA, aqui, eu acho 

muito importante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor Presidente, a generosidade e benevolência de Vossa Excelência nos estimula. 

Também é o momento de cordialidade e alegria do plenário, quer dizer, com a determinação 

de Vossa Excelência, que seja feito imediatamente, todas aquelas pessoas que precisam, pela 

proposta do Conselheiro André, todas as pessoas que precisam do sangue terão dias melhores. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E eu 

quero também assegurar que aqui já aconteceram tantas coisas boas, mas eu quero dizer que 

talvez recentemente foi a que mais me tocou, essa lembrança de Vossa Excelência. Uma coisa 

tão simples de fazer e a gente acaba, sei lá, deixando passar. E a gente não se dá conta que tem 

tanta gente precisando de nossa doação. Eu acho que o Odilon, que é o mais vermelhinho aqui, 

que quando falaram ficou mais vermelho ainda, vai ser o primeiro a doar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu achei que estava cor de 

rosa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro André, se eu passar na avaliação, eu espero que passe, vou ser o primeiro a me 

cadastrar para doar sangue. Tomara que eu passe, eu acho que meu sangue está bom, eu acho. 

Ainda mais agora, sangue azul do leão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Tem os glóbulos brancos. Agora eu queria, ele passou, mas eu 

também olhando aqui para o nosso plenário, Doutora Silaine. Eu quero fazer o registro dessa 

data, e veja só como a sessão já está longa, por essa generosidade que Vossa Excelência nos 

permite aqui, a manifestação aberta, eu acho que isso é bom para o nosso convívio. Eu queria 

dizer, Presidente, que o hoje é o “dia do Advogado”, e esta Casa tem em várias das suas 

dependências administrativas, especialmente nos nossos gabinetes. O Ministério Público de 

Contas, hoje estão na carreira dos procuradores, mas provavelmente fizeram exame da Ordem. 

O Cipriano lembra do dia do restaurante, que também é o dia do trote, falávamos 

anteriormente. Mas eu queria dizer que esta Casa que tem uma sala especialmente para o 

advogado, para a defesa, o direito ao contraditório, contemplado a cidadania na sua mais alta 

expressão. Eu queria que nós dirigíssemos uma palavra de agradecimento, de parabenização, 
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a todos os advogados que integram o TCE-PA, o MPC, nossos companheiros diários de 

trabalho. E que mandássemos em direção a O.A.B a parabenização desta Casa, a 

congratulação por esta data, porque sou daqueles que vêem na O.A.B a bandeira que tremula 

em defesa da liberdade e da cidadania. De maneira que é um momento em que o país todo deve 

se associar no abraço generalizado a essa categoria de tantas e relevantes serviços prestados à 

sociedade brasileira, e que nos momentos mais difíceis na nossa vida política e institucional, 

aqueles que precisaram, pelos vultos insígnios que compuseram a O.A.B, da ocasião sempre 

esteve uma porta aberta para aqueles que clamavam no sentido de obter justiça e liberdade. 

Então eu queria que fosse oficiado ao Presidente da O.A.B, sessão Pará, Advogado Jarbas 

Vasconcelos, no sentido de dizer que esta Casa parabeniza, por meio da O.A.B sessão Pará, 

todos os advogados, nesses rincões longínquos do Estado do Pará, que bradam em favor da 

causa da cidadania Brasileira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu ponho em discussão. Ninguém discute. Em votação, proposta do 

eminente Conselheiro Nelson Chaves de congratulações a O.A.B pelo dia do advogado. Todos 

estão de acordo, há unanimidade. À Secretaria para tomar as providências. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, quero me 

somar aqui às palavras dos conselheiros ditas anteriormente a respeito dos cumprimentos a 

Vossa Excelência, e estendendo esse a equipe da Doutora Lilian a respeito das peças de 

planejamento. É muito importante esse encaminhamento e que ele esteja dentro dos requisitos 

constitucionais nos prazos devidos. De igual forma eu quero cumprimentar aqui o Doutor 

Julival e o Doutor Valino por participarem do Marco de Medição de Desempenho dos 

Tribunais de Contas. Ouvi atentamente o Conselheiro Nelson falar da régua, e essa régua 

atualmente só tem, como bem lembrou o Conselheiro Cipriano, 33 medições, mas nós somos 34 

tribunais no Brasil, por isso não atingimos 100%. Justamente, Conselheiro Cipriano, como 

bem mencionou Vossa Excelência, um Tribunal não tem um Conselheiro da classe dos 

conselheiros substitutos, bem como os procuradores de contas. É justamente esse que não está 

participando. E penso que não há como fugir disso, em algum momento haverá que se 

enquadrar, porque que essa ordem constitucional que nos chama à justiça, a ordem 

constitucional que nos impõe a democracia. É muito salutar e muito oportuna a lembrança do 

Conselheiro Nelson a exortar, aqui, a atividade do advogado. Sem esse profissional não há 
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justiça, e não havendo justiça não há democracia. Ele é muito importante para o nosso estado 

democrático de direito. Então parabéns a todos os advogados, eu já advoguei, é uma atividade 

muito bonita, defender os direitos daqueles que necessitam. Outro registro, Presidente, é que 

no caderno Direito e Sociedade de hoje, no Jornal O Liberal, na última página, há uma 

menção a duas importantes ações do nosso Tribunal: ao TCE Cidadão – Cidadania e Ação, 

que foi capitaneado pela vanguarda do Conselheiro Nelson na Escola de Contas, e uma 

referência também ao nosso trabalho na Ouvidoria. São ações como essa, do Tribunal, 

Conselheira Lourdes, pegando gancho nas suas palavras, que dão exemplo, que levam à 

sociedade, que mostram nosso trabalho às pessoas. São ações como essa que os outros 

tribunais, naquelas boas práticas, devemos perseguir. São duas ações do nosso Tribunal 

totalmente voltadas à democracia, totalmente voltadas à cidadania, e que nos torna mais 

próximos daquelas pessoas que afinal de contas nós existimos para defendê-las. O que vai ao 

encontro também da lembrança do Conselheiro André. Nós não estamos apenas com ações 

como essa, dando exemplo, nós estamos sensibilizando as pessoas à fraternidade. Então 

associamos a essas ideias essa aqui também, porque nós existimos justamente para isso. 

Alguém vai pensar: “Mas o que tem a ver Tribunal de Contas com ações como essa?”. Tem 

tudo a ver. Nós temos que retornar à sociedade benefícios. Nós somos um órgão, uma estrutura 

que tem um custo à sociedade. Então tem um trabalho a ser efetivado. A sociedade espera de 

nós muito, porque talvez nós consigamos devolver. Então esses pequenos, eu diria pequenos 

passos, porque nós podemos mais, Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, que me deixam 

alegre, me deixa satisfeito em pertencer a essa Instituição. Então eu quero parabenizar todos 

aqueles que estão envolvidos nessas atividades: a Escola de Contas que tem o Conselheiro 

Nelson como Presidente do Conselho, Doutora Milene, todos aqueles que participam da Escola 

de Contas; Vossa Excelência, por ter dado todo o apoio institucional, não somente a esse 

projeto, que é muito bonito, e aqui a gente vê o Pedrinho e a Aninha estampados na capa, 

como também à Ouvidoria, que também é um instrumento que estimula o Controle Social da 

Sociedade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Só para lembrar que Vossa Excelência fez aqui uma solicitação, e inclusive a 

homenagem do Dia dos Pais foi transferida para amanhã, por conta de um grande evento que 

nós que tivemos aqui, que eu achei da maior importância, tanto para nós quanto para o Estado 
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do Pará, na sexta-feira, quando vieram aqui todas aquelas instituições, como a FAPESPA, 

através do seu Diretor Geral, pelo seu Presidente. Deixaram conosco informações da maior 

importância para contribuir com o nosso trabalho, e tiveram a oportunidade de aqui lançar o 

anuário de estatística, que muitas informações que eles nos colocaram aqui para todos nós 

conselheiros e servidores que estavam presentes. E mesmo àqueles que não estavam, eles 

deixaram informações que nós podemos acessar através do site da FAPESPA, e ver quantas 

informações colhidas. E Vossa Excelência foi brilhante em ter solicitado esse momento com 

essa Instituição, que, para nós, aumentou o nosso conhecimento, nossas informações. 

Parabéns, porque cada um de nós está trazendo algo cada vez mais importante, e essa ajuda 

mútua, essa contribuição, essa participação efetiva de todos nós, dos próprios servidores, do 

Ministério Público, traz um ganho enorme para a nossa Instituição. Então parabéns também 

pelo evento de sexta-feira, que foi um momento de grande soma de conhecimentos para todos 

nós, e, aos que não estavam presentes, deixaram a possibilidade de poder acessar a internet e 

tomar conhecimento de muita coisa do que foi exposto. Obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, também 

queria, ao lado da Lourdes nessa proposição, felicitar o Conselheiro Odilon pela iniciativa, eu 

estive lá numa parte do evento, porque tive um compromisso fora e não podia adiar. Mas 

quando se reúne no nosso auditório instituições desse porte, o importante é que nós estamos 

discutindo o Pará. Nós estamos discutindo problemas públicos, que nos afetam a todos. E 

quando vem a Secretaria, as Fundações, elas estão trazendo para nós uma realidade que a 

gente já passou, alguns de nós já passamos por essa realidade, mas estamos discutindo aquilo 

que é do interesse público. E esta mobilização, esta integração, esta interação, dizendo que nós 

estamos sobretudo, além dos problemas do governo, discutindo os problemas do Estado do 

Pará. Eu queria também felicitar o Conselheiro Odilon pela iniciativa, que outras se repitam. 

E houve até um fato que também é positivo para mim, acho alvissareiro nesse caminho. É que 

nós só temos uma sexta-feira programada, que é a última, mas eu acho também que nós não 

devemos ficar presos só porque é a última sexta-feira. Toda vez que houver a possibilidade de 

um entrosamento com instituições, e que aquela sexta-feira última não seja suficiente, nada 

impede que a gente faça também nas outras sextas-feiras, desde que haja necessidade para 

isso. Está bom? Queria saudar aqui a presença. Vai saudar conselheiro? Então pronto. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Conselheiro Odilon, eu até interrompi Vossa Excelência, por favor! Então conclua, eu espero. 

Eu queria cumprimentar o eminente Jornalista, radialista, Deputado, Vereador, Edson Matoso, 

que está aqui conosco na galeria, seja bem vindo Excelência. É um homem íntegro, muito 

respeitado por toda a sociedade paraense, merece não só os meus cumprimentos, mas de todos 

os conselheiros, Vossa Excelência vai obviamente falar. Eu estava aparteando, e já 

cumprimentar também o Conselheiro Odilon. Realmente é irreversível essa questão que Vossa 

Excelência citou, mas eu me lembro bem, e é aí que está o mérito, com toda humildade e 

respeito do nosso Tribunal, porque, na hora que discutiu esse assunto, nós fomos um dos 

primeiros a fazer a inscrição. Segundo, nós já fomos 13, 15, 28 e agora estamos 33, apenas um 

está fora, mas aí que eu quero, com todo respeito agradecer e cumprimentar os conselheiros do 

Pará, porque nós fomos no primeiro momento, e quando o problema estava se apresentando 

nós assumimos logo a responsabilidade. Então hoje temos 33 inscritos que fazem parte desse 

controle. Quer dizer, nós acompanhamos essa evolução, por isso eu tenho orgulho e alegria de 

defender e de dizer que nós estamos sim à frente de muitos tribunais do Brasil, concordando 

com as palavras do eminente Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu quero agradecer todas as manifestações do 

Conselheiro Nelson, da Conselheira Lourdes e do Conselheiro Cipriano. E de fato, Presidente, 

ações como essas, TCE Cidadão, e a iniciativa dessa Casa em ser vanguarda em vários 

momentos, mostra que nós estamos no caminho certo, e estamos bem capitaneados por todos 

aqueles que já estiveram sentados na presidência, e agora por Vossa Excelência. E para 

concluir sobre o evento de sexta-feira, o Doutor Eduardo Costa, nas palavras Conselheiro 

Nelson de Vossa Excelência, a gente pode chamar que é um senhor de apetite. Doutor Eduardo 

Costa não tem medido esforços na Presidência da FAPESPA e já que houve a união do IDESP 

com a FAPESPA, ele também, além do fomento a pesquisa, executa pesquisa. E é muito 

importante porque as políticas públicas, os problemas governamentais, que nós, Tribunal de 

Contas, analisamos a despesa, e eventualmente as receitas para que subsidiem esses 

programas, elas estão no bojo de uma política pública. E como você mensura política pública? 

Por meio de indicadores. Eu preciso verificar se as metas foram atingidas, se os indicadores 

propostos de fato conseguem evidenciar se aquilo realmente foi efetivo à sociedade. Se um 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário  Presidente 1207 

programa na saúde era vacinar crianças, e foram vacinadas, essa vacina realmente imunizou? 

Na educação? E assim por diante, precisamos de indicadores. E a FAPESPA é um instrumento 

do Governo do Estado valioso. Conselheiro André obrigado, que nos possibilita isso. Da 

mesma forma como o Conselheiro Nelson falou, não foi uma Sexta da Integração, mas a 

FAPESPA precisava lançar o Barômetro, então a gente aproveitou o ensejo, e quem esteve no 

encontro e pode assistir até o final, percebeu o quão valioso o Barômetro será para o Pará. Ele 

dá uma realidade dos municípios, têm vários índices, vários indicadores, que poderão 

colaborar com os gestores para as políticas públicas serem mais adequadas e atingirem o 

objetivo que todos desejam. Muito Obrigado, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Sem querer me prolongar, mas olha, a gente exportar 

minério, não é grande vantagem, é? Foi Deus quem botou o minério aqui. Aí vem uma 

corporação enorme com muito interesse em construir uma estrada de ferro e um porto, e nos 

tornou o 1º exportador de minério do país. O que foi que a gente contribuiu para isso? Qual foi 

o esforço feito por um paraense, ou por um grupo de paraenses para que isso produzisse 

realmente efeito? Agora quando você começa a estudar, pensar, você começou a acumular um 

tipo de patrimônio que não é muito mensurável, mas que é o mais bem remunerado hoje em dia 

que é o conhecimento. Isto que foi apresentado na sexta-feira, e que eu tive a oportunidade de 

assistir um pedaço, e que na mesma circunstância do Conselheiro Nelson, não estive presente o 

tempo todo, mas estive no final de semana frequentando o site da FAPESPA, eu disse: “Cara, 

que negócio útil para o Pará, e para especificamente os nossos trabalhos.” Quando nós 

criamos aqui, Conselheiro Nelson, por unanimidade do interesse dos Conselheiros, a divisão 

por temas das nossas controladorias, o que nós nos ressentíamos e nos ressentimos são de 

indicadores que possam mensurar a efetividade da despesa pública, e não somente a 

conformidade que é insuficiente, e está provado que é insuficiente. Então essa união, Odilon, 

essa oportunidade pelo brilho da sua sensibilidade de dizer: “Olha, esse produto é um produto 

que merece ser elogiado, mas ele tem que ser utilizado”, porque não basta também estar em 

uma prateleira, porque você ter um estudo em uma prateleira é inútil. Agora quando ele é 

operacionalizado, ele vira transformação. Então esse primeiro passo de sexta, Conselheiro 

Presidente Luís, nos oportuniza para que as nossas controladorias, compreendendo que 

aquilo são instrumentos importantes, e aí eu desafio o nosso DCE para fazer essa ligação 
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mais permanente, utilize daquelas informações para que a gente possa traçar formas 

críticas, sim, em breve e em um futuro mais breve possível, da execução orçamentária, para 

que elas simplesmente sejam avaliadas a sua conformidade, mas sim, como colocou o 

Conselheiro Odilon, a efetividade. E a gente possa dizer: “Olha, esta vacina deu certo” ou 

aquela forma de vacinar não deu certo, porque continuam o mesmo número de pessoas no 

ano seguinte. Por isso, Conselheiro Cipriano, sem falsa modéstia, é razão de júbilo os 

esforços que a gente tem desprendido por essa sinergia, não só entre os senhores 

Conselheiros, os titulares e os substitutos, mas entre todo o Tribunal. É fruto de comemorar 

a oportunidade que se tem nesse momento. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Eu quero aproveitar 

também para cumprimentar o amigo, ex-deputado estadual, constituinte, para quem não 

sabe, nos ajudou a fazer a Constituição do Estado do Pará, Jornalista Edson Matoso, bem 

vindo Excelência. E vou propor aqui, aproveitando esse gancho final da manifestação dos 

senhores, porque eu quero que seja uma proposição dos conselheiros. Como ninguém tocou 

no assunto, eu queria que o plenário, a exemplo do que fez em relação a O.A.B, fizesse o 

mesmo com a FAPESPA na pessoa do seu Diretor Presidente Eduardo Costa. As 

congratulações pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo à frente da FAPESPA. Eu senti 

que o superior dele, o Secretário de Ciência e Tecnologia, não está tão motivado quanto 

ele. Este rapaz precisa de nosso apoio, porque ele está no caminho certo, e vai nos dar o 

que a gente precisa para tomar as decisões certas. Então eu ponho em discussão, e 

votação, congratulações ao Presidente da FAPESPA, Doutor Eduardo Costa, por ter 

apresentado ao nosso Tribunal três produtos: Índice de Desenvolvimento do Município, 

Anuário Estatístico do Estado do Pará e o Barômetro, que foi uma novidade. Inclusive foi a 

parte que mais gostei, a parte final do evento, que foi sobre o barômetro. Todos estão de 

acordo e eu também. Eu vou concluir dizendo o seguinte, Conselheiro Odilon, Vossa 

Excelência conseguiu encontrar as palavras certas para fechar esta sessão de hoje. Vossa 

Excelência não é de falar muito após a sessão, hoje falou, acho até que falou muito, mas 

falou bem. Escolheu as palavras apropriadas para retratar todos os temas aqui abordados 

pelos nossos conselheiros. Eu fui surpreendido com a matéria, não sabia. Quero 
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cumprimentar a equipe de comunicação, que está toda aqui, pela matéria no Jornal O 

Liberal de hoje. E dizer a Vossa Excelência que é uma matéria gratuita, não é matéria 

paga pelo Tribunal. Isso que é importante. Toda a equipe de comunicação e também o 

Camilo que não está aqui. E saber que deram ênfase para os dois processos do momento 

que estão se destacando muito: o projeto da Escola de Contas, que é o TCE Cidadão e a 

Ouvidoria, que Vossa Excelência está à frente. Mas Vossa Excelência foi mais fundo no que 

disse, então eu quero agradecer as palavras de Vossa Excelência. Isso mostra que apesar 

de uma divergência ou outra que tenhamos, a gente está unido com o propósito de fazer o 

que é certo, pelo nosso Tribunal e pela sociedade. Para mim ficou claro que, ao tratar os 

temas, todos concordam com o rumo que está definido por todos nós, como eu disse, eu sou 

o Presidente do momento que está dando sequência a um trabalho que eu não iniciei. É 

meu papel conduzir o trabalho, e este Tribunal que Vossa Excelência mencionou, único, se 

acha até, pela importância que tem o seu município lá, para mim, ele está fora do contexto. 

É um forte candidato a ser extinto, porque ele acha que é muito forte para estar sentindo 

tão superior e não se submeter às regras. E Vossa Excelência foi muito feliz, a gente tem 

que obedecer a Constituição, nosso estado é um estado democrático de direito. Então eu 

quero muito agradecer a esta sessão de hoje, que seria uma sessão teoricamente 

curtíssima, mas chegamos às 11 horas falando temas da maior importância para a 

sociedade. E se não bastasse tudo que foi dito, chegou aqui o Edson Matoso da parte do 

jornalismo, e chegou aqui uma inspiração divina que não quis entrar no plenário, Dom 

Teodoro, Bispo auxiliar de Belém, cumprimentou todos nós, que hoje assumi a Diocese do 

Marajó, mas não é o Rogério. É o Dom Teodoro. Atenção ao nosso plenário. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quando eu ouvi o que 

Vossa Excelência falou que era Dom Teodoro, eu disse: Transformou-se? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele já foi? Rogério 

estava fazendo aqui a cerimônia para ele. Dom Teodoro veio nos fazer uma visita, mas era 

a hora do plenário e ele não sabia. Mas foi recepcionado e transmitiu um abraço a todos. 

Ele é muito querido, já veio em nosso Tribunal duas vezes, celebrou missa duas vezes. E 

hoje foi escolhido pelo Papa Francisco para assumir a Prelazia de Ponta de Pedras, no 
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Marajó. Que Deus o proteja, o abençoe, porque ele também é um inspirador para todos 

nós. Veio da África e foi muito bem recebido aqui. Ele tem nos dado muito retorno. Para 

mim é o Bispo que o Brasil precisa, pela forma como conduz o seu trabalho pastoral. Que 

Deus o abençoe! Após aprovadas pelo plenário, as matérias colocadas em votação, estas 

ficaram evidenciadas através dos Ofícios n.ºs  0161 e 0162/2015. 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 dois  minutos (11h:02min) e mandou que eu, 

Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 11 de agosto de 2015. 
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