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ATA Nº 5.333 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia primeiro (1º) do mês de setembro do ano dois mil 

e quinze (2015), terça-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, André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira; a Excelentíssima 

Senhora Auditora Milene Dias da Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Subprocurador do 

Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, representando o TCE 

em missão Oficial e do Excelentíssimo Senhor Auditor Julival Silva Rocha, por motivo de força 

maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

realizada no dia (27) vinte e sete 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 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 determinou ao Secretário que proceda a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2012/51555-8, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar 

Vianna, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 
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regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela denegação do registro, 

determinando-se à Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, que 

promova o devido concurso público para o provimento de cargos de sua estrutura 

administrativa e que correspondam à sua necessidade rotineira e cotidiana e recomendações 

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

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

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

publicação fora do prazo, deixo de aplicar multa face o Prejulgado nº 06 e item 4 do Anexo da 

Resolução nº 17.459/07 TCE-PA. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/53182-3, 

que trata do Ato de Aposentadoria de Auriceli Corrêa da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50609-7, que trata 

do Ato de Aposentadoria de Rita Regina da Silva Leonardo, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2013/51066-2 e 

2013/51070-9, que tratam dos Atos de Aposentadorias de Aldna Maria Monteiro Costa e Ana 

Célia de Lima Lopes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 
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dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

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

dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51049-7, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Sonia Maria Cardoso Barroso, 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, 

com determinação ao IGEPREV para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique os 

pagamentos efetuados, para que passem a corresponder ao valor constante do ato de concessão 

da pensão, reajustado pelos índices aplicáveis aos benefícios do regime geral de previdência 

social. 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 2014/51768-9, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Sidelia Ferreira de Souza, 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 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu sua proposta de decisão para 

deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/50453-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Pescadores de Salinópolis, responsável 
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Anderson Montenegro de Sá, 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 

regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53335-8, que trata da Prestação 

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

Associação dos Criadores, Fruticultores e Extrativistas de Bagre, responsável José Messias 

Rodrigues de Souza, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50166-6, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração, exercício financeiro de 

2011, responsável David Araújo Leal, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, a presidência passou a tratar dos assuntos pautados 

em MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Encerrada a pauta de julgamentos, há matéria 
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administrativa, eu peço à secretaria que distribua aos Senhores Conselheiros para 

conhecimento e apreciação na próxima sessão, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo nº 

172 do Regimento Interno desse tribunal, proposta de resolução encaminhada pelo eminente 

Conselheiro Odilon Teixeira, nosso ouvidor, que se refere ao manual de procedimentos 

internos da ouvidoria. Então eu creio que na próxima reunião ordinária de quinta-feira 

teremos condição de aprovar esta matéria. Assim como eu pedi à assessoria da presidência que 

encaminhasse ao gabinete dos conselheiros uma alteração que faremos no Regimento Interno 

desta Casa, sobre prazos, e deve chegar ao gabinete de Vossas Excelências hoje. Eu gostaria 

que Vossas Excelências pudessem examinar para ver se na quinta-feira a gente vota no 

plenário. Conselheiro Odilon já tem conhecimento, e o que Vossa Excelência tem cobrado, o 

resultado foi encaminhado pelo DCE. Eu queria, antes de franquear a palavra, comentar uma 

matéria publicada no Jornal O Liberal de hoje, “Repórter 70”, que fala do TCE-Cidadão. A 

referência é a participação da nossa Diretora da Escola de Contas, Géo Damasceno, no evento 

Encontro Técnico de Educação Corporativa, que aconteceu em Fortaleza. E tivemos a 

participação naquele evento através da Professora Géo, da Escola de Contas, e também da 

Secretaria de Planejamento do nosso tribunal, Doutora Lilian Bendahan. E a participação 

delas teve uma repercussão grande, a prova disso é que já marcaram um evento para Belém do 

Pará. E o nosso planejamento estratégico, muito elogiado por sinal na avaliação que aqui 

fizemos, do Marco de Medição de Desempenho, tirou a nota máxima. E o TCE-Cidadão teve 

uma repercussão grande da forma como estamos fazendo. O Amapá, nosso tribunal irmão, já 

copiou a ideia e apresentou há aproximadamente uns 6 meses o projeto, e está executando. 

Mas o que chamou a atenção foram os outros tribunais que gostaram do modelo que estamos 

adotando. Então pediram informações para implantar em todo o Brasil. Eu fico feliz, por isso 

quero festejar esse momento que é uma iniciativa nossa que repercutiu positivamente no resto 

do Brasil. Então parabéns a Géo, parabéns Conselheiro Nelson Chaves, à Conselheira 

Substituta Milene, que estão à frente da Escola de Contas, que está a todo vapor. Vossas 

Excelências acabaram de receber a agenda da Escola de Contas, por isso fico muito feliz em 

saber que a gente apresenta uma agenda muito positiva, com número, eu posso dizer assim, 

bastante grande para a nossa capacidade de executar eventos, mas a gente está dando conta. 

Tenho dito ao Conselheiro Nelson Chaves que ele está em um ritmo bastante acelerado, e isso 
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é bom, porque a gente está trabalhando no nosso limite, e não dá para fazer mais do que isso, 

porque a escola não tem condições de fazer mais que isso, tanto em questão estrutural, como 

pessoal para trabalhar. Mas dentro do possível a gente está apresentando o máximo que 

podemos. Então quero fazer esse registro e parabenizar a todos os integrantes da Escola de 

Contas Alberto Veloso, na pessoa do Senhor Presidente do Conselho Consultivo, Conselheiro 

Nelson Chaves. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Conselheira Substituta Doutora 

Milene, nosso digno, jovem, representando o Ministério Público de Contas, Doutor Patrick, 

nossos jurisdicionados, servidores e servidoras desta Corte de Contas. Eu gostaria de me 

associar às manifestações de Vossa Excelência, eu também li ontem o Jornal O Liberal, 

inclusive fiquei até feliz, porque é uma matéria espontânea em que o Jornal O Liberal fala do 

TCE-Cidadão, e também até relacionando várias escolas. Fala desse trabalho que o tribunal 

vem fazendo, e agora quando nós recebemos esta programação que aconteceu no mês de 

agosto, uma avaliação no número de alunos que já tiveram essa orientação, essa troca de 

experiências. E eu quero parabenizar o Conselheiro Nelson, Doutora Milene e a Géo, e 

também a Professora Andreia Cavalcante, que é uma das que vem também trabalhando esse 

processo a nível das escolas. E eu parabenizo a ideia desse trabalho do TCE-Cidadão, porque 

inclusive aos nossos gabinetes foram enviadas algumas edições, que quando da visita de 

pessoas, e agente quando entrega, Conselheiro Nelson, o exemplar para as pessoas que nos 

visitam. Na semana passada, eu até falei com Vossa Excelência sobre uma Promotora que 

elogiou muito, que, quando ela pegou e começou a ler, disse que ideias como essas deveriam 

ser realmente levadas a todo o estado. E eu acho que com esse testemunho que Vossa 

Excelência acaba de colocar, ela ultrapassou as fronteiras do estado. Parabéns a toda a equipe 

que foi trocar essa experiência. E eu não tinha conhecimento ainda do Amapá, que já tinha 

vindo buscar essa experiência exitosa aqui na nossa Corte. Esse trabalho que está acontecendo 

na Escola de Contas é muito bom. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, inclusive o Tribunal do Amapá 

usou o nosso nome: TCE-Cidadão Amapá. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Que legal! Então isso é muito gratificante, e a 

gente se sente, Conselheiro André, feliz pelas ideias, feliz pelas ações, e dizer que esse é um 
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trabalho que ultrapassa as nossas fronteiras. Que bom que ideias exitosas, trabalhos exitosos, 

a gente pode oferecer não só para os nossos jurisdicionados, não só para a nossa sociedade 

paraense, mas também para servir de modelo para outros tribunais do Brasil. Parabéns e que 

Deus continue nos abençoando. Agora nós acabamos de receber o manual de procedimentos 

internos da ouvidoria, temos que aproveitar, porque semana passada nós estivemos, aliás, há 

umas duas semanas, no evento do Tribunal de Justiça, e lá nós encontramos com a Doutora 

Edwiges e com o Doutor Ítalo Mácola. Eles comentaram sobre a nossa Ouvidoria, o trabalho 

da Ouvidoria, que no evento nós tivemos aquele painel onde houve essa troca de experiência. 

E, por sinal, os dois me abordaram naquele evento, Conselheiro André, e trocaram 

informações que eu me alegrei quando eles se lembraram do evento, inclusive falando que a 

experiência da nossa Ouvidoria chamou a atenção deles até para também somar ao trabalho, 

direcioná-los no trabalho que estão fazendo. A Desembargadora Edwiges e o Doutor Ítalo 

Mácola também se manifestaram da alegria de ter sido convidado a participar do nosso 7º 

Fórum. E para eles também ajudou muito no trabalho da ouvidoria do TJ e da ouvidoria do 

Estado do Pará. Então parabéns, que nossas ferramentas, digo assim, estão também servindo 

de elementos para outros órgãos e instituições aprimorarem os seus trabalhos. Parabéns por 

esse trabalho da Escola de Contas, da Ouvidoria, e, certamente, outras ferramentas que nós 

estamos trabalhando aqui servirão de exemplo. E esse é o nosso objetivo, é a nossa missão, e, 

principalmente, essa é a nossa visão. Estamos no rumo certo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, muito 

obrigado pela participação de Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu queria fazer inicialmente 

alguns comentários, não festejando a ausência do Conselheiro Cipriano, ao contrário, muito 

menos o isolamento do Conselheiro André Dias, mas eu quero festejar aqui na nossa bancada 

a presença honrosa para nós do Conselheiro Odilon, que está aqui mais próximo. Mas eu 

queria começar, Senhor Presidente, festejando o recebimento do manual de procedimentos 

internos da Ouvidoria. E a gente quando vê nascer alguma coisa, e vê o crescimento, e o 

denodo, o carinho, o cuidado com a elaboração desses documentos, que começa até pelo 

logotipo, e o Conselheiro Odilon, com a visão que tem, proporcionou a manifestação 

democrática de todos os servidores da Casa para a escolha da marca, que ficou muito bonita, 
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está aqui testemunhado. E também o slogan que deveria adornar o próprio logotipo, melhor 

dizendo “Ouvir para melhor servir”, esse é o caminho, e a gente não consegue ter a 

sensibilidade de escutar o clamor da sociedade no sentido de corrigirmos eventuais defeitos ou 

distorções que possamos estar cometendo. É absolutamente inócua a nossa participação. De 

maneira que a forma, eu até acho, fiz uma primeira leitura aqui, pelo formato, pela densidade, 

e até já me disporia a aprovar imediatamente, porque sei o cuidado. Isso é trabalho cuidadoso, 

a paginação, a forma estética como está aqui colocado. Então eu queria parabenizar primeiro 

pelo testemunho da diligência na atuação nesta Casa do Conselheiro Odilon, com a operosa 

equipe que montou. Isso tudo, Presidente, vai em favor também de Vossa Excelência que 

preside, porque essas coisas todas, que estamos verificando, naturalmente passam pelo apoio 

da direção da Casa e extrapolam, até eu acho, que vai em direção ao plenário, o órgão 

máximo da Instituição. E não deixo de incluir neste plenário com alegria, com satisfação, a 

presença permanente dos nossos companheiros do Ministério Público de Contas, no sentido de 

nos trazerem sugestões, de estarem permanentemente presentes nos nossos eventos, 

compartilhando e se associando a eles. Isso é um trabalho conjunto que já está denotando aqui 

que houve um cuidado especial para produção de um documento que nós estamos vendo agora, 

e isso não brota. Tinha um antigo colega, ainda felizmente vivo, era um advogado de muita 

verve e muita inteligência, no saudoso BNH onde tive a honra de ser engenheiro, que dizia que 

essas coisas não são como cogumelos, porque cogumelos é que brota do cão sem raiz, não é?  

Disse: “Eu não sou cogumelo, eu tenho raiz.” Então esse é um trabalho enraizado na 

inteligência das pessoas, na vontade de servir. De maneira que eu quero, antecipadamente, 

Conselheiro Odilon, parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho, por essa dedicação. 

Segundo momento, Senhor Presidente, Vossa Excelência generosamente aborda a questão da 

participação desta Casa por meio da sua Secretária de Planejamento, e também 

especificamente uma a quem parabenizo pelo trabalho efetuado também em favor do 

desempenho da ação administrativa aqui do Tribunal, e as ações de planejamento são 

absolutamente decisivas especialmente para quem toma decisões, inclusive no momento que 

país atravessa, de grande dificuldade, nós estamos todas as instituições olhando pelo pára-

brisa com certa cautela, em razão do futuro do ponto de vista financeiro que estou dizendo, 

sombrio que a nação toda atravessa. Isso vai demandar também providências em todos os 
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níveis, inclusive dos próprios tribunais, de maneira que uma atividade do planejamento bem 

exercida dá ao dirigente a perspectiva dos cuidados que deve tomar para que a gente possa 

atravessar a tempestade de uma forma mais segura. E também a participação da Escola de 

Contas, esteve lá a nossa Professora Géo Damasceno, e a alegria que se tem de que, eu sempre 

dizia aqui que o TCE-Cidadão, que é aquela plantinha, aquela semente que foi plantada, 

vamos dizer assim redundantemente, e que precisaria, como se diz na agricultura que Vossa 

Excelência é mestre, precisa ser aguada, não é? Precisa ser molhada. E aquilo que era um 

conta gotas, Conselheiro André, a gente vê que já é aquele vaso que os pequenos agricultores 

utilizam, enche a jarra e sai como se fosse um chuveiro com várias gotas possibilitando a 

irrigação maior. E há uma coincidência aqui muito feliz, e acho que essas coisas, eu não 

acredito muito na coincidência, eu penso sempre na mão de Deus encaminhando os nossos 

destinos. E quando se vê, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade deletéria, alguma coisa 

nossa que brota dos nossos corações, do nosso desejo de fazer um mundo melhor, e repercute 

isso, nós vemos congêneres, com todas essas condições de tentar pedir que alguma coisa que 

nasceu aqui fosse também levada para que esses outros tribunais, por acharem positivo, 

queiram implantá-los. E não há nenhum denodo nisso, porque é bom quando a gente copia o 

vizinho que tem uma prática que dá certo, a vaidade não pode nos impedir, se o vizinho está 

fazendo uma coisa boa eu vou fazer a mesma coisa. Então, nesse sentido, é aquela certeza de 

dever cumprido, não é uma vaidade, é uma felicidade que eu acho que se espraia a todos que 

participam disso. E a coincidência que eu queria dizer é que o TCE-Cidadão realmente nasceu 

na nossa imaginação, no 1º Fórum, quando quem presidiu foi a Conselheira Lourdes, que, por 

coincidência, à época, era vice-presidente, e na resolução se propôs que o Fórum seria sempre 

coordenado pelo vice-presidente, como Vossa Excelência tão bem coordenou quando esteve na 

vice-presidência. E nasceu de uma frase de um homem público de trajetória limpa, honrada e 

brilhante no país, que é o Ministro Ubiratan Aguiar, quando ao meu lado havia uma servidora 

do tribunal que é a Doutora Márcia, que hoje está no TCM, e que explanava e eu coordenava a 

mesa, e o Ministro ficou ao meu lado. Conversamos e ele disse exatamente o que me marcou. 

Já até contei aqui essa historia, dizendo que: “Nós precisávamos fazer do Brasil a formação do 

cidadão, que as escolas iam, elaboravam, preparavam, mas o cidadão precisava nascer dos 

bancos escolares, que a gente pudesse cobrar.” Isso que hoje vê tanto nas manifestações. E 
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fiquei com aquilo na cabeça, e nasceu dali o TCE-Cidadão. E foi do eminente homem público 

nascido no Ceará. Na nossa sessão de hoje que Vossa Excelência faz a repercussão de um 

evento que foi feito no Ceará, que vai ser trazido para Belém porque recomendei, a Professora 

Géo me telefonou, já tinha se comunicado com a Doutora Milene, e disse da satisfação, até de 

certa euforia de poder trazer o evento próximo para Belém do Pará. E eu disse a ela que estava 

de pleno acordo e que ela consultasse o Presidente da Casa, porque o Presidente é quem está 

com a caneta na mão. Para dizer: “Não vou fazer a proposta aqui, aceite logo a sede e depois 

criar problema de ordem financeira para a administração, o que não seria correto.” E ela se 

dirigiu a Vossa Excelência, lá do Ceará, lá de Fortaleza, e Vossa Excelência autorizou que o 

próximo evento seja realizado em Belém. E foi o evento feito em Fortaleza, e na sessão de hoje, 

que nós estamos falando de tudo isso, o representante do Ministério Público de Contas é um 

Cearense, para nossa alegria, para nossa satisfação, que é o Doutor Patrick. Eu vejo como 

essas coisas todas se encaminham no tempo, uma coisa que nasce. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador do MPC Patrick Bezerra Mesquita: Não é coincidência é 

sincronicidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Exatamente. Então, veja bem, são essas coisas todas que vão ao tempo. Vem aqui um 

Conselheiro, vem um Ministro, fala do TCE-Cidadão, a gente festeja, o evento vem para Belém, 

com o endosso e com o estimulo da Conselheira Milene em relação à Géo. E nós estamos aqui 

festejando quando outros tribunais, inclusive lá da terra de Iracema, que também se junta 

nesse festejo, porque é um trabalho que nasceu aqui tão simples, tão humildemente. E eu 

queria por causa disso festejar junto coma Escola de Contas, Professora Géo, com toda essa 

equipe denodada que muitas vezes trabalha, e mesmo com toda presteza, com toda solicitação 

e com o todo o apoio de Vossa Excelência, algumas vezes com grande dificuldade, porque são 

tantas demandas e, ali, parece que não existe cansaço. E eu queria festejar muito essa 

participação, criação dos companheiros do conselho, quero fazer uma menção especial, 

porque é justa e merecida da dedicação enorme da Conselheira Milene, que tem sido o 

motorzinho de propulsão dessa Escola, pela diligente participação dela, pela criatividade 

infinita que passa pela cabeça no sentido de melhorar aquilo que estamos fazendo. Nós 

estamos partindo para uma circunstância que são os servidores, notadamente aqueles que têm 

repercutido, como o caso do Rafael Laredo, a Doutora Andreia também, no sentido de espraiar 
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essas ideias e da multiplicação que estamos fazendo. Agora estamos bem perto de finalizar. A 

Conselheira Milene estava conversando comigo antes do início da sessão, aquela moldura, 

aquele material indispensável para o piso da divulgação do TCE-Cidadão, e a convocação 

espontânea dos servidores que vão repercutir esse TCE-Cidadão dentro da mesma linhagem. 

Aquela reunião primeira foi extraordinária, onde nós detectamos algumas distorções a serem 

corrigidas, e só se faz assim, porque não erra quem não faz. Nós estamos chegando realmente 

em um ponto, e esta noticia de que outros tribunais estão se associando conosco, pedindo esse 

modelo, eu acho que deve, no sentido benemérito da palavra, encher a gente de alegria e de 

estímulo. E sempre dizendo que é uma coisa que não fica, porque a educação, como diz o 

Paulo Freire, “é o meio da transformação”. E é um projeto que deverá ser permanentemente, 

não só no nível dos tribunais, como no nível da sociedade brasileira. De maneira que eu quero 

dizer da alegria, da satisfação de estar fazendo parte deste momento. A Professora Géo 

distribuiu a todos os nossos Conselheiros, para reflexão, para as críticas construtivas, eu quero 

agradecer penhoradamente também, em nome do Conselho da Escola, pedir permissão para a 

Doutora Milene para falar em nome do Conselho, os Conselheiros pelas observações, pelos 

estímulos que nos dão, porque sem isso nós não teríamos condição de caminhar. Agradecer 

muito que essa colaboração é indispensável para o nosso trabalho, do próprio MPC, e a Vossa 

Excelência, Presidente, porque essas coisas decorrem todas, e nós temos tido o espaço 

necessário para caminharmos, e contamos sempre, é justo que se realce, da participação de 

Vossa Excelência, eu tenho dito até que no apoiamento incondicional. Porque ainda não houve, 

nenhuma vez, que eu me lembre, de qualquer solicitação, mesmo sabendo de algumas 

dificuldades administrativas para que elas sejam superadas, mas toda vez que temos batido no 

gabinete de Vossa Excelência, para reivindicações em nome da Escola, Vossa Excelência tem 

sido muito generoso, muito atuante e muito rápido nas suas decisões. De maneira que eu 

queria lhe congratular com esse trabalho grandioso que a Escola tem feito, com a honra de 

integrar junto com a Doutora Milene, o Francisco, a Géo, Doutora Alice também, o Conselho 

Consultivo da Escola, dizer que estamos fazendo o máximo, e isso é uma coisa que nos enche 

de alegria. E recebi também, para finalizar, acho que já me alonguei bastante, a manifestação 

da Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Pará, onde provavelmente Vossa Excelência 

vai anunciar que faremos a visita. É uma coisa para festejar, porque esta Casa foi 
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provavelmente a primeira, embora debaixo de algumas críticas, mas que enfrentamos com 

tenacidade e com crença no futuro de que é preciso que a sociedade, especialmente os órgãos 

públicos não fiquem sensíveis a uma realidade que nos cerca e se recuse a dar uma pequena 

mão de ajuda àquelas pessoas que estão pelo caminho e muitas vezes invadem tantos lares, 

especialmente daqueles que tem uma condição econômica financeira menos favorável. De 

maneira que são coisas que a gente vai sabendo na hora, mas que brotam no coração da gente 

essa alegria que eu me permiti alongar-me no tempo, porque queria dizer da satisfação de 

estar presente no dia de hoje nesta Casa. Muito obrigado! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Da parte da presidência, eu quero 

cumprimentar o Conselheiro Odilon Teixeira por apresentar novamente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, quero iniciar as 

minhas palavras festejando. Vejo aqui as ações realizadas no mês de agosto do TCE-Cidadão, 

e isto alegra a todos nós e os que acompanham esse plenário e a Casa como um todo. E nós 

percebemos o denodo da Escola de Contas, e dos integrantes do seu conselho deliberativo para 

a realização desse importante projeto para o Tribunal de Contas, que é levar aos alunos das 

escolas a nossa preocupação por um controle externo melhor, um controle da administração 

pública mais efetivo, e levar a noção de cidadania a essas pessoas, para que elas repercutam 

nas suas famílias e no seu ambiente social. Muitos dizem que nós não somos absolutamente 

feitos somente de genética, o meio social que estamos inseridos é muito importante, dizem até 

que são 70%, e quando nós envidamos esforços em projetos como esse, que eu fico muito feliz, 

porque eu vejo seus resultados, e vejo que ele está sendo levado adiante com afinco. A gente 

sente que pode de fato transformar essa sociedade, para que ela seja mais solidária e fraterna 

no futuro. Então festejo a todos, cumprimento a todos que integram esse projeto e que o 

idealizaram. Especialmente a Doutra Géo pela reportagem e a sua participação junto com a 

Lílian e o Eduardo no Ceará. E fico feliz pela coragem, Presidente, Conselheiro Nelson, de 

trazer esse evento aqui para o Pará. Como disse em uma sessão anterior, nós estamos 

acompanhando todos os debates relacionados à essa temática, que é o Controle Externo da 

Administração Pública, e não estamos alheios a nenhum assunto, muito pelo contrário, 

estamos acompanhando e efetivamente participando, e isso é muito importante para a nossa 

Instituição. Também me congratulo com Vossa Excelência pelo convênio que será realizado 
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amanhã, na FASEPA, para o Desenvolvimento de Ações Voltadas para Inserção dos menores 

assistidos por aquela instituição no Mercado de Trabalho. Penso que aqui também existe uma 

correlação inclusive com o TCE-Cidadão, não somente nas escolas, mas por outros meios, por 

outros projetos, o Tribunal vem fazendo a parte dele e contribuindo com os jovens e para com 

a sociedade desse país. E por último, Presidente, para não me alongar, apenas dizer a todos 

que esse Manual de Procedimentos Internos é uma exigência do regulamento da Ouvidoria, 

aprovada através de Resolução, e o objetivo é dar transparência a todas as ações que a 

Ouvidoria realiza. Com a aprovação de Vossas Excelências na próxima sessão, acredito, se 

não houver nenhuma agregação, nenhuma emenda, ele será disponibilizado futuramente no 

nosso site, todo e qualquer cidadão terá o pleno conhecimento de como a Ouvidoria funciona, 

quais são as demandas que ela atende, quais são os prazos que ela está obrigada a respeitar e 

o trâmite de todos os procedimentos do nosso Tribunal. Então a gente contribui com a 

transparência, já que o objetivo da ouvidoria é fomentar o controle social. Fomentar o controle 

social é imprescindível para que haja transparência nas ações. Então são essas as minhas 

palavras, Presidente. Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu estava me manifestando antes de Vossa Excelência e, 

justamente, cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho, porque eu tenho muito do que me 

orgulhar nesse Tribunal. E esse trabalho de Vossa Excelência ganhou força porque justamente 

no momento em que estou Presidente. E eu pedi a Vossa Excelência quando foi eleito, e 

aprovado pelo pleno como ouvidor, que fizesse acontecer para valer a Ouvidoria. E Vossa 

Excelência em 15 dias apresentou um projeto, e, novamente, o plenário aprovou e tem 

aprovado todas as medidas de Vossa Excelência. Uma Ouvidoria que tem menos de um ano 

aqui no nosso Tribunal já ganhou a nota 3 em uma avaliação. E o que faltava justamente era 

esse manual de procedimentos internos para ganhar nota 4. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente! É importante dizer que nota 3, 

de 0 a 4. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Isso mesmo, de 0 a 4. Então Vossa Excelência já teve um destaque, faltava justamente 

esse quesito para ser avaliado. Eu fiquei muito feliz em saber que uma “ouvidoria menina”, 

tão recente, já conseguiu um destaque, porque a avaliação é muito rigorosa. O que vamos fazer 

daqui a pouco no Gabinete da Presidência, eu já ratifico o convite para a reunião 
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administrativa após essa sessão, justamente para junto com os técnicos a gente fazer a 

exposição do Marco de Medição de Desempenho do nosso Tribunal. A Ouvidoria já teve 

destaque, e Vossa Excelência ao perceber o que faltava na Ouvidoria age rápido, eu gosto 

disso, quero parabenizar Vossa Excelência e toda a equipe que integra a Ouvidoria. E dizer o 

seguinte, Conselheiro Nelson Chaves, o que aconteceu em Fortaleza através da nossa 

Servidora Géo Damasceno e Lilian Bendahan: nós fomos a esse evento nacional compartilhar 

conhecimentos, compartilhar experiências, a Doutora Lilian, nossa secretária, foi proferir uma 

palestra sobre Planejamento Estratégico. O Planejamento Estratégico, nós não inventamos, 

quem ganhou maior destaque nos últimos anos foi o Tribunal de Contas do Mato Grosso, só 

que a forma com que fizemos o nosso, chamou a atenção, porque ele foi compartilhado, teve a 

participação dos nossos servidores. E no Fórum nós buscamos a participação da sociedade 

para que se manifestasse sobre planejamento estratégico. Então a nossa experiência já 

repercutiu nacionalmente, a forma como construímos o nosso planejamento estratégico, e, na 

oportunidade, ao abordar o tema TCE-Cidadão, que o Estado do Amapá veio aqui, gostou e 

implantou lá, repercutiu nacionalmente, porque é exatamente o que a sociedade está cobrando 

das instituições. A sociedade quer essa aproximação com as instituições. E é unânime na 

ATRICON, entre os tribunais, que precisamos melhorar a nossa comunicação com a sociedade, 

que precisamos nos aproximar da sociedade. Mas ao tempo que a ATRICON vem dizendo isso 

recentemente, nós já estamos fazendo isso há 8 anos. A gente tem, a cada momento, 

aperfeiçoado o nosso trabalho, mas não é novo, eu estou aqui há 5 anos e, quando cheguei, 

muita coisa já estava acontecendo. Então, de 8 anos para cá, muita coisa boa vem acontecendo 

no sentido de aproximar o TCE da sociedade. Eu quero festejar tudo que de bom está 

acontecendo, saber que a nossa Escola de Contas em um mês, mês de agosto, treinou, 

capacitou 173 servidores do nosso Tribunal e 1478 jurisdicionados, no total de 1651 pessoas 

participaram. E oferecemos aqui um total de 20 eventos, com os treinamentos e capacitação 

durante o mês, então isso é muito bom. E eu quero aqui, novamente, é bom registrar, agradecer 

e elogiar o bom trabalho, e as boas práticas. Então meus agradecimentos a todos que integram 

a Escola de Contas. E, por fim, a FASEPA. A equipe preparou aqui um material, inclusive na 

penúltima página tem um mapa que vai facilitar aqueles que puderem ir. Então fica novamente 

o convite aos conselheiros e aos servidores. Mas eu queria que o Doutor Patrick levasse esse 
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convite ao MP, já foi informado na semana passada, para que pelo menos um integrante do 

Ministério Público possa se fazer presente. Na verdade é um trabalho de campo, a assinatura 

do convênio é um detalhe. O Conselheiro Nelson sugeriu-me a ideia dessa visita, e nos fez 

relembrar, aqui pegando o fio da história, um momento em que nós comparecemos como 

deputados. Eu e ele, 1992 ou 1993, por aí, em que a gente foi visitar um abrigo desses que 

morreram sete crianças, na época era a FUNCAP, e não deixaram os deputados entrarem. 

Colocaram um cadeado: “Aqui não entra deputado!”. A gente foi lá saber o porquê da morte 

de sete crianças em uma semana. A denúncia chegou que eram maus tratos, as crianças com 

problema de alimentação, e realmente estavam sendo mal tratadas. Tinha que ter uma 

explicação: “Como é que morrem 7 crianças em uma dependência do Estado que tem, 

justamente, responsabilidade de cuidar dessas crianças? E não deixaram a gente entrar. A 

gente teve que pular o muro, um ato rebelde dos parlamentares na época para a gente ver o 

que estava acontecendo, e a gente viu, e isso resultou em uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito. Amanhã é um momento mais festivo, mas agente vai conhecer o que melhorou 

daquele tempo para cá. Vai ver uma unidade funcionando, como o estado está cuidando desses 

jovens, adolescentes. E o que esses garotos, eu digo assim o termo, estão fazendo para mudar, 

para realmente se tornarem cidadãos, justamente o que a gente aqui fala. E a equipe que 

trabalha com eles na FASEPA fala com orgulho do que eles fazem. E eu fiquei impressionado, 

Conselheiro André Dias, quando ele veio aqui, o Presidente Simão, e disse assim: “Seis 

pessoas aqui, isso para nós representa muito, porque são seis vidas, são seis pessoas que a 

gente está trabalhando, eles terão na vida deles, no currículo deles uma referência, 

trabalharam no TCE, quando eles chegarem aí fora já tem no currículo alguma coisa para 

mostrar, porque as pessoas que passam por lá já há uma barreira, uma rejeição da sociedade, 

e eles já chegam agora com crédito, porque trabalhou no TCE, e está no seu currículo.” E, na 

verdade, a nossa ideia é estimular outras instituições, órgãos da administração pública, 

empresas privadas a fazer esse acolhimento. São vidas que nós estamos salvando, são cidadãos 

que estão sendo resgatados. Então eu gostaria muito do comparecimento daqueles que 

puderem neste evento. E, por fim, ratifico que daqui a pouco nós teremos uma reunião de 

trabalho. Ela será objetiva para que não atrapalhe a agenda dos conselheiros, mas eu 

considero da maior importância para a nossa vida institucional, porque nós vamos realmente 
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olhar como estamos, e o que precisamos fazer para melhorar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Subprocurador do MPC Patrick Bezerra Mesquita: São só três adendos senhores. É 

sobre a questão dos menores infratores. Eu recomendo muito um filme “ônibus 174”, que trata 

do maior problema deles talvez que é o da invisibilidade. E saber que o Tribunal pode dar a 

oportunidade de uma reinserção é muito bonito de se ver. Sobre o TCE-cidadão: é aquela 

máxima de quanto mais educação o Tribunal promover agora, menos punição ele vai fazer 

futuramente também. Então eu louvo, os números são realmente impressionantes para um meio 

só, e ao fim e ao cabo, só elogiar a escolha do Doutor Odilon para conduzir a Ouvidoria. 

Certamente não tem nome melhor para isso. Parabéns a todos e até a próxima. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado 

Doutor Patrick, que fala em nome do MP. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

doze horas e vinte e três minutos (12h23min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário 

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

 
Belém, 03 de setembro de 2015. 
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