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ATA Nº 5.332 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e sete (27) do mês de agosto do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, 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 (25) vinte e cinco 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 Júnior: 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 Luís da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-a. Em seguida não havendo expediente a ser lido, sua Excelência Cons. Luís da Cunha 

Teixeira, Conforme art. 17, I RITCE, transferiu a Presidência a Cons. Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, que em ato contínuo determinou ao Secretário a leitura da pauta de julgamentos, 

sendo anunciado o Processo nº 2009/53679-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 
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Ulianópolis, responsável Jonas dos Santos Souza, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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 

pela regularidade das contas com ressalva e determinações ao responsável e ao município 

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

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

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

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva e, aplicar ao responsável a multa no 

valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela intempestividade das contas e ainda, 

aplicar a senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), pelo não encaminhamento de documento obrigatório, com remessa das 

determinações sugeridas pelo Ministério Público de Contas aos interessados. 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 2010/52993-7, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Uruará, responsável Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha 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 pela regularidade das contas, com aplicação das multas 

regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares e, aplicar ao responsável a 

multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela intempestividade das 

contas e ainda, aplicar a senhora Maria do Socorro da Costa Coelho a multa no valor de 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo não encaminhamento de documento 

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

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51443-1, que trata da Prestação 
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de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Cametá, responsável José Waldoli Filgueira Valente, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha 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 pela irregularidade das contas, sem devolução de valores, com 

aplicação da multa regimental ao responsável e que o mesmo seja intimado nos termos 

regimentais para, querendo, apresentar alegações de defesa, com expedição de recomendações e 

remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração das medidas que julgar 

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

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao 

responsável a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela 

intempestividade das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Neste momento sua Excelência Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a Presidência ao titular, Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50398-8, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, 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 deferimento dos registros, com aplicação das multas 

regimentais ao responsável pelas contratações (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas contratações, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro dos contratos, e, 

aplicar ao senhor Cássio Alves Pereira a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e 

seis reais), pela remessa intempestiva a este Tribunal. 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 
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Processo nº 2011/52945-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Saúde Pública, 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, sem prejuízo da aplicação de multas regimentais ao responsável 

pelas contratações e determinação à SESPA e à SEAD (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas contratações, embora regularmente notificado, não esteve 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, 

com recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas, sem aplicar multa pela 

publicação fora do prazo face o Prejulgado nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 

17.459/07 e, aplicar ao senhor Hélio Franco de Macedo Junior a multa no valor de R$300,00 

(trezentos reais), pela remessa intempestiva a este Tribunal. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2012/52090-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação de Atendimento Sócioeducativo 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, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental a responsável 

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

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

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

seu voto para deferir os registros, sem aplicar multa pela publicação fora do prazo face o 

Prejulgado nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 17.459/07 e aplicar a senhora Angelina 

Falcão Valente a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela remessa intempestiva a este 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52232-7, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
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Procuradora 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 aplicação da multa regimental ao responsável pelas contratações (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que ao responsável pelas contratações, embora regularmente 

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

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

deferir os registros, sem aplicar multa pela publicação fora do prazo face o Prejulgado nº 06 e 

item 04 do Anexo da Resolução nº 17.459/07 e, aplicar ao senhor Hélio Franco de Macedo 

Junior a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela remessa intempestiva a este 

Tribunal. 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 2009/51576-4, que trata da Prestação de 

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

Associação de Apoio as Comunidades de Igarapé-Miri, responsável Emanuel Moraes 

Quaresma, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação da multa regimental ao responsável 

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

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Emanuel Moraes Quaresma em 

débito para com o erário estadual a importância de R$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$3.850,00 (três mil e oitocentos e cincoenta 

reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), pelo não cumprimento do objeto do 

convênio. 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 2011/51120-1, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 
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Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável Maria Ribeiro da 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, com aplicação da multa regimental a responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas regulares com ressalva. 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. Neste momento sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves se ausentou do Plenário. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/51649-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Conselho Nacional das Populações Extrativistas, 

responsável Atanagildo de Deus Matos, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira. 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 irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas 

regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor 

Atanagildo de Deus Matos em débito para com o erário estadual na importância de 

R$114.239,28 (cento e catorze mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$720,00 (setecentos e vinte reais), pela remessa 

intempestiva das contas e R$2.000,00 (dois mil reais), pelo dano causado ao erário. 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 2011/52665-0, que trata da Prestação de Contas 

dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação 
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Comunitária de Direitos Humanos de Breves, responsável Sebastião Alves Furtado, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo 

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

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

expedição de determinação ao responsável e a Associação Comunitária de Direitos Humanos de 

Breves, em futuros ajustes, realizem cotação de preços, e se abstenham de realizar pagamentos 

de tarifas bancárias, por ser prática vedada na legislação atualmente vigente (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares e determinar a expedição de recomendação ao convenente para que 

observe na execução de futuros ajustes, os preceitos do Decreto Estadual nº 2.637/2010, que 

dispõe sobre as normas gerais relativas às transferências voluntárias de recursos do Estado 

mediante convênios. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52441-3, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçú, 

responsável Nelson Martins Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

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

contas irregulares, ficando o senhor Nelson Martins Silva em débito para com o erário 

estadual na importância de R$50.556,00 (cincoenta mil, quinhentos e cincoenta e seis reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$5.055,60 (cinco mil, cincoenta e cinco reais e sessenta 

centavos), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), pelo descumprimento do prazo. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50473-4, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Moju, responsável Iran Ataide de Lima, cuja Relatora foi a Auditora 

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

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

jurídico foi pela regularidade das contas, com aplicação da multa regimental ao responsável 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas regulares, e 

aplicar ao responsável a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela 

remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

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

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

lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na sequência foi anunciado o 

Processo nº 2012/50840-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Cerâmica 

Chicano, responsável Rosilene Mescouto de Sousa, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

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

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

entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e 

aplicação das multas regimentais a responsável (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, ficando a senhora Rosilene Mescouto de Sousa em débito para 

com o erário estadual da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$1.000,00 (mil reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), 

pelo descumprimento do prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2012/52183-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Colares, 

responsável Ivanito Monteiro Gonçalves, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 
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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 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais ao responsável (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas irregulares, ficando o senhor Ivanito Monteiro Gonçalves em débito para com o erário 

estadual na importância de R$14.000,00 (catorze mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores 

de R$1.000,00 (mil reais), pelo débito apontado e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), 

pelo não encaminhamento das contas ensejando na sua tomada, e, determinar a remessa da 

cópia do processo ao Ministério Público do Estado para as medidas de sua competência. 

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 2014/51846-6, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Consuelo Maria da Silva Castro, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 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 conhecimento e improvimento ao recurso, com a 

conseqüente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer o recurso, e no mérito dar-lhe provimento parcial, 

reformando a decisão para manter tão somente a multa pela instauração da tomada 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 2015/50053-5, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Itamar Cardoso do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50252-0, que trata 

do Recurso de Reconsideração, interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, 

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 
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nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso, dando-lhe o devido 

provimento para reformar a decisão recorrida, imputar débitos solidários para o senhor Manoel 

de Jesus Vulcão Mendes e o Centro Comunitário Pacajaituba e Jabuti-Apepusecojapa (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, para no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. 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 2015/50258-5, que tratam dos Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério 

Público de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

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

Sávio Barros Batista, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas 

pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão ordinária de 30/06/2015. Cumprindo 

dispositivo regimental a palavra foi de imediato concedida ao Conselheiro para proferir seu 

Voto de Vistas, que o fez nos termos seguintes: Acompanho o entendimento proposto na 

decisão da Excelentíssima Auditora Milene Dias da Cunha, para o registro da Portaria AP nº 

2399, 09 de setembro de 2013, com as recomendações elencadas em sua conclusão. Instados a 

se manifestar, os conselheiros que já haviam se pronunciado ratificaram seus votos. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a Relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Acompanho a Relatora. 

Em seguida a presidência proclamou o resultado, sendo a proposta de decisão vencedora por 

maioria de votos (5x1). Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

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

2015/50560-8, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Helena Catunda Marques, cuja 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, remessa da cópia deste 

parecer à beneficiária, para que possa optar pelas regras art. 3º da Emenda Constitucional nº 
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47/2005, mais benéfica, dado que lhe confere paridade na futura pensão, ou, adotar as medidas 

administrativas e/ou judiciais que entender cabíveis, caso lhe seja negado o direito de opção 

pelo TJPA. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 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. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50632-7, que trata do Ato 

de Aposentadoria de Ambrósio José Pereira Neto, cujo Relator foi o Auditor Julival Silva 

Rocha. 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, retificando-se a remissão legal constante do ato concessório de 

“art. 1º, inciso I” para “art. 1º, inciso II, “a”” da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 

1985, com determinação ao IGEPREV (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

para deferir o registro, com recomendação para a retificação do ato concessório quanto à 

fundamentação legal e com determinações à Polícia Civil, IGEPREV e a SECEX; remessa de 

cópias à AGE e Ministério Público do Estado. 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 Odilon Inácio Teixeira. Nos termos do disposto 

no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta 

Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) 

dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, a presidência passou a tratar dos assuntos 

pautados em MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Senhores, eu estou precisando muito hoje da 

ajuda, da compreensão de todos, nós temos ainda muito trabalho para fazer hoje até às 12h. 

Vamos ter agora, neste plenário, e vamos ter em seguida uma reunião no gabinete da 
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presidência, e todos os conselheiros estão convidados, os substitutos também. A comissão que 

fez o marco de medição do nosso Tribunal, que está aqui presente, vai fazer a apresentação 

para todos nós, de forma, eu posso te dizer assim bem rápida, mas eles vão, através de um 

painel mostrar isso para nós. E os conselheiros já receberam um volume, não é isso Doutor 

Valino? Todos os conselheiros receberam. Então, neste momento, na matéria administrativa 1º 

- a votação que seria hoje da proposição do Conselheiro Nelson Chaves, que se refere à 

constituição da Comissão Permanente, Sistematização e Consolidação de Jurisprudência neste 

caso fica para uma sessão próxima, terça ou quinta, considerando que o Conselheiro Odilon 

Teixeira e o Conselheiro Cipriano Sabino apresentaram emendas. E a Secretaria que tome as 

providências no sentido de encaminhar ao gabinete do Conselheiro Nelson Chaves. Dois 

avisos: amanhã, na Sexta da Integração, teremos a presença em nossa Casa do Secretário da 

Fazenda, Doutor Nilo Noronha, às 9h no auditório, está aqui a Professora Géo, Diretora da 

Escola, todos estão convidados. O convite é extensivo ao MPC, Doutora Silaine Vendramin. Os 

servidores que desejarem estarão liberados no momento do evento. Eu determino a todos os 

secretários que liberem todos os funcionários que desejarem participar do evento. 2 – Continua 

a campanha de doação de sangue, é até amanhã, aqueles que desejarem, ainda há tempo. Eu 

estou construindo aqui um espaço na minha agenda, quero fazer até amanhã a minha doação, 

se Deus quiser. E agora nós vamos oportunizar ao Ministério Público para um aviso, em 

seguida vai ter uma prestação de contas da Conselheira Lourdes Lima e do Conselheiro 

Substituto Julival Rocha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Senhor Presidente vai haver depois mais alguma coisa? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vai ocorrer uma 

reunião na presidência. Eu espero que não demore, se Vossa Excelência puder participar seria 

muito importante. O que vai acontecer daqui a pouco na presidência, eu considero um marco 

para a história do nosso Tribunal. E eu quero que os Conselheiros oportunizem a comissão, 

para que a gente possa ter esse momento para saber como estamos. Um trabalho muito bem 

feito, um trabalho relevante e que está, eu posso dizer, em consonância com tudo que está 

acontecendo no Brasil, e também as normas internacionais recomendadas pela INTOSAI. Eu 

gostei muito do trabalho, mas agora a gente vai expor o trabalho com mais detalhes aos 

conselheiros. Então, neste momento, tem a palavra para falar em nome do MP a Procuradora 
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Silaine Vendramin. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público 

de Contas Silaine Karine Vendramin: Bom dia a todos! O Ministério Público de Contas em 

Parceria com o Ministério Público Federal está colhendo assinaturas para o projeto de lei de 

iniciativa popular – “10 Medidas Contra a Corrupção”. Esse projeto vem sendo amplamente 

divulgado pela mídia, inclusive teve uma matéria no “Fantástico” desse domingo, abordando 

um pouco sobre essas 10 medidas do combate à corrupção, e ela vem realmente ao encontro do 

que todos nós queremos, nós enquanto servidores do controle externo, e a população como um 

todo, o combate à corrupção. Sabemos que a corrupção mata milhões de pessoas por meio do 

cerceamento de direitos essenciais como segurança, saúde, saneamento básico. É um tiro 

silencioso, que muitas vezes quem pratica não tem a dimensão de quantas vidas tirou. Por isso, 

precisamos de medidas mais duras para combater realmente a corrupção, e alertar a 

população, fazer com que a população realmente se mobilize. Então nessa conjugação de 

esforços, nós já começamos a divulgar o projeto, nós do MPC, todos os procuradores já 

assinaram e nossos servidores. Amanhã nós estaremos na Sexta da Integração passando 

também a lista de assinaturas. Conclamo os servidores do Tribunal de Contas a participarem 

desse projeto, que é muito importante para a sociedade. É um projeto a nível nacional, onde 

serão necessários 1,5 milhão de assinaturas para dar encaminhamento ao projeto no 

Congresso Nacional, porque é uma iniciativa de lei, um projeto de lei de iniciativa popular. E 

no dia 06 de Setembro, próximo ao dia da Independência, nós faremos um evento na Praça da 

República para angariar a assinatura dos cidadãos. Então eu já conversei com o Presidente, 

ele falou que vai nos ajudar no projeto, eu agradeço imensamente o apoio do TCE nessa ação, 

acho que ela vai realmente ao encontro do que todos nós queremos, que é o combate à 

corrupção, nós enquanto servidores do Controle Externo e a sociedade como um todo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhora 

Procuradora, onde a gente tem acesso e quais são esses 10 pontos? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora do MPC Silaine Karine Vendramin: Sim. Através do site 

www.mpf.mp.br temos acesso, uma síntese das 10 medidas e as 10 medidas na íntegra. 

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

até pediria se Vossa Excelência pudesse encaminhar a cada gabinete dos conselheiros. Seria 

muito importante. Manifestação do Senhor representante do MPC Procuradora Silaine Karine 
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Vendramin: Certo. Iremos também visitar todos os gabinetes para que possam assinar e 

conhecer melhor o projeto. Amanhã nós estaremos na Sexta da Integração e vamos antes falar 

um pouco sobre essas medidas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Doutora Silaine, desculpe-me, no momento em que a senhora estava 

falando eu tive que fazer atendimento a dois conselheiros. Mas eu já tenho conhecimento da 

proposta, Vossa Excelência junto com o Procurador Geral, Doutor Antônio Maria, foram à 

presidência pedir o apoio, e o Tribunal está dando o apoio, vai dar o apoio, todos os servidores 

que desejarem podem se manifestar, assinar, eu acho que democracia é isso. Eu não posso 

pedir que o servidor assine, mas proibir também não. Eu vou me manifestar como cidadão e 

não como autoridade. Como cidadão eu quero me manifestar, acho que o Brasil vive um 

momento importante, e que a população tem que se manifestar, dizer o que quer e chamar 

atenção das autoridades. Eu creio que o MP está fazendo um importante trabalho em prol do 

Brasil, e conte com o meu particular apoio. Manifestação do Senhora representante do MPC 

Procuradora Silaine Karine Vendramin: Eu agradeço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero fazer um comunicado à comissão: 

primeiro agradecer a presença de vocês aqui, a reunião acaba de ser transferida. Há 

dificuldades em razão de que o Conselheiro Nelson Chaves não conseguiu voltar a tempo. Há o 

impedimento no momento do Conselheiro André, porque ele tem um tratamento de saúde daqui 

a poucos minutos, e para mim é muito importante a gente contar coma presença dos 

conselheiros. E o que foi que nós acordamos aqui rapidamente? A Secretaria vai fazer uma 

pauta pequena na terça-feira, bem pequena, para que vocês tenham um tempo maior de fazer 

no gabinete da presidência a exposição do trabalho de vocês. Enquanto isso eu pediria a cada 

conselheiro que fizesse a leitura do documento que já está nas mãos de Vossas Excelências. 

Então eu vou pedir desculpas à comissão, a gente planejou para hoje, mas aconteceu um 

contratempo, terça-feira teremos a oportunidade. Enquanto isso, Doutor Valino, como nós 

temos um prazo para encaminhar o documento, a gente faz cumprir o prazo, Vossa Excelência 

tome as providencias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, antes de passar, só para lembrar, realmente é um marco para a 

história do Tribunal, esse trabalho é importantíssimo. E a partir da adesão do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará a esse projeto, com certeza muitas medidas foram tomadas com esse 
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objetivo, e esse relatório, que será apresentado na próxima terça-feira, será o segundo 

relatório, foi feito ano passado e, com certeza, como é meta nossa, sua, de todos nós dos 

Tribunais de Contas, avançar cada vez mais nesse sentido. Então eu agradeço a Vossa 

Excelência por ter tido a sensibilidade de conferir e confirmar a participação dos conselheiros. 

É muito importante, obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Então já está todo mundo de acordo, portanto fica para a próxima 

terça-feira, porque infelizmente, amanhã, a Sexta da Integração, não tem como a gente abrir 

uma agenda. Segunda eu poderia até abrir uma agenda, mas os conselheiros já têm agenda no 

gabinete, e fica muito complicado. Eu também tenho uma agenda da presidência, então fica 

para terça-feira. Neste momento nós vamos fazer de forma bem breve duas apresentações dos 

relatórios de viagem, até porque o Conselheiro André Dias precisa se ausentar. Então primeiro 

a Conselheira Lourdes Lima, em seguida o Conselheiro Substituto Julival Rocha. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, 

Senhores Conselheiros, Senhora Representante do Ministério Público, Conselheiros 

Substitutos, Servidores e Jurisdicionados aqui presentes. Na última sessão plenária, na sessão 

de terça-feira passada, nós anunciamos que hoje estaríamos aqui prestando conta. Eu, 

Conselheiro Cipriano Sabino e a Servidora Raimunda de Souza Costa, a Rai Costa, que nos 

acompanhou no 11º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública no Rio de janeiro, 

tendo como tema central o controle para a efetividade das políticas públicas, no período de 21, 

ou nos dias 21 e 22 no auditório da PGE. A editora Fórum em parceria com a PGE, com a 

Associação dos Procuradores Municipais, Associação Nacional dos Procuradores do Estado 

do Distrito Federal, com o Instituto Rui Barbosa, e a ATRICON – Associação Dos Membros 

dos Tribunais de Contas do Brasil – está realizando este evento, um evento que faz parte do 

calendário dessas organizações e, principalmente, da Editora Fórum. E à medida do tempo é 

crescente o número de participantes, Conselheiro André, eu mesma venho acompanhando há 

alguns anos, participando, e a gente observa que essa 11º edição, a exemplo das anteriores, os 

palestrantes são de alto nível, mestres, doutores, e profissionais de renome. É um evento com 

competência e propriedade discorre sobre temas atuais e oportunos para o momento nas 

diferentes esferas de poder, bem como no mundo tecnológico e que aponta para um novo 

exercício de conceitos. Fomos privilegiados com a palestra magna do Ministro do TCU, um 
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jovem, o mais novo Ministro Bruno Dantas, e à tarde nós tivemos a presença do nosso 

Ministro, conhecido cidadão paraense, Doutor Benjamin Zymler. Também tivemos a 

participação do Doutor Jorge Ulysses Jacobi, do Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori 

Zavascki, da Ministra e Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia Antunes 

da Costa, dentre outros palestrantes, mestres, doutores, durante os dois dias desse evento. Na 

programação tivemos a oportunidade de participar e debater sobre temas como a Lei da Ficha 

Limpa, Controle de Políticas Públicas e efetividade do direito à educação, o equilíbrio entre o 

poder político e jurídico no controle externo de administração, a lei anticorrupção empresarial 

e perspectiva dos tribunais de contas, Controle das políticas públicas, Controle judicial sobre 

as escolhas regulatórias, judiciário e seu papel no equilíbrio entre os poderes e outros. Como 

se vê foram temas enriquecedores, que nos trazem contribuições valiosas no exercício de 

nossas funções e nos compromissos constitucionais desta Corte de Contas. Eu e o Conselheiro 

Cipriano participamos de todos os momentos, tem os registros fotográficos. Eu gostaria de 

compartilhar com ele esse momento, pedir que ele também possa nos ajudar a tratar este tema, 

e eu até já conversei com Vossa Excelência, Presidente, sobre a importância da presença do 

Conselheiro neste evento. E esse também é um preparatório para o nosso congresso que será 

realizado em dezembro, que eu gostaria de sugerir ao nobre Presidente que a gente possa 

conciliar, conversamos muito com o Conselheiro Cipriano, a importância da nossa 

participação, inclusive do Ministério Público, essa também é uma parceria entre os Ministérios 

Públicos de Contas e a justiça Brasileira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, a Conselheira Lourdes Lima já fez toda a 

exposição, muito bem feita por sinal, o resumo. É uma oportunidade de dar satisfação e prestar 

contas de nossa viagem. Eu agradeço a Vossa Excelência e toda a sua equipe pelo apoio que 

nos deram, nos proporcionando esse tipo de participação, como a Conselheira Lourdes Lima 

falou, porque é fundamental ter a presença, senão de todos, de um ou dois integrantes membros 

dessa Corte de Contas. Estiveram lá vários conselheiros, inclusive alguns presidentes de 

tribunais, o próprio Presidente da ATRICON falou sobre a criação do Conselho Nacional dos 

Tribunais de Contas. Na mesa em que ele estava, também estava o Ministro do Conselho 

Nacional dos Ministérios Públicos e, por alguma razão, ele estava mostrando tanto o Conselho 

Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público e a pretensão do Tribunal de 
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Contas de ter o seu Conselho, que quem falou foi o nosso Presidente da ATRICON. O 

interessante é que o próprio integrante do Conselho Nacional dos Ministérios Públicos colocou 

alguns exemplos de falhas e de situações que ocorrem nos Ministérios Públicos de Contas, 

como também colocou o Conselho Nacional. E dizendo ele: “Como podemos ser o fiscal da lei 

e exercer a nossa função se dentro da nossa própria casa temos inúmeras irregularidades?” 

Disse o integrante do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 

Público. Os tribunais de contas, como falou bem o Presidente, existe também a necessidade 

imperiosa, a importante necessidade de fortalecer essa luta, no sentido de criar o conselho, 

porque é uma autoavaliação, uma autofiscalização, o que é que se avalia no final? Que embora 

existam muitas críticas aos conselhos, principalmente dos filiados no Brasil, a partir do 

Conselho Nacional de Justiça, e posso até dizer também do Conselho Nacional dos Ministérios 

Públicos, houve uma melhoria, uma melhora significativa em todas as instituições. Então eram 

muitas situações que ocorriam, isso dito pelos próprios integrantes, Senhor Presidente, nós 

estávamos lá participando e assistindo, e obviamente anotando, registrando todas as 

manifestações dadas por todos. E aí observamos que há sim a melhora. Há sim uma 

contribuição muito importante que pode ser dada no caso do Conselho Nacional dos Tribunais 

de Contas. Esse trabalho que Vossa Excelência iria apresentar hoje, e que foi transferido, é 

como se fosse um trabalho nessa direção, de unir os tribunais, de fazer a autoavaliação para 

melhorar o nosso desempenho, corrigir as nossas falhas e cada vez mais aprimorar o trabalho 

dos Tribunais de Contas, e, com certeza, a sua equipe vai mostrar que houve sim avanços 

significativos. E assim eu considero que todas as palestras foram muito importantes, a 

Conselheira Lourdes Lima já fez a apresentação, muito bem feita. E tivemos a presença 

também da Doutora Rai, que trabalha conosco, e estava presente registrando, acompanhando, 

assessorando, dando total apoio. E se a gente for aqui falar, Senhor Presidente, de todos os 

palestrantes, cada item, cada tema, como eu fiz as observações, como a Conselheira Lourdes 

Lima também. Tudo que a gente conseguiu registrar de importante, sugestões, últimas 

discussões, as mais recentes, alterações na legislação, ou seja, tudo que pode ser discutido 

levaria algumas horas aqui para a gente debater. Mas de qualquer maneira eu queria fazer 

esse registro, agradecer a Conselheira Lourdes Lima, a Rai e, principalmente, a Vossa 

Excelência Presidente, que proporcionou ao Tribunal participar desse evento. Todo material 
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que eu colhi como, com certeza, a Conselheira Lourdes, está a disposição, não só dos 

conselheiros, como de todos no Tribunal. E acho muito importante a gente estar participando, 

uma vez que quando tem um representante nosso, ou uma participação nossa, a gente 

demonstra primeiramente que a gente não está isolado, que a gente está junto, que a gente está 

querendo participar, que a gente está querendo somar. Eu acho isso importante e fundamental. 

O evento foi muito bom, muito prestigiado, enfim, o nível foi elevadíssimo, muito obrigado 

Presidente, obrigado Conselheira Lourdes Lima. Eu acho que uma breve prestação de contas 

mostrando que efetivamente o Tribunal participou de forma contundente e efetiva mais uma vez 

no 11º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública. Manifestação do 

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

da presidência queria só cumprimentar a Conselheira Lourdes Lima e o Conselheiro Cipriano 

Sabino. Parabenizá-los por nos representar nesse evento, eu continuo achando que é muito 

importante isso para os conselheiros e servidores, sempre que possível participar desses 

eventos para poder primeiro representar a nossa Instituição, e segundo, eu entendo que há um 

ganho de conhecimento que vai servir para o Conselheiro, para o servidor, e com isso a nossa 

Instituição ganha, porque isso se traduz em melhoria na qualidade do nosso serviço. Muito 

obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Nos dias 19 a 

21 nós estivemos presentes, a Sônia Abreu e eu, em Salvador, no 2º Seminário Internacional de 

Controle Externo, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Após a brilhante 

abertura pelo Presidente do Tribunal de Contas da Bahia, o Conselheiro Inaldo Araújo, que 

também é escritor e poeta, inclusive terminou com um poema “Pensando 100 anos em 100 

segundos”. E após essa brilhante abertura, tivemos uma palestra com o Governador do Estado 

da Bahia. Ele falou da dificuldade do gestor público que prima pela boa governança em 

virtude da cultura da corrupção. E ele citou um exemplo que talvez ocorra no Brasil inteiro. 

Ele diz que fizeram um programa de Governo, “Pacto pela Educação” – Educar para 

Transformar, e, em 7 meses, em cada viagem que faz pelo interior, ele faz questão de visitar 

algumas escolas públicas. Ele visitou, em 7 meses, 102 Escolas Públicas. Ele viu escolas 

públicas do padrão que ele almeja que todas sejam. Viu escolas de um padrão médio, mas viu 

escolas muito ruins, que precisam de muita melhora. Ele disse que em uma dessas escolas, um 

grupo de alunos o procurou e perguntou, e disse para ele: “Governador, nós temos muitos 
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horários vagos.” Então ele perguntou aos alunos: “ Por que, não tem professores no quadro?” 

Eles falaram: “Temos professores, só que os professores faltam muito, eles não vêm.” Então o 

Governador foi ao Diretor da Escola e perguntou para o diretor: “Por que eles não vêm? 

Porque os professores estão faltando?” O diretor disse: “É porque eles apresentam atestados 

médicos e eu não posso fazer nada.” Então, chegando em Salvador, ele ordenou a Secretaria 

de Educação a fazer um levantamento, e, somente no mês de março de 2015, 600 professores 

no Estado da Bahia apresentaram atestados médicos, não porque estavam doentes, mas para 

acompanhar alguém da família, naquele horário específico de dar aula para aquelas crianças 

e adolescentes, alunos da escola pública. Isso aqui, talvez, é algo que aconteça no Brasil 

inteiro. Ou seja, a cultura da corrupção travando aquele gestor que tem vontade de fazer uma 

boa governança. Agora eu chamo a servidora Sônia Abreu, que tem uma explanação bem 

rápida também. Os slides aqui para que possamos fazer ligeiros comentários. Vai ser bem 

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

Passo a palavra a servidora que nos assessora no Controle Externo, Doutora Sônia Abreu. 

Manifestação da Senhora Sônia Abreu: Bom dia a todos! O 2º Seminário Internacional de 

Controle Externo fez parte da comemoração dos 100 anos do Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia, e foi marcado com a apresentação de palestras e painéis, proferidos por diversos 

representantes de instituições do controle externo do Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, 

Austrália, Suécia, Áustria e Portugal. E teve como lema as entidades de fiscalização no mundo 

contemporâneo. O evento abriu com a palestra: “Burocracia e Corrupção, uma viagem pela 

história do Brasil”, ministrada pelo Professor Laurentino Gomes, que explicou que as raízes e 

os problemas crônicos de corrupção e do excesso de burocracia do Brasil podem ser 

detectados na própria origem do povo brasileiro, herdeiro de vários traços culturais e 

genéticos dos portugueses, entre os quais a opção por um estado forte, centralizador e 

clientelista. Mas ele apresenta soluções por meio de uma educação e de uma cultura melhor de 

qualidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Quanto à 

palestra do escritor Laurentino Gomes, autor dos livros: 1808, 1822 e 1889. Ele fazendo uma 

retrospectiva histórica sobre a burocracia do Brasil, chegou à conclusão que temos inúmeras 

heranças negativas, mas também temos algumas positivas. Não devemos nos concentrar nas 

negativas, principalmente os órgãos de controle. Diz que não podemos permitir, não podemos 
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fomentar o cinismo de lado, o cinismo naquele dizer: “Se todos roubam eu também vou 

roubar”. Ele citou até um comercial de televisão antigo que dizia assim: “Leve vantagem você 

também.” Esse era o tema daquele comercial. E por outro lado também não devemos alimentar 

a falta de esperança, no sentido de dizer: “Não tem mais jeito”. É aquilo que o Bezerra da 

Silva, na década de 1970, cantava assim: “Quem vai livrar o Brasil dessa baderna? Só quando 

Morcego doar sangue e o Saci cruzar as pernas”. Não devemos pensar dessa forma, nós 

devemos procurar meios para fazer o Brasil na ordem para que possa atingir o progresso. 

Manifestação da Senhora Servidora Sônia Abreu: Na palestra “Panorama das Entidades de 

Fiscalização no Mundo Contemporâneo” do Ministro Aroldo, do TCU, ele destacou que é 

preciso união dos órgãos competentes com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de 

Controle, e chamou a atenção para a importância do estímulo ao desenvolvimento das 

sociedades nas ações de governo. Segundo o Ministro, é exatamente isso que fortalece o 

sistema de controle e amplia o controle social. Já em relação à palestra “Desafios do Sistema 

Tribunal de Contas Brasileiro”, Valdecir Pascoal, Presidente da ATRICON, destacou como 

ponto prioritário para o futuro dos tribunais de contas o Marco da Medição. É uma ferramenta 

desenvolvida pela ATRICON em parceria com a universidade. Ele ressaltou a necessidade de 

uma reflexão sobre o futuro da humanidade sobre a ótica do controle. Assim se pronunciou: 

“Tenhamos todos no Controle Externo rigor para analisar a questão do endividamento e as 

suas roupagens mais modernas, talvez travestidas na face de Parceria Público Privada – PPP. 

Precisamos ter ferramentas para medir o impacto dessas ações no futuro dessas gerações. São 

contratos de 28, 30, 35 anos que merecem do controle este rigor”. Por fim, também destacou 

as preocupações com as questões ambientais. Eu vou só dar um breve resumo de algumas 

palestras e painéis senão vai ficar muito extenso. Outra palestra que nós tivemos foi 

“Construindo Capacidade nos Tribunais de Contas Brasileiros”, do Conselheiro Sebastião 

Helvécio, Presidente do IRB. A palestra “Papel e a importância do Tribunal de Contas 

Europeu”, dos presidentes dos tribunais de contas europeus também, Robert Weber. “Os 

Tribunais de Contas como Instrumento de Fortalecimento da Democracia Brasileira”, com o 

Ministro Carlos Aires. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Rocha: Aires 

Brito fez algumas reflexões superinteressantes. Uma delas ele disse assim: “De que se queixam 

os tribunais de contas? De nada, a não ser deles mesmos, se deixarem de ter coragem de 
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assumir a própria independência.” É algo para refletirmos. Disse ainda: “Os tribunais de 

contas tem que fazer pelo Brasil todo o bem que a Constituição fez pelos tribunais de contas.” 

Ele disse que uma Constituição nunca deu tanto poder aos tribunais de contas, aos órgãos de 

controle, ele citou também o MPE, e citou também o MPC, dizendo da importância do 

Ministério Público de Contas ser independente, como é aqui no Pará, apesar de ter uma ADIN, 

nós sabemos das relevâncias que tem e da boa vontade de ir até o Ministro do STF em fazer um 

modelo com o MPC independentes. E falando sobre a composição dos tribunais de contas, ele 

falou do poder ainda imperador do executivo, e concluiu dizendo que todos os componentes 

desses órgãos de controle, principalmente do tribunal de contas tem o dever de ser ingratos 

devido às nomeações do executivo e tal, nesse contexto, temos o dever de ser ingratos. 

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

não entendi. Gratos ou ingratos? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Rocha: Dever de ser ingratos por aqueles que nomearam. Aqueles que 

fizeram campanhas, para que as pessoas cheguem. E ser gratos, é claro, com o erário público, 

com a sociedade, nesse contexto. Foram frases, assim, bombásticas, para fazerem as pessoas 

refletirem realmente. Manifestação da Senhora Servidora Sônia Abreu: Na palestra “A 

importância na Rede Mundial de Controle”, o presidente do TCE da província de Buenos 

Aires, Eduardo Grinberg, falou da importância do próprio foco dos trabalhos auditoriais, 

defendendo que se promova mudanças de paradigmas nesta área. O ex-controlador geral do 

Chile ao abordar o tema “Transparência e o Controle da Corrupção No Contexto das 

Entidades de Fiscalização” aponta a necessidade de uma estrutura saudável de governança 

para o combate à corrupção. Ressaltou que não só o estado precisa de transparência, mas 

aqueles que trabalham para o estado. Segundo ele, o estado precisa mudar a sua forma de 

investir, avançar nas auditorias de confiabilidade da informação, na independência, na análise 

de riscos. As entidades de controle devem ser imparciais e próximas do cidadão. A outra 

palestra foi sobre a trajetória do Tribunal de Contas do estado da Bahia, de 1915 a 2015, do 

Conselheiro Ademar Bento Gomes, ex-presidente do TCE da Bahia. Tivemos também a 

palestra sobre “Ética, Motivação e Comprometimento, Construindo um novo Futuro para o 

TCE”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Essa palestra foi 

proferida pelo Filósofo e Professor, me parece que da USP, Clóvis de Barros Filho, que após 
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mencionar o conceito de ética de Aristóteles, que resulta no aperfeiçoamento das habilidades 

em busca de uma vida com excelência. O sentido da vida ensinado por Jesus Cristo, consistente 

no “Amor Ágape” que objetiva construir a felicidade do próximo. A potência de agir lecionada 

por Baruch de Espinoza, que quando baixa se aproxima da morte, quando alta mais radiante e 

plena a pessoa se sente. E a liberdade que respeita o espaço do outro, em uma sociedade de 

valores morais bem definidos, no pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Concluiu que 

podemos ser grandes e felizes no que fazemos. Assim podemos valorizar a função que 

desempenhamos, principalmente nos órgãos de controle, operando transformações para o bem 

no meio em que vivemos. Foi à finalização com o Pastor Clóvis de Barros Filho. Muito boa 

palestra, vale a pena ser até repetida ou convidada para palestrar em nosso Tribunal. 

Manifestação da Senhora Servidora Sônia Abreu: Tivemos no painel, também, modelos de 

fiscalização de medição de desempenho das entidades de fiscalização. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Marcos de fiscalização de desempenho, o 

Conselheiro Substituto Jaílson, do Piauí, fez a explanação desde o início e nosso Tribunal está 

de parabéns como disse o Conselheiro Cipriano ainda há pouco, desde o primeiro momento 

nós aderimos, por isso nosso Tribunal é respeitado. Tanto é respeitado que três de nós aqui do 

nosso Tribunal fazemos parte da Comissão de Garantia, ou seja, esses indicadores houve uma 

autoavaliação, cada tribunal deve pegar esses indicadores, que esse trabalho que nós fizemos 

aqui, cada um dos Tribunais do Brasil, dos 34, ou seja, só 1 ficou de fora. Esses 33 tribunais 

fizeram uma autoavaliação, levando em consideração todos esses indicadores, que são 

indicadores objetivos. Quando pensamos em nós mesmos, achamos que estamos muito bem, 

mas devemos nos comparar com o padrão mundial. E quando comparamos com esses 

indicadores, fizemos todo esse trabalho, autoavaliação. Só que esse trabalho vai ser 

reavaliado, ou seja, comissões de garantia de qualidade visitarão cada um dos tribunais para 

ver se esse trabalho realmente corresponde ao almejado, ou seja, se realmente são fiéis a esses 

indicadores. Essas comissões são formadas por pessoas de tribunais diferentes. Aqui no 

Tribunal nós fazemos parte de comissões - eu, a Milene e o Valino. A minha comissão, por 

exemplo, com o Conselheiro Substituto Jaílson e mais uma servidora de Minas Gerais, vai 

visitar o tribunal de Sergipe e Alagoas, para fazer a reavaliação desse trabalho deles lá, e se 

estiver tudo ok, vai se emitir aquela certidão de garantia de qualidade por essa equipe, ou seja, 
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os pares de outros tribunais farão essa reanálise. A Doutora Milene ficou em uma comissão 

que vai fazer a avaliação no tribunal de Tocantins e me parece que Goiás, com o Conselheiro 

Substituto Moisés Maciel do Mato Grosso, e mais outra pessoa, que é o Conselheiro Gilberto 

do Rio Grande do Norte. E o Servidor Valino, que é o coordenador do MMDTC aqui do nosso 

Tribunal, fará parte da comissão de garantia de qualidade com o Conselheiro Substituto 

Jaílson e mais outros servidores. Eles farão um trabalho nos tribunais do Rio de Janeiro. Ou 

seja, somos valorizados também nesse sentido, Conselheiro Cipriano, já que estamos desde o 

início participando de todos os eventos, inclusive visitando outros tribunais, já que outros vêm 

aqui nos visitar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Vossa Excelência me dá um aparte Doutor Julival? Realmente esse tema também 

foi discutido lá onde nós estávamos, nessa direção, inclusive informando-nos que esses 

relatórios vão ser feitos de forma anual, com o relatório final trienal. Vai ser agora, por 

exemplo, no congresso dos tribunais de contas vai acontecer o relatório final de todos os 

tribunais do Brasil, mas todos os anos cada qual terá a sua avaliação, e em 2018 um novo 

relatório com o resumo de todos os tribunais. São 3 anos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Na verdade esse ingresso, esse modelo, faz com que o 

Brasil tenha uma credibilidade muito grande no exterior. E não somente no exterior, que eu 

falo assim, para investimentos do Banco Mundial, não é isso Conselheiro Cipriano? Do BID, e 

mais ainda, o zelo pelo erário e o atingimento daquele fim maior, que é fazer com que a nossa 

sociedade se desenvolva. É de suma importância o nosso Tribunal está de parabéns por 

participar desde o primeiro momento. Manifestação da Senhora Servidora Sônia Abreu: Mas a 

gente também não vai falar sobre todas as palestras, nem todos os painéis, só destaquei mais 

cinco palestras e um painel. Nesse painel de modelos de medição de desempenho das entidades 

de fiscalização, que fala sobre o Marco de Medição, o MMD, que já foi mencionado aqui, o 

Institucional Capacity Building e executivo da INTOSAI sobre a qualidade e agilidade dos 

tribunais de contas QATC. E o painel governança pública que tinha como lema a contribuição 

das entidades de fiscalização para governança pública, desafios do Brasil e o painel que a 

gente vai comentar sobre a estratégia de cooperação dos organismos internacionais para 

entidades de fiscalização. O Coordenador Técnico do BID, o Hector Rabade salientou que o 

apoio e a cooperação entre as diversas instituições tem sido essenciais para que a ciência das 
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atividades do Banco, e deu como exemplo o trabalho que é desenvolvido há 25 anos pelo 

Tribunal de Contas da Bahia na realização de auditorias, na fiscalização e controle para a boa 

aplicação dos recursos. O representante da Agência Alemã de Cooperação Internacional, 

senhor Carlos Figueiredo, fez uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela agência, 

destacando os projetos de cooperação técnica em mais de 130 países e salientou que o papel 

pioneiro do TCE da Bahia, aqui no Brasil, na ligação com os organismos internacionais da 

área de controle. Por fim, para o coordenador do BID, Miguel Santiago de Oliveira, o trabalho 

dos tribunais de contas estaduais e dos tribunais de contas dos municípios tem se revelado 

essencial para o sucesso do Banco Mundial. Ressaltou que a ação dos tribunais de contas cria 

um ambiente de confiança na aplicação dos recursos públicos e nos governos, o que contribui 

para melhoria das condições econômicas. Em síntese o seminário objetivou colocar em 

discussão o papel dos tribunais de contas, discutindo o seu aperfeiçoamento, observando se o 

que tem sido feito, não apenas no Brasil, mas também em outros países na área de controle das 

contas públicas, trazendo reflexão sobre a contribuição para melhoria da gestão pública, a 

realização de controle preventivo concomitante, a prevenção e combate à corrupção, o 

exercício do controle externo em rede, o fomento ao controle social da gestão pública, a 

efetivação das gestões de formação estratégica, a intensificação do controle financeiro nas 

áreas de maior risco, e as ferramentas para a realização do impacto nas políticas públicas. É o 

relatório. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha: Presidente. Só 

mencionado que a Sônia foi, antes de mim, na segunda e na terça, 17 e 18. Ela fez uma visita 

técnica no Tribunal de Contas do estado da Bahia. A Bahia, a semelhança nossa aqui do 

Estado do Pará, tem dois tribunais. Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios. E um dado 

que me chamou a atenção foi o seguinte: Lá tem o mesmo número de servidores que aqui, 600 

servidores, não é isso? Só que desses 600, 450 trabalham no controle externo, não é isso? 

Enquanto que o nosso aqui temos 120 apenas trabalhando no Controle Externo. E nós vamos 

ver o reflexo disso quando fizermos a apresentação desse MMD-TC na segunda-feira. 

Manifestação da Senhora Servidora Sônia Abreu: Só para falar da visita técnica, rapidamente. 

Nós tivemos lá nesses dias anteriores para conhecer as boas práticas de fiscalização do TCE 

da Bahia, que faz parte de uma ação do plano de gestão da presidência, de 2015 a 2017. Então 

fomos lá para dar cumprimento a essa ação. Com enfoque na redução do passivo, e também 
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enfoque de como se evitar a formação de passivo, enfoque também na tempestividade da 

instrução processual, enfim. Tudo isso foi repassado para o nosso Secretário de Controle 

Externo. Fizemos uma reunião, fiz um relatório, e no momento oportuno ele vai repassar aos 

conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente, eu quero parabenizar os conselheiros Cipriano, Lourdes Lima, Conselheiro 

Substituto Julival, a Raí, que participou no Rio de Janeiro, a Sônia. Essa participação do 

Tribunal apenas evidencia que nosso Tribunal de Contas do Estado do Pará não está alheio a 

nada do que ocorre no cenário nacional. Estamos verificando as boas práticas que existem, e 

estamos participando efetivamente de todas as discussões que envolvem o sistema de controle 

externo. Então nossa Instituição nesse aspecto está de parabéns, e os nossos integrantes, tanto 

membros do plenário, quanto servidores, estão de parabéns nesse sentido. Manifestação do 

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

obrigado pelas palavras de Vossa Excelência, e isso a mim causa, eu posso dizer, um alívio. Eu 

confesso que não estou tendo tempo para participar desses eventos fora do Estado do Pará. 

Tenho sido muito cobrado, principalmente pela ATRICON, porque sou o Presidente. Existe um 

colegiado de presidentes que trata desses assuntos, eu tenho me desculpado, mas eu tenho dito 

que sempre que um conselheiro desejar a presidência vai apoiar para que ele participe do 

evento. E eu fiz uma escolha de me dedicar internamente. Eu ainda tenho 1 ano e 5 meses pela 

frente no cargo de Presidente, então eu quero me dedicar o máximo que puder aqui. Mas eu 

quero oportunizar aos conselheiros, e sempre que possível aos servidores, a participação 

nesses eventos, que eu os considero da maior importância. E Vossa Excelência, Conselheiro 

Odilon Teixeira, conseguiu sintetizar tudo, exatamente isso a gente está sintonizado, como diz a 

linguagem dos jovens, antenado com tudo que está acontecendo nacionalmente e 

internacionalmente. Não foi iniciativa minha. Foi a gestão do Conselheiro Cipriano que 

permitiu a avaliação. Naquele momento, boa parte dos tribunais não aceitou ser avaliado. 

Hoje apenas um tribunal de contas no Brasil não quis ser avaliado. Então o nosso Tribunal 

desde o primeiro momento deu esse passo. Eu estou apenas reeditando, apoiando. E eu 

acredito, Conselheiro Cipriano, que esse trabalho que a gente vai apresentar na terça-feira, 

que já está nas mãos de Vossa Excelência, aponta muitos caminhos para a gente melhorar. O 

trabalho, no meu entendimento, está tecnicamente perfeito, até mesmo quando se critica e 
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avalia uma unidade do nosso tribunal porque não anda bem. Não é que ela não esteja 

funcionando, ela está funcionando, é que falta melhorar, falta uma coisa ou outra para 

melhorar. E eu acho que agora vem uma luz, vem um caminho, e cada vez mais eu me 

convenço que da minha parte, Conselheiro Odilon, eu tenho que ficar aqui. Eu creio que talvez 

o único evento que eu venha participar é no Congresso dos Tribunais de Contas no final do 

ano, mas fora isso, da minha parte eu vou evitar, não é porque eu não queira ir, porque é 

preciso ficar, mas eu vou oportunizar aos conselheiros que desejarem. Porque eu acho que 

quando um conselheiro está em um vento, eu me sinto representado. Eu disse até ao 

Conselheiro Julival assim: “Dê um abraço no Presidente do TCE da Bahia, nosso amigo 

Inaldo, diga a ele que eu não pude ir, mas que nosso Tribunal está representado por você.” 

Porque lá era uma comemoração especial, 100 anos da Bahia. É um seminário internacional, e 

o Conselheiro Julival Rocha me confirmou que fez isso, missão cumprida? Então, no Rio de 

Janeiro, em uma exposição aqui da Conselheira Lourdes e do Conselheiro Cipriano, muito 

importante, estavam ali pessoas que representam o controle externo brasileiro, vocês nos 

representaram, então para mim isso que importa. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Inclusive nós passamos logo até informações 

detalhadas para Vossa Excelência ter o conhecimento geral do teor. Eu até sugeri, mas hoje eu 

entendo o que Vossa Excelência inclusive disse-nos: “Olha, vocês estando para mim eu estou 

representado na pessoa de cada um de vocês.” E nós, inclusive, passamos várias informações 

com detalhes, porque Vossa Excelência deve lembrar-se da conversa informando de tudo o que 

tinha acontecido, da nossa justificativa diante do Presidente da ATRICON, diante do 

Presidente do IRB, e de todos os parceiros, os apoiadores e promotores do evento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

rapidamente Excelência, eu queria cumprimentar o Conselheiro Julival pela exposição, como 

também a Doutora Sônia, que fizeram muito bem o trabalho expondo e mostrando a 

importância da participação deles no evento para o Tribunal. Quero citar um ponto que o 

Conselheiro Julival falou que agora o Tribunal integra também a equipe que faz a averiguação 

dos dados nos tribunais, que faz a aferição. São três equipes aqui lideradas, lideradas não, mas 

participam: Conselheira Milene, Conselheiro Julival e o Doutor Valino, que estão 

acompanhando nos tribunais, pelo menos em seis tribunais, pelo que foi colocado. Eu acho isso 
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muito importante, não só recebemos a visita para aferição, mas também o nosso Tribunal vai a 

outros tribunais também fazer a aferição. É a importância da gente estar participando. Veja só 

como a gente permite ser olhado, mas fomos convidados também a participar, olhar os outros 

também. Ele falou muito bem, o Conselheiro Julival, eu acho que isso é muito importante para 

o Tribunal, não só porque nós fomos os primeiros a integrar esse projeto, mas agora estamos 

fazendo parte também, vamos dizer assim, “Da auditoria da fiscalização”, porque não é bem 

isso, mas apenas da aferição dos dados, e isso é fundamental. No momento que se faz a 

verificação desse projeto, ele foi muito bem elaborado, como disse o Doutor Julival, e eu 

também cumprimento toda a equipe que fez, pois a gente não só faz a verificação, como 

também aprende, como também verifica boas práticas, como vê também coisas que evoluíram e 

que a gente pode trazer para cá. Então a missão da Doutora Milene, Doutor Julival e Doutor 

Valino é fundamental e importante para que essas seis visitas que eles irão fazer, ou mais, não 

sei bem, com certeza mostra a presença efetiva do Tribunal de Contas do Estado do Pará no 

Brasil, como pode trazer bons e importantes resultados para o nosso trabalho, principalmente 

no que se refere ao plano estratégico de gestão. Conselheiro Presidente esse avanço do 

Tribunal de Contas do Estado, eu falo isso com muito orgulho e alegria, permite, como muito 

bem disse o Doutor Julival, que o Tribunal de Contas seja um dos primeiros a fazer um 

convênio e um acordo de cooperação técnica com o BID - Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Na época que o Tribunal assinou, sete tribunais estavam credenciados, e o 

Tribunal do Estado era o 7º. Estavam lá em fase de adaptação, ou seja, de construção desse 

convênio outros tribunais, mas é muito importante a gente trabalhar nesse sentido, porque 

senão o BID não estaria conosco, como outras entidades estariam trabalhando junto conosco. 

É sinal que a gente tem credibilidade, que os nossos servidores são preparados, nossos 

técnicos estão prontos para trabalhar, não só no Brasil, mas em qualquer excursão nacional e 

internacional no que se refere ao controle externa. Então eu cumprimento Vossa Excelência, 

cumprimento o Doutor Julival, Doutora Sônia e, também, por esse trabalho a Doutora Milene 

e Doutor Valino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Muito bem! Eu da parte da presidência só quero agradecer. Acho que o 

Tribunal cumpriu a sua missão, foi muito bem representado pelos nossos conselheiros e 

servidores.  Então eu quero também cumprimentar, não está aqui a servidora Rai, que é 
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assessora da Conselheira Lourdes Lima. Mas eu cumprimento a Rai, a Doutora Sônia Abreu 

por estarem na companhia dos nossos conselheiros e dar todo o suporte, todo o apoio. Eu antes 

de encerrar tenho mais um aviso. Na próxima quarta-feira, dia 02, vamos fazer um trabalho de 

campo, que eu considero muito importante. E eu estou convidando os conselheiros que 

puderem, e é extensivo o MPC. Nós vamos fazer uma visita à FASEPA. Vamos conhecer uma 

unidade em funcionamento que tem internos, adolescentes internos, sob a proteção do estado, 

inclusive como eles estão sendo tratados, o que estão fazendo, o que estão produzindo, como 

está sendo o processo de educação dessas crianças e, na oportunidade, vamos assinar 

solenemente o termo de cooperação, o que na prática já está acontecendo aqui, que é uma 

reedição do convênio que permite a gente ter aqui na nossa Instituição seis jovens de 

responsabilidade da FASEPA, antiga FUNCAP. Então vai ser quarta-feira pela manhã. Eu não 

sei bem, eles vão nos informar, creio que o cerimonial já tenha os endereços todos direitinhos. 

Nós vamos conhecer duas unidades na verdade, eu acho que vale a pena ir. Fica então o 

convite. 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 trinta e seis minutos 

(11h36min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário em exercício do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 27 de agosto de 2015. 
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