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ATA Nº 5.336 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) do mês de setembro do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, Odilon Inácio Teixeira e Julival Silva Rocha, Auditor 

Convocado; e ainda a Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha e o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Antonio Maria 

Filgueiras Cavalcante, 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 as ausências dos Conselheiros Luís da Cunha Teixeira 

em gozo de férias e André Teixeira Dias, por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia (08) 

oito de setembro, 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior: impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

Julival Silva Rocha: Aprovo-a da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira (Presidente em exercício): Aprovo-a. Em seguida havendo expediente a ser lido, sua 

Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, solicitou ao Secretário que 

procedesse a leitura do ofício da AMPCON – Associação Nacional do Ministério Público de 

Contas: Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Senhor Conselheiro Presidente. 

Por vezes o curso da história gerou um embate entre os Tribunais de Contas e Ministério 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1392

Público que junto a eles atua. Estes embates, longe de enfraquecer tais instituições, fortalecem-

nas à medida que impõe novos patamares de respeito e amadurecimento institucional, 

eventuais de inserções ainda que possam ocorrer, e sejam em alguns momentos até mesmo 

saudáveis, não podem alcançar o terreno do preconceito generalizado. A Associação Nacional 

dos Ministérios Públicos de Contas vem perante Vossa Excelência, afirma que lamenta as 

afirmações contidas nos documentos em anexo proferidas pelo conselheiro do Estado de Santa 

Catarina, em detrimento de colegas e instituições do Norte e Nordeste deste país. Não obstante 

a presença de membro do Ministério Público de Contas, nas sessões plenárias no momento em 

que as afirmações foram feitas, já em fase da sessão consagrada palavra livre, nem o 

Ministério Público de Contas de Santa Catarina, tampouco a ANPICOM concorda com o teor 

das lamentáveis assertivas proferidas, repudiando veementemente qualquer iniciativa em 

qualquer rincão desse país que se oriente em enfraquecer os princípios republicanos e 

federativos. A ANPICOM reitera sua convicção de que o aprimoramento da instituição 

Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, é processo que está em franco 

desenvolvimento e deve culminar com o aprimoramento desta república federativa que nos 

acolhe. Atenciosamente Diogo Roberto Ringberg, Presidente da AMPCON. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em exercício Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Essa é a manifestação da representação dos Ministérios Públicos de todo o Brasil, 

através do seu presidente, nos informando da tomada de decisão, reagindo à manifestação de 

um conselheiro da Corte de Contas de Santa Catarina. Solicito ao Senhor Secretario que 

prossiga a leitura do próximo ofício. Manifestação do senhor Secretário-Geral em exercício, 

Jorge Batista Junior: Ofício nº 968/2015 GP FASEPA, a Sua Excelência o Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Assunto: 

Agradecimento. Senhor Presidente, honrado em cumprimentá-lo, refiro-me à visita dos 

membros do Tribunal de Contas do Estado Pará, ocorrida nas unidades de atendimento 

socioeducativo, vinculados a esta FASEPA, a saber, Centro Juvenil Masculino, o qual atende 

adolescentes de 12 a 15 anos em medida de internação, e ao Complexo de Esporte e Cultura da 

Sócio Educação, APOENA, que desenvolve atividades pedagógicas de: arte, esporte, cultura e 

lazer, ocorridas no último dia 02/09/2015. Referida visita representa exemplo exitoso de 

articulação intersetorial da política socioeducacional. E certamente possibilitará o 
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desenvolvimento de ações voltadas à inserção ao mercado de trabalho, qualificação 

profissional e ressocialização de jovens e adolescentes que se encontram cumprindo medidas 

socioeducativas nas unidades de atendimento socioeducativo da FASEPA, posto que representa 

uma estratégia de integração das instâncias públicas governamentais, na aplicação de 

mecanismos de promoção de defesa e controle a efetivação dos direitos dos adolescentes. 

Assim, pelo presente para registramos nossos agradecimentos pela honrosa visita dos membros 

dessa Corte de Contas e servidores, assim como a parceria estabelecida com esta instituição, 

que possui como finalidade precípua a coordenação da política estadual de atendimento 

socioeducativo, bem como a execução das medidas socioeducativas aos adolescentes e jovens a 

quem se atribui a pratica de ato infracional. Em conformidade com as leis federais e institui o 

SINASER, orientados pela doutrina da proteção integral. Atenciosamente Simão Pedro Martins 

Bastos, Presidente da FASEPA. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente em exercício Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esse ofício, nós já nos 

manifestamos aqui nesse plenário, no dia seguinte a visita que nós conselheiros acompanhados 

do nosso Presidente Luís Cunha, fizemos até inclusive uma iniciativa com o Conselheiro 

Nelson Chaves, Conselheiro Luís Cunha. E ele aqui se manifesta como forma, Doutor Odilon, 

como agradecimento a esta Corte de Contas, e nós já nos manifestamos sobre esse assunto. 

Muito debatido no dia seguinte a visita que fizemos à FASEPA. È uma manifestação do seu 

presidente, Simão, portanto, demos conhecimento neste plenário e ficam registrados na ata 

desta sessão. Gostaria apenas de solicitar ao Senhor Secretario que encaminhe cópias desses 

documentos, especificamente para a presidência e tomar conhecimento quando o presidente 

retornar, e ao Conselheiro André Dias que já foi também justificado a sua ausência nesta 

manhã. Em seguida sua Excelência Conforme art. 17, I RITCE, transferiu a Presidência ao 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves em seguida sua Excelência determinou ao Secretário 

a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2008/50884-3, que trata da 

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

procedência Consórcio de Desenvolvimento Sócio-Econômico Intermunicipal, responsável 

Benedita do Pilar Lobo Dias, 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 
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pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação das multas regimentais a responsável 

e ao senhor Pedro Abílio Torres do Carmo (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, e, aplicar a responsável a multa no valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete 

reais), pela remessa intempestiva. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50130-4, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Paragominas, responsável Adnan Demachki, 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 regularidade das contas, com 

aplicação da multa regimental ao senhor José de Andrade Rayol e que seja determinada à 

autoridade concedente que não firme convênio que importe no pagamento de despesa com 

pessoal por parte da entidade pública convenente (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. 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. Neste momento, Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

restituiu a Presidência à Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2011/51737-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo 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 pelas contratações (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a 
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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, e, aplicar a 

senhora Euniciana Peloso da Silva a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), nos termos 

do art. 243, III, “b” do Regimento c/c art. 283 do Ato 63/2012, que dispõe que na aplicação de 

multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos casos pretéritos à vigência do atual Regimento, a 

norma mais recente, desde que mais benéfica ao jurisdicionado. 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 2011/51762-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Breves, responsável 

José Antonio Azevedo Leão, cujo Relator foi o Auditor Convocado 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 pela 

regularidade das contas, sem prejuízo da penalidade cabível pela remessa intempestiva das 

contas (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 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50990-9, que trata da Prestação de 

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

Instituto para Formação Política, Sindical, Ambiental e Profissional da Amazônia - Instituto 

Polis, responsável Edivaldo dos Santos Guimarães, 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 das contas com ressalva, e determinações ao 

responsável e o Instituto Polis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 
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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, sem aplicação de 

multa em decorrência da aplicação do prejulgado nº 14, com recomendação ao responsável para 

que se observe, na execução de futuros ajustes, os preceitos do Decreto Estadual n°. 

2.637/2010. 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 2013/53362-4, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, 

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 indeferimento do registro, determinação ao 

DETRAN e recomendação ao SECEX, SEAD e AGE (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para indeferir  o registro. Propondo ainda recomendações ao DETRAN, 

SECEX, SEAD e AGE. 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/50924-3, que trata do Ato de Reforma de Milton Júnior de Aquino, cujo Relator foi o 

Auditor Convocado 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 (pausa). A matéria foi colocada em 

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51828-4, que trata 

do Ato de Pensão em favor de Waldemar Monteiro Palheta, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 
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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. 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, e por 

primazia, a presidência, então, passou à palavra ao representante do Ministério Público de 

Contas. Manifestação do Senhor representante do MPC Procurador Geral Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante: Presidente, Conselheiros, eu preciso sair agora, como terminou a pauta 

de julgamentos, a pauta administrativa, não há necessidade de minha presença. Mas eu quero 

justificar o motivo pelo qual eu vou fazer isso, é que hoje eu recebi um comunicado, um ofício 

da minha colega Iracema Braga, que pediu a sua aposentadoria. Ela irá fazer 70 anos agora 

no final de semana, e hoje solicitou a aposentadoria, e eu tenho que ir para lá para poder fazer 

os atos para fazer a publicação amanhã, da sua aposentadoria, antes dela completar os 70 

anos, porque ela quer se aposentar antes, não seja pela compulsória. E isto faz com que eu 

tenha que ir lá para o órgão para tomar essas providências. Mas eu quero deixar registrado 

que o nosso órgão conta com a Doutora Iracema desde 1994, ela está há 21 anos no nosso 

órgão prestando relevantes serviços à nossa instituição. Ela é demais conhecida de todos, 

professora da universidade, trabalha aqui conosco há muito anos, sempre está pronta com a 

sua sabedoria a dar todas as manifestações ministeriais em um nível bastante elevado, mas 

infelizmente ela completará os setenta anos, e isso é apenas uma prévia, porque daqui a quatro 

meses sou eu, então daqui a quatro meses eu terei que tomar essas providências também. Só 

que desta vez eu estou tomando as providências para ela, outros tomarão por mim. Mas eu 

gostaria só de deixar registrado que a Doutora Iracema pediu hoje a aposentadoria e deverá 

ser publicada amanhã a sua saída do serviço público, não pela compulsória, mas pelo pedido. 

E a outra comunicação que gostaria de fazer, a Doutora Silaine me pediu para avisar, me 

parece que já falou com o presidente, não sei se com a senhora também, que amanhã ela estará 
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passando pelas coordenadorias, pelos gabinetes para aquela nossa campanha “10 medidas 

contra a corrupção.” Ela foi designada por nós para ficar à frente desta grande movimentação 

nacional. E ela só pede, ela me pediu agora, que se as pessoas puderem trazer amanhã o título 

de eleitor é melhor porque diminui o trabalho, mas se não tiver o título de eleitor não tem 

problema porque a gente pode ir atrás e conseguir. Então a Doutora Silaine me pediu também 

para fazer essa comunicação e por isso que eu tenho que me ausentar nesse momento. 

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

desejamos aqui nesse momento à Doutora Iracema Braga, votos de que ela tenha muita saúde 

para que ainda possa ao lado da sua família ter a oportunidade de curtir a sua aposentadoria. 

E a Vossa Excelência que transmita a Doutora Iracema nossos votos de muita saúde, muita paz 

e tranquilidade merecidas por todo o trabalho à sociedade do nosso estado. A Doutora Silaine 

certamente terá sempre as portas abertas, como todos do MPC terão as nossas portas abertas, 

tem toda liberdade de participar, de estar aqui conosco, com certeza conversou com o 

Presidente sem o menor problema. Nossas portas estão abertas, somos parceiros, essa casa 

também faz parte. Um dia o Conselheiro Nelson quando Vossa Excelência inaugurou aquele 

prédio belíssimo, reinaugurou, reestruturou, reeditou o novo Ministério Público. Pois é, então 

o Conselheiro Nelson dizia: “Olha, ficou tão belíssimo que o Tribunal é junto ao Ministério 

Público de Contas.”. Então a gente tem esse laço de amizade, parceria, respeito, união, que a 

nossa Corte de Contas está de portas abertas para toda a sociedade, especialmente para o 

Ministério Público de Contas. A presidência anunciou a MATÉRIA ADMINISRATIVA: Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 10, alínea “a” da Resolução nº 17659/2009 desta Corte de 

Contas, esta presidência dá conhecimento a este Douto Plenário, que os relatórios de gestão 

fiscal do Poder Executivo referente ao 3º quadrimestre do 2014, e do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, e do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará, referentes ao 1º quadrimestre de 2015, foram objetos de analise pela Secretaria de 

Controle Externo, Ministério Público de Contas, e pelos conselheiros: Doutor Luís Teixeira 

Cunha e André Teixeira Dias, onde foi plenamente atestada a obediência às disposições 

contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, assim sendo após as comunicações de praxe, os 

autos deverão seguir seu trâmite legal. Também solicito à Secretaria-Geral que distribua aos 

Senhores Conselheiros para conhecimento, apreciação em sessão posterior, conforme dispõe o 
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paragrafo 1º do artigo nº 172 do Regimento interno desta Corte de Contas, proposta de 

resolução para autorizar a celebração de convênio por esta Corte de Contas com a Escola de 

Idiomas Wise Up, encaminhada pela escola de Contas Alberto Veloso, tendo como Presidente o 

Conselheiro Nelson Chaves e a Doutora Milene. Visando dar benefícios especiais aos 

servidores e seus dependentes desta Corte de Contas, que vierem a ingressar nos cursos 

oferecidos pela entidade. É uma escola de línguas estrangeiras, e a Escola de Contas está 

trazendo esta proposta de resolução, e se os conselheiros diante das suas manifestações, que o 

próprio Presidente Conselheiro Luís Cunha já tem conhecimento, Conselheiro Nelson Antes do 

presidente viajar já tinha tomado conhecimento. Então depois a gente pode combinar se nós 

formalizaremos, ou votaremos a resolução mesmo no período da ausência do Conselheiro Luís 

Cunha. Mas o colegiado fica a vontade para as suas manifestações se assim o desejarem. 

Encerrado este momento, a palavra ficou franqueada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhora Presidente, bom dia a todos. Eu 

quero propor a Vossa Excelência autorização para que o nosso secretário leia uma nota do 

CRA-PA, que é o Conselho Regional de Administração, e em seguida eu quero fazer uma 

proposta. Pediria a Vossa Excelência autorização para isso. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está autorizado, solicito ao Senhor 

Secretario esta leitura. Manifestação do Senhor Secretário-Geral em exercício Jorge Batista 

Junior: Jubileu de Ouro da Profissão de Administrador. Dia 09 de setembro é O Dia do 

Administrador. Neste ano, mais do que em todos os outros, a data se impôs soberana para nós, 

profissionais de administração, afinal, comemoramos o cinquentenário da profissão e do 

sistema Conselho Federal de Administração, e Conselhos Regionais de Administração. 

Estamos em festa, este é o momento único, meio século com todas as emoções que uma boa 

historia tem direito. Aos profissionais e estudantes de administração, agradecemos por serem o 

combustível que justifica a vida da nossa autarquia, é por vocês que o Conselho Regional de 

Administração do Pará existe. Que os próximos 50 anos sejam tão vigorosos e frutíferos 

quanto os primeiros, e que cada dia mais o país compreenda que administrar é para 

administrador. Desfrutem do momento, das comemorações, e não deixem de olhar para o 

futuro, porque é hoje que construímos um amanhã melhor. Parabéns administradores. 

Administrador José Célio Santos Lima, Presidente do Conselho Regional de Administração do 
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Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Então Senhora Presidente eu queria se o plenário assim concordar, propor para que nós 

enviássemos votos de congratulações, regozijo, louvor, não podemos enviar para todos os 

administradores, então enviaremos para o Conselho Regional de Administração, e para o 

Conselho Federal de Administração, reconhecendo a data comemorativa no dia 09, festejando 

também por esse evento, e a importância obviamente. Nós temos aqui no plenário o 

Conselheiro Nelson Chaves, Doutora Milene também é administradora, não sei se o Doutor 

Julival, não sei. Alguns administradores. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O nosso presidente Conselheiro Luís Cunha também, e 

vários servidores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Nesse sentido eu queria propor a este plenário que fizesse essa manifestação 

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

Oliveira: Então a proposta do Conselheiro Cipriano está em discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero me associar, embora 

afastado por questão legal do exercício, por que nossa função nos impede do exercício da 

profissão, mas eu queria também me somar aos votos de congratulações, ao Conselho 

Regional, Conselho Federal de Administração, como a todos os administradores da casa que 

prestam serviços, quer na esfera pública, quer na iniciativa privada. De maneira que é uma 

data auspiciosa, dizendo que independentemente do grau da administração, acho que todas as 

profissões no dia a dia utilizam os princípios da ferramenta da administração por 

gerenciamento dos seus negócios e dos seus interesses. Parabéns a toda a classe do qual tenho 

a honra de integrar. Foi então, colocado o assunto em votação. Com aprovação unânime, a 

matéria ficou consubstanciada através dos Ofícios n.ºs 0177 e 0178/2015. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Foi publicado no 

jornal de hoje, Liberal, o Caderno Poder, uma matéria que dá uma noticia sobre o 

posicionamento de sua Excelência o Juiz Federal Sérgio Moro, ele fala aqui dos problemas, 

das dificuldades relacionadas aos julgamentos, a demora a confiança, e vários aspectos. 

Inclusive até gostaria até de pedir a Vossa Excelência a leitura, é um texto pequeno, porque no 

dia que fizemos a prestação de contas de nossa viagem, eu apresentei, coloquei os assuntos que 

foram tratados, e o Conselheiro Nelson se manifestou praticamente na mesma direção que o 
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juiz estava falando, ou seja, nós já até discutimos, Conselheiro André que não está aqui, o 

próprio Conselheiro Presidente Luís Cunha. Ou seja, pensamos parecido, o plenário do 

tribunal naquele momento. Então é muito importante que fique registrado nos anais do tribunal 

essa matéria, porque foi objeto de discussão em debate aqui do plenário, sobre essas questões 

que são relevantíssimas para o país, onde ele coloca, por exemplo, que às vezes se dá um 

tratamento para determinados casos, e outro totalmente diferente, pelo judiciário, por exemplo, 

ele chama de poderosos. Então é muito importante que o tribunal se posicione nesse sentido de 

guardar esse material, porque nós debatemos a semana passada, e agora sem nada combinado, 

como diz o popular, parece que ele está em sintonia com o que o tribunal está pensando. Então 

se for possível uma leitura rápida, eu pediria a Vossa Excelência, e aí a inserção nos anais do 

tribunal, na ata, nos registros dessa matéria publicada. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acato o pedido de Vossa Excelência, 

peço ao secretário que também assim o proceda conforme Vossa Excelência solicita. 

Manifestação do Senhor Secretário-Geral em exercício Jorge Batista Junior: Para Moro, Justiça 

Ainda Poupa os Poderosos. O Juiz Federal Sérgio Mouro, responsável por conduzir a 

“Operação Lava-Jato no Paraná”, disse que a justiça é Extremamente ineficaz contra 

poderosos. Ele defendeu no senado o polêmico projeto de lei que prevê que as penas, no caso 

de crimes graves, passem a ser cumpridas já a partir da condenação de juízo de 2º grau. “A 

justiça criminal cai muito pesadamente em cima de algumas pessoas, e cai, se é que cai, em 

relação aos crimes de outros extratos. O fato é que, hoje para crime praticado por alguns 

poderosos, o sistema é extremamente ineficaz, isso que tem que ser mudado.” Criticou o Juiz 

que conduz ações contra executivos das maiores empreiteiras do país. Segundo ele, o projeto 

que tramita atualmente no senado foca na criminalidade “complexa”, casos de peculato, 

corrupção, por exemplo, e não em crimes praticados comumente por camadas sociais “Menos 

favorecidas”. E a ideia é aumentar a qualidade das prisões. Na pratica a proposta faz com que 

a prisão, por exemplo, tenha início antes do fim do processo, e do esgotamento de todos os 

recursos na justiça. Em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do senado, 

sobre mudanças no código de processo penal, representantes da advocacia, e juízes presentes, 

além de associações de direito de defesa, criticaram a proposta, com a defesa da presunção de 

inocência e alegações de que o sistema penal prejudica as classes mais pobres. Moro rejeitou 
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que a proposta não considere a presunção de inocência, são sugestões que copiamos de países 

como França e Estados Unidos que estão longe de serem considerados países autoritários, 

nazifascistas ou coisas que o valham, muito pelo contrario, são considerados o berço da 

presunção da inocência. Disse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Senhora Presidente, então nesse sentido, Obrigado Secretário Jorge, 

obrigado presidente por ter determinado a leitura. É que nós conversamos naquele dia sobre 

essa confiança, essa credibilidade, que muitas vezes algumas pessoas recebem um tratamento, 

e outras totalmente diferentes, quer dizer, dois pesos e duas medidas, nesse sentido que Sua 

Excelência o Senhor Juiz defende essa posição. O Ministério Público faz uma campanha 

nacional com relação ao combate a corrupção, há um movimento no Brasil nessa direção, o 

tribunal debateu isso aqui, e tomamos todas as medidas, Vossa Excelência, o presidente, no 

sentido de melhorar o nosso trabalho. Então quero deixar registrado, que fique nos anais do 

tribunal essa noticia que considero importante. Alguns especialistas que estudam essa questão 

do judiciário, da analise, como é que eu posso dizer? Da eficiência, do resultado desse 

trabalho, comento da seguinte maneira: Houve uma repercussão muito grande no caso que 

liderado pelo ex-ministro aposentado Joaquim Barbosa, teve outro Juiz em um caso anterior, 

que não me recordo, e agora o Juiz Sérgio Moro. É que isso é de destaque, é importante, se 

aplaude, mas são casos isolados, são situações que aqui e ali um juiz toma providência, vai 

para cima e encara a situação e frente, e aí tem as repercussões, obviamente os problemas, a 

pressão. Mas o que se fala é que o sistema teria que funcionar desta forma como um todo, 

poderá ter algum efeito, mas muito efeito não vai ter se continuarmos tendo casos isolados de 

um juiz ou outro tomar uma decisão nesse sentido. Então eu acho que tem que ter essa 

consciência no sentido de todos trabalharmos na direção desse objetivo principal. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

eu vou iniciar a minha manifestação na sessão de hoje, e farei de tudo para que seja breve, 

mais pelas comunicações preambulares da sessão. Uma delas vinda da FASEPA, onde a 

direção da entidade agradece a presença, diria eu emblemática, simbólica, desta instituição 

que Vossa Excelência hoje preside interinamente, mas que hoje alberga todos nós, quando 

mais do que uma visita oficial, eu penso que em nome de todos, alguns companheiros por 

compromissos assumidos, e importantes para esta Casa, mas de qualquer maneira foi uma 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1403

representação do tribunal, e lá o nome de todos os conselheiros e conselheiros substitutos 

falados. Eu diria que no coração de todos foi uma visita muito mais de solidariedade do que 

uma visita social. São situações que todos nós, independente de funções, posições, temos que 

estar envolvidos. E festejo o gesto, a gentileza do Presidente Doutor Simão Pedro da FASEPA, 

em externar o seu agradecimento a esta instituição que se deslocou de sua sede, inclusive com 

a presença do próprio presidente, Vossa Excelência que é vice-presidente desta Casa, para 

testemunhar a intenção de que a gente possa no limite das nossas condições em que a 

constituição permite, e cada um na sua própria decisão naquilo que pudermos ser úteis a 

instituição como a FASEPA. Então eu fiquei muito feliz em ter participado daquela visita e 

penso que foi um chamado cada vez mais presente a cada um de nós do quanto o problema é 

grande, e do quanto deveremos trabalhar, cada um fazendo a sua parte para minimizá-lo. A 

segunda foi a leitura de um oficio endereçado pelo Presidente da Associação Nacional dos 

Ministérios Públicos, eu já tinha tido conhecimento desse assunto, recebi cópia do 

pronunciamento feito no plenário do Tribunal de Contas por um conselheiro, e não ia dar mais 

importância daquilo que recebi, não me senti atingido. Agora, à medida em que o oficio foi 

tornado público, dizendo que algumas considerações foram feitas desairosamente. Eu primeiro 

quero dizer que a função publica, em qualquer nível, mas a função publica exige de seus 

ocupantes a prudência, a cordialidade no bom sentido, e especialmente que as pessoas 

assumam as suas opiniões, especialmente quando são desairosas e não tem a dignidade de 

nominar. Este país, e esta terra nossa população, ela é exatamente fruto deste amálgama 

extraordinário que é a miscigenação das raças que fazem a grandeza da nossa instituição. E no 

palavreado que eu vi na manifestação, dizendo que os que são da região Norte e Nordeste não 

têm princípios, não tem, eu não dei importância, porque a nossa própria vida desmente essas 

afirmações, eu apenas fico triste de ver como é que na cabeça de alguma pessoa ocupando 

altas e relevantes funções tenha a capacidade de dirigir ofensas tão desproporcionadas e tão 

despropositadas, melhor dizendo, atingindo uma coletividade inteira. Nós próprios aqui no 

estado do Pará, se é pelo relacionamento com o Ministério Público de Contas, temos dado 

efusiva demonstração de apreço, que deve presidir sem nenhuma linha de bajulação de 

concessão menos digna, mas aquele que ocupa função publica, tem que ter cordialidade, 

educação, a decência no trato, não só com seus pares, mas com a população de um modo 
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geral. Então eu queria dizer isso não para rebater, se tivesse debatendo poderia me sentir 

atingido, acho apenas que as pessoas quando proferem determinados julgamentos deviam 

nominar para não generalizar expressões que se aplicam a meia dúzia ofende na generalidade 

a todos. De maneira que eu queria apenas fazer esse registro porque o assunto foi tratado de 

maneira pública, eu acho que não é importante se responder, a gente tem a consciência 

daquilo que faz, está exposto a qualquer instante para qualquer tipo de debate que queiram nos 

consultar a respeito do que fazemos, do que fizemos ou do que não deixamos de fazer, mas 

apenas para registrar, não uma reclamação, não uma resposta, mas uma lamentação. É triste a 

gente vê que, ainda no Brasil, nós temos pessoas que poderiam ser exemplos, por sua conduta, 

para uma coletividade e se prestam para esse tipo de palavreado. Em seguida quero fazer 

menção àquilo que o conselheiro Cipriano abordou já em sessões passadas, inclusive dando 

conta da sua viagem, em que naquele instante, porque esta nossa sessão é pública, eu sei. Mas 

algumas vezes a gente extrapola, espero que sempre no bom sentido, a função do Conselheiro 

que eventualmente somos. O procurador-geral Antônio Maria referindo à aposentadoria da 

Doutora Procuradora, infelizmente vai para os 70 anos, eu quando chegar quero 

fraternalmente fazer esse reparo, felizmente vai chegando nos 70. Porque os que não chegam 

nos 70 ficaram pelo caminho. Nós aqui que já estamos na porta da esperança, como se diz 

assim, daqui a pouco eu estou perto dela, doutor Antônio Maria também. Mas eu dizia aqui 

naquela sessão que tinha consciência de que tudo que dizemos aqui está gravado porque faz 

parte. E eu falava exatamente da credibilidade, da morosidade da nossa justiça, e quando eu 

vejo o Juiz Sérgio Moro, um dos mais expressivos representantes da justiça Brasileira, ele 

próprio se queixando não só da morosidade como infelizmente a gente vê que algumas coisas 

que poderiam ser penalizadas e não são para uns, e para outros crimes hediondos, a gente vê 

todos os dias nos jornais, nas rádios e nas emissoras, dando conta de notícias sobre crimes 

hediondos; e aí a gente presta a atenção, 70, 80% já são pessoas que estavam na cadeia, não 

ficaram da cadeia, já estão fora, esse é infelizmente o nosso dia a dia. Todo mundo fala na 

reforma política, e alguns pensam que é só reforma partidária mas não é, é uma reforma do 

Estado Brasileiro que precisa vir por meio das leis que vai reformar claro a parte política do 

Brasil. O ministro da Fazenda ontem, eu estive assistindo na televisão, ele dando uma 

entrevista ao vivo no jornal da noite da globo, e tocou no assunto, e hoje nós aqui festejando o 
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Jubileu de Ouro da profissão da administração, ele fala muito no gerenciamento, dizendo que 

grande parte da crise que sofremos é por falta do gerenciamento, e aqui é um problema muito 

sério para se examinar, porque às vezes o cidadão, ou a cidadã que tem sobre seus ombros a 

responsabilidade de fazer o gerenciamento notadamente da coisa pública, às vezes tem o 

conhecimento, mas não tem o compromisso, e isso é um veneno extraordinário, porque aquele 

que tem o conhecimento e gerencia mal, é por que tem a má fé no seu coração, o sujeito que é 

competente e gerencia mal não está fazendo aquilo ali por desinformação. Então é um 

momento difícil na vida brasileira, nós temos um tema que daqui a pouco se chama, porque 

uma coisa puxa a outra, que é a questão da maioridade penal, rapidamente, o Conselheiro 

Cipriano até levantou em algumas sessões passadas, é como se fosse aí a cura definitiva dos 

nossos males, mas se pergunta se para tomar a posição no efeito apenas, se nós temos as 

creches, se nós temos as escolas, se nós temos a saúde, se nós temos a educação, perfeitamente 

definidos para dar oportunidade. Nós estamos vendo repetidamente aqui pessoas que 

fraudulentamente desviaram remédios do posto de saúde para o mau uso político, desvio da 

merenda escolar, nesse país não se contempla a punição. E os advogados, longe da critica, eles 

utilizam, na inteligência que têm, o mecanismo da lei. E as coisas são protelatórias, é 

mecanismo disso, é mecanismo daquilo, e o cara daqui a pouco morre, e a criança que era a 

criança que devia, quem sabe desnutrida, morre também, ou já será um adulto quando a coisa 

chegar ao final. Então eu acho que é o momento, ao invés de fazer as alegações ofensivas a 

respeito da generalidade, como foi o integrante lá do tribunal, nós temos é que levantar esses 

pontos e ver onde nós podemos contribuir, todos, brasileiros, conselheiros ou não, 

procuradores ou não, subprocuradores e conselheiros substitutos, servidores, porque nós 

estamos no momento de discutir esse país. E aí eu volto quando vejo aquela dupla do 

Conselheiro Julival, Conselheiro Odilon, e ouvi a palavra do ministro, Conselheiro Cipriano, 

doutora Milene, quando ele fala na questão do gerenciamento, das medidas propostas, envolve 

o congresso, envolve as medidas que o executivo haverá de tomar, mas exige, sobretudo a 

participação da sociedade, quando exige a participação da sociedade me vem à cabeça aquela 

construção de todos nós que é a formação do cidadão. Isso só pode vir na medida em que o 

cidadão seja construído a partir dos bancos escolares para exigir de nós o melhor 

desempenho. Então essa parte que penso que deva ser realçada na crise que atravessamos, de 
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saber não os que têm geograficamente a posição política que se adotou, dizer: “Ah os 

esquerdistas, eles entendem que o estado tem que ser de um grande tamanho.” E aí os que são 

absolutamente capitalistas dizem: “O estado tem que ser o mínimo.”, mas qual é o mínimo e o 

máximo do estado brasileiro? Para dizer se tenho certeza absoluta que as instituições não 

sabem o tamanho que deveriam ser, quer seja um tamanho maior ou menor. O que é muito 

difícil. E a gente vê a dificuldade dos governos, o nosso até que tem as contas equilibradas, não 

é o comum no país todo. Então nós discutimos qual é o tamanho da máquina para prestar o 

serviço que a sociedade precisa para que não falte dinheiro na educação para as políticas 

públicas sendo bem gerenciadas. Então eu quero aplaudir a iniciativa do Conselheiro Cipriano 

de trazer o tema do Juiz Sérgio Moro, eu estava falando para ele aqui, não queria estar 

vivenciando esse momento, o que ele passa, porque eventualmente deve ter perdido aquela 

condição gostosa do ser anônimo andando na rua, porque os interesses contrariados são 

muitos. De um lado uma expressiva aprovação popular que se tira pelos encontros, congressos 

até, mas por outro lado nós sabemos que com certeza estão os inimigos mais perigosos. O 

inimigo mais perigoso não é aquele que lhe enfrenta olhando no olho, que debate as ideias que 

vai à praça pública, que vai aos congressos livremente para se expor, a construção de todos 

que nós pretendemos de uma pátria melhor. O inimigo mais perigoso é o oculto, é o covarde 

que não dá a sua face para bater, mas que é capaz de inventar esquemas mafiosos para tentar 

eliminar as ideias daqueles que lhes são contrários. Então eu quero nesse momento festejar a 

coragem desse homem que com a toga que veste, ele não está infenso à artilharia desses tantos 

que me referi aqui, ele não está hermeticamente protegido. É preciso muita coragem, muito 

compromisso em servir, e espero que ele possa encontrar tantos outros semelhantes a ele que 

lutem pela construção de uma pátria mais justa, mais solidária, mais correta. E nós todos entes 

públicos temos que também ter em conta que, não só a ação, mas que o que não se pode jamais 

perdoar em quem gerencia coisa publica é o pecado da omissão. A omissão não cabe naquele 

que presta o juramento para fazer cumprir uma constituição. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson eu concordo com 

o que Vossa Excelência acaba de manifestar. Eu acredito que cada um de nós, especialmente 

Vossa Excelência tem procurado fazer a sua parte e nós todos aqui também, além de apoiar 

tomando a iniciativa. Eu acho que na questão da nossa cidadania, o nosso compromisso com a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1407

nossa sociedade paraense e brasileira. Manifestação do Excelentíssima Senhora Auditora 

Milene Dias da Cunha: Antes de eu falar propriamente pelo motivo do qual eu pedi a palavra, 

gostaria de fazer duas considerações. Uma é em relação a esse ofício que foi enviado pela 

AMPCON, das infelizes palavras que foram proferidas em outro estado. Bem a gente tem que 

considerar que as falhas humanas ou falhas de caráter, não estão restritas a uma região ou 

outra, e quando bobagens desse tipo são ditas a melhor resposta sempre é a nossa atitude e 

nosso trabalho. Em relação ao que foi colocado pelo Conselheiro Cipriano quanto ao juiz 

Sérgio Moro, isso me faz pensar um pouco sobre a crise de credibilidade que estamos 

vivenciando em elação aos tribunais de contas, inclusive com propostas do próprio Congresso 

Nacional com iniciativas para reduzir um pouco a nossa autoridade quanto a nossa atuação. 

Bem, isso me faz lembrar um texto que eu li essa semana de um Conselheiro Substituto do 

Estado de São Paulo, em que ele afirma “Se as decisões do tribunal de contas incomodam, elas 

devem ser debatidas, devem ser contraditadas, devem ser estudadas, mas elas devem ser 

protegidas, justamente porque incomodam.”. Então eu penso que a melhor forma que nós 

temos para lhe dar e enfrentar essa crise de credibilidade porque passa a atuação dos 

tribunais de contas; e realmente realizando um trabalho efetivo, probo, correto, tomando 

decisões que são polêmicas às vezes, mas que precisam ser tomadas. Eu acho que o Juiz Sérgio 

Moro é hoje um grande exemplo de coragem, não só para o Judiciário, porque eu acho que 

todos os órgãos de controle, seja ministério publico, seja tribunal de contas, que tem o papel 

realmente de ser o freio das ações estatais, as ações dos administradores públicos, tem que 

exercer essa autonomia com o poder que a constituição nos deu, sem receio e com muita 

coragem para fazer o que precisa ser feito e proteger as nossas decisões em relação a isso. 

Bom, mas o que me fez pedir a palavra é que eu gostaria de comunicar a este plenário que 

ontem foi aprovado pela Assembleia Legislativa a emenda, a PEC nº 6/2015, proposta pelo 

Presidente Márcio Miranda, em que altera o artigo 10 da Constituição Estadual passando a 

denominar o cargo de auditor, como também de Conselheiro Substituto, então foi aprovado 

ontem a unanimidade. Esta é uma conquista muito importante para a gente, porque ela vem 

trazer mais concretude e refletir melhor a natureza jurídica de cargo de Auditor, eu acho até 

oportuno a gente, permita-me explicar por que é tão importante essa conquista, uma simples 

mudança de nomenclatura. O cargo de Auditor foi criado em 1918 pela Lei 3454 e 
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regulamentado suas atribuições pelo decreto nº 13247 também de 1918. Lá nas primeiras 

atribuições do Auditor foram definidas duas básicas, que eram: relatar os processos de 

tomadas de contas e a de substituir os ministros do tribunal de contas que tinham sido criados. 

Bem, quando Ruy Barbosa idealizou o modelo de tribunal de contas no Brasil, ele trouxe para 

cá o modelo italiano, então ele se inspirou muito no modelo italiano para criar e idealizar o 

tribunal de contas da união. Quando foi criado em 1918 o reestruturado tribunal de contas, 

foram criados quatro corpos dentro do tribunal de contas: Um corpo deliberativo, que eram os 

ministros, um corpo especial que eram os auditores, um corpo instrutivo composto pelos 

servidores do tribunal de contas da união, e o ministério publico junto ao tribunal. Então 

naquela época se idealizava a formatação de controle externo no Brasil. Bem, ao longo das 

várias constituições as atuações do tribunal de contas foram ora ampliadas, ora mitigadas, e 

na constituição de 88 o constituinte optou por manter essa nomenclatura do cargo de auditor 

que foi criado em 1918. Acontece que nas últimas décadas tem se ampliado muito os conceitos 

contábeis trazidos, os conceitos anglo-saxões-contábeis, que têm priorizado a técnica de 

auditoria como importante ferramenta no processo de fiscalização contábil. Com isso, o que 

acontece, a acepção contábil do termo do auditor acabou se tornando importante. Então 

poucas pessoas conhecem que o termo auditor traz duas acepções, uma contábil e uma 

jurídica. A concepção jurídica foi a idealizada por Ruy Barbosa, e também a consagrada pela 

Constituição de 88, na acepção jurídica do cargo do Auditor, trazida pelo modelo italiano e 

também aplicada no modelo português de controle externo. O cargo de auditor reflete 

magistrado, aquele que tem o poder de dizer a lei em alguns casos concretos, aplicar a 

jurisdição, falar sobre a legalidade dentro de algumas áreas específicas. Então foram essas as 

acepções utilizadas, tanto quando foi criado o cargo em 1918, quando foi instituído e 

estabilizado com as novas atuações do tribunal de contas em 1988. Não por outra razão foi 

deixado claro nas atribuições do cargo de auditor, que ele se equipararia a um Juiz do 

Tribunal Regional Federal, no caso o âmbito federal. Então com base nisso, essa alteração de 

nomenclatura é muito importante para a gente porque ela vem realmente deixar claro a 

acepção jurídica do cargo, para não se fazer confusão com essa acepção contábil. 

Notadamente quando muitos tribunais de contas ao longo do Brasil fizeram alteração das suas 

nomenclaturas, transformações dos analistas de controle externo, para auditores de controle 
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externo, gerando ainda mais confusão. Por isso, que desde 2012 a ATRICON tem buscado essa 

uniformização, que foi pactuada na carta de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, e 

depois concretizada na resolução nº 01/2014 da ATRICON em um evento que teve em 

Fortaleza no ano passado, e que vários tribunais de contas se comprometeram a iniciar 

processo legislativo com o objetivo de realmente buscar a uniformização da nomenclatura, 

evitando assim essas distorções e confusões que existem, como cargo. Então 41% dos tribunais 

já fizeram essa alteração, e ontem aumentamos o número um pouquinho mais com a adesão do 

Tribunal de Contas do Estado. Então para a gente é muito importante essa conquista e essa 

uniformidade; porque, na verdade, ela só vem consolidar uma prática que já está sendo 

efetivada dentro do tribunal desde que a gente tomou posse na gestão do Conselheiro Cipriano, 

inclusive quando ele expediu nossa carteirinha profissional ele colocou Conselheiro Substituto, 

as tratativas que tem sido feitas dentro da casa. Mas é importante para se uniformizar a nível 

de Estado também, não ficarmos apenas no âmbito interno do Tribunal de Contas do Estado. 

Então nesse sentido a gente está muito contente, feliz com essa iniciativa do deputado Márcio 

Miranda que encampou a PEC, agradecer o apoio do Presidente Luís Cunha, e do presidente 

do tribunal de contas dos municípios, Cézar Colares; assim como também estender os 

parabéns dos nossos colegas do tribunal de contas dos municípios, já que a Emenda 

Constitucional vai abranger não só o tribunal de contas do estado, quanto o tribunal de contas 

dos municípios. E por fim presidente, gostaria de deixar as minhas congratulações À Doutora 

Iracema que se aposenta agora, e desejar que ela tenha muito sucesso, muita felicidade, saúde 

nessa nova trajetória de sua vida, e que ela possa aproveitar esse tempo livre junto da sua 

família, junto aos amigos, da melhor forma possível. Obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, é só uma 

proposta gostaria de sugerir a Vossa Excelência, com a permissão do Eminente Conselheiro 

Julival, que comunicasse a ATRICON dessa decisão que a Assembleia Legislativa proferiu e 

que a Doutora Milene se referiu, que o tribunal enviasse um ofício comunicando que foi 

aprovada a emenda constitucional e também aos auditores, enfim, que desse ciência a todos 

que participam desse processo para incluir também o Pará como um dos que já resolveram 

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

Primeiramente eu quero parabenizar ao tribunal, os conselheiros, porque desde o primeiro 
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momento que nós chegamos aqui eles se empenharam em alterar essa nomenclatura, como 

disse a Milene, já na carteirinha, eles mesmos sempre fizeram questão de mencionar as nossas 

atribuições, e nos chamar de conselheiros substitutos. Isso como a Doutora Milene deixou 

claro é de suma importância porque é fiel a constituição, é fiel a historia. Mas infelizmente em 

virtude dessa prevalência do conceito contábil para os auditores, alguns tribunais, desses que 

ainda não alteraram, alguns desses ainda insistem em utilizar o auditor no tribunal como 

pareceristas, e para esses a ATRICON e a AMPCON principalmente tem feito pressão nos 

tribunais a que eles atribuam aos auditores aquilo que a constituição determina, ou seja, 

função de judicatura. Então veio em um momento muito importante mesmo para o cenário 

nacional o que o Conselheiro Cipriano falou, é importante que a ATRICON saiba e divulgue 

também, porque vai dar mais força para que outros tribunais nos sigam. Mais uma vez estamos 

de parabéns, a Assembleia Legislativa também que à unanimidade aprovou essa PEC. Então 

na verdade é uma conquista não apenas para o tribunal, para a assembleia, é uma conquista 

para o estado do Pará, é uma conquista para o controle externo, porque nós estamos seguindo 

um modelo idealizado desde a origem, por Ruy Barbosa, estamos seguindo aquilo que a 

constituição determina, isso é fundamental para o controle externo, muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu quero rapidamente discorrer sobre o assunto que o Conselheiro Nelson 

comentou a respeito das referências lamentáveis, as palavras e colocações feitas. Eu queria até 

propor ao colegiado, assim que for possível, uma reunião administrativa para tratar 

exclusivamente sobre esse assunto. Esse preconceito que a região Norte e Nordeste recebe é 

secular, em todas as áreas e esferas, e lamentavelmente, eu posso dizer, vergonhosamente 

ainda temos pessoas que dão esse tipo de declaração e tipo de demonstração, ou por 

desconhecimento, porque não conhece, não sabe a história, enfim. Eu tenho, como o 

Conselheiro Nelson disse, eu concordo, a Conselheira Milene também, quero lamentar, e acho 

que o tribunal de Contas do estado do Pará deve conversar com os tribunais da região Norte e 

Nordeste e tomarmos uma providencia em relação a essas declarações, como uma 

interpelação, um questionamento para que ele seja mais claro, direto, e diga efetivamente, 

como disse o Conselheiro Nelson, generalizando e criando situações, pode ter como tem no 

judiciário, como tem, salvo engano, naquela região que tem vários deputados e presidentes de 
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assembleia que foram presos, uma série de situações, porque eu não vou entrar nesse mérito, nesse 

detalhe, que existe dificuldade no Brasil como um todo. O que não pode é ficar direcionando, 

generalizando porque de fato isso não ocorre nem aqui, e tenho certeza que nem lá também. Então 

eu queria lamentar, deixar registrado esse episódio, essa manifestação, no mínimo lamentável para 

não dizer outras coisas. E eu não quero cometer o mesmo erro que ele, porque a indignação é 

grande, mas que a gente tivesse uma conversa, com nossos conselheiros substitutos, conselheiros 

administrativamente no sentido de o tribunal na minha avaliação, deve sim reagir e tomar uma 

providência. Acho que antes da reunião, possa conversar com os tribunais do norte e nordeste, 

para que senão todos, mas em conjunto, ou todos ou separadamente manifestasse uma posição de 

repúdio, de questionamento, de indagação, para que ele pelo menos sinta que, veja bem, não é bem 

assim como ele pensa não. Então Senhora Presidente, deixar registrado isso, e além do pedido que 

eu fiz anteriormente de comunicar a ATRICON dessa decisão da assembleia muito bem colocado 

pela Doutora Milene, Doutor Julival, mas que a gente fizesse também uma reunião administrativa 

para tratar desse assunto por que eu acho que o tribunal tem que se manifestar com relação a isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Antes eu vou me ater 

a, objetivamente, quatro colocações. Primeiramente me congratular junto com o Conselheiro 

Cipriano pela iniciativa de lembrar do CRA, de fato os administradores exercem funções muito 

relevantes para esse país, para nossa instituição, para esse estado, parabéns a todos eles. Segundo, 

da mesma forma que a Doutora Milene, estender meus cumprimentos à Doutora Iracema, não 

tenho dúvidas de que ela exerceu com muita honra e dedicação e postura adequada a sua 

instituição, todos esses anos com o Ministério Público de Contas. Concordo plenamente, nós 

devemos sim divulgar essa nossa vitória, Milene, junto à assembleia legislativa, comunicando a 

ATRICON e aos quatro cantos do Brasil. É muito importante o breve relato histórico que a Milene 

fez, demonstra claramente que nós, com as palavras do Conselheiro Julival e sua, conselheiro, que 

nós estamos no caminho certo, a constituição em primeiro lugar. E por último as colocações 

desagradáveis e que não refletem com certeza a opinião daquele tribunal e muito menos daquele 

povo, porque isso, Conselheiros, Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, preconceito existe em 

todos os locais do mundo e é justamente que nós devemos pontualmente eliminá-lo. O Conselheiro 

foi de fato infeliz em suas colocações, não conhece a realidade. Então se for o caso de fazermos 

reprimendas, mas não a instituição, porque a instituição lá não é o caso, e sim a postura especifica 

daquele cidadão, que ele foi infeliz de fato nas suas colocações. Então se for o fato, devemos sim, 
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talvez em uma conversa até maior, nós elevamos esse de debate até para o âmbito da ATRICON 

que representa o país como um todo. Só para lembrar, essa questão do preconceito é tão 

arraigada, e ela demonstra certa ignorância das pessoas, ignorância no sentido de 

desconhecimento. Nós estamos passando hoje no mundo, no momento a Europa, em virtude das 

guerras ocorridas no Oriente Médio e principalmente na Síria, os vários países europeus, alguns 

com preconceito em relação aos refugiados, que não tem culpa de nada, eles querem uma vida 

melhor, e as pessoas, nossa federação, ela é muito grande, e o direito de ir e vir de cada cidadão 

onde ele tem que ser respeitado. Então várias pessoas se deslocam daqui para o Rio Grande do Sul 

para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas, várias pessoas de lá se deslocam 

para aqui. Isso acaba enriquecendo a nossa cultura, enriquecendo a nós, seres humanos, nosso 

espírito, nossa alma, e às vezes esses comentários são puramente maldosos e refletem claramente 

ignorância dessas pessoas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Conselheiro Obrigado pelo aparte. O que eu pedi foi uma reunião nossa 

administrativa para que a gente visse exatamente isso, como é que a gente vai mandar para a 

ATRICON, vai reunir com os tribunais do norte e nordeste. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Perfeito, eu compartilho da sua opinião também. Estou 

satisfeito Conselheira Presidente, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero dizer que concordo com o Conselheiro Cipriano, acho que 

essas manifestações isoladas, Conselheiro Odilon falou muito bem, isso é a expressão dele, ele que 

deve defender, não pode vincular, eu falei no princípio, essa riqueza extraordinária que temos no 

país, essa miscigenação, essa cultura polimórfica que tem, exatamente as tendências, no sul as 

colonizações europeias, aqui misturados com os indígenas, enfim, Bahia, Rio de Janeiro, somos a 

síntese do mundo, de maneira que uma colocação dessa, eu fiz menção porque a nota foi lida, a 

mim praticamente não atinge. Eu faço parte daquele exército no mundo que me apaixonei muito 

pelas músicas dos Beatles, especialmente quando John Lennon fez ele próprio “Imagine”, que ele 

imagina um mundo sem fronteiras, de solidariedade, fraternidade, isso todos nós buscamos, não há 

um homem que tenha sensatez, sentimentos bons no coração que não busque a paz, às vezes nós 

somos levados à guerra, quando se leva a guerra, com certeza, o dia seguinte por qualquer motivo 

que seja leva ao arrependimento, por que é que se mata? Em razão do quê? Segundo a vida é tão 

curta que deve ser desfrutada com respeito, fraternidade, não quer dizer que não se combata a 

injustiça, é diferente, o combate à injustiça deve brandamente, serenamente, corajosamente, isso é 
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uma coisa, agora a construção desse mundo de paz, sem fronteira, com fraternidade, respeitando o 

credo de cada um, festejando as raças tão bonitas que deram essa tez morena do Brasil, não é só 

do negro, não só do branco, é essa mistura fantástica que faz desse Brasil tão querido, tão gostoso. 

E por isso que a gente entristece tanto de ver tantas coisas boas que deveriam ser jogadas em favor 

da nossa geração, especialmente dessas gerações que estão nos sucedendo. Então é esse o espírito, 

não da guerra, da beligerância, mas sim da reflexão. Um comentário indevido, infelizmente 

acontece isso, estarmos lá para brigar, quem sabe não se puxa para ele um gesto brando que outra 

concepção. Quero dizer que nesse aspecto festejo também a nomenclatura ser alterada do cargo, e 

quero festejar especialmente com Vossas Excelências, Conselheiro Odilon, Conselheiro Julival, 

Conselheira Milene que tem todos os méritos, Conselheira Patrícia que já não está aqui. E aí a 

importância da renovação, a gente vê aqui as nossas mangueiras passando pelas estações do ano, 

e as folhas caem, as novas folhas chegam e a árvore é a mesma. E assim se dá muito no ser 

humano, a necessidade das ideias renovadoras, nem sempre só pelos jovens, não quer dizer que 

não possa ter um mais antigo, ou outro mais antiga que possa também querer a renovação. Então 

esse espírito instigativo, porque nós vivemos com isso já há algum tempo, e foi exatamente, 

Conselheiro Cipriano, pela concretização do concurso que Vossa Excelência realizou, começou 

com o pensamento da Conselheira Lourdes que nos trouxe essa oportunidade de tê-los aqui como 

colegas, espero sempre que possa considerá-los, ao menos os considero como amigos, da 

oportunidade dessa conformação, não pela vaidade do cargo, mas pela necessidade da mudança e 

a gente vê que foi a partir desse movimento, Odilon ainda era auditor também, então essa coisa se 

formalizou, e eu vejo aqui, sempre defendemos, o Cipriano defende muito, nós todos aqui na casa, 

a necessidade de um conselho nacional dos tribunais de contas, que deveria interferir de uma 

maneira, mais forte no que se refere à parte de uma formatação da nomenclatura, o Tribunal de 

Contas de São Paulo não igual o do Acre, claro, como nós não somo igual ao da Bahia, mas nós 

temos semelhanças que tem existir, ali é a peculiaridade do tamanho do tribunal, algumas 

peculiaridades de região. Mas no formato geral eles devem ser unos, na minha modestíssima visão 

de administrador, eles estão ali para a mesma finalidade, o tamanho vai variar, mas a finalidade é 

a mesma. E depois quero dizer a Vossa Excelência com muita alegria, está aqui a nossa operosa 

representante também no Conselho da Escola de Contas, Conselheira Milene, está ali a nossa 

diretora Professora Maria de Jesus. Nós temos uma proposta e o presidente da casa e os 

conselheiros com certeza sabem também, de que não só pelo momento em que o país vive, mas se 
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nós perguntarmos a qualquer um visitante que tenhamos hoje aqui, saindo talvez do âmbito do 

tribunal, e talvez nem no âmbito do tribunal encontrássemos a resposta, quem foi Serzedêllo 

Corrêa? Com certeza vão dizer: “É o nome de uma avenida que fica ali perto da praça da 

republica.”. Quer dizer um ícone da naturalidade paraense, tantos serviços prestados à pátria, em 

um momento difícil de demonstrações efusivas, do compromisso em servir a pátria, e que conseguiu 

implantar a sabia proposta do Ruy Barbosa para os tribunais de contas. Levamos para o presidente 

para que, no próximo Fórum, com bengala ou sem bengala, conselheiro, se não estiver com a 

bengala ao menos que seja convidado, espero aí que a coordenação venha a ser com a vice-

presidente, espero que Deus nos dê vida a todos. Então poderia chegar com a bengala, ou sem a 

bengala para aquele lugarzinho lá no fim. Que nós façamos pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Pará um resgate da imagem e da importância do Serzedêllo Corrêa para a instituição nacional 

Tribunal de Contas, sobretudo, com aquilo que ele pagou, com o preço da sua liberdade inclusive, 

desafiando autoridades maiores da república. Eu tenho sempre dito, no momento que as nossas 

casas, tribunal de contas, com os defeitos todos que nós seres humanos temos, mas se nós não 

tivermos a garantia da independência, não temos razão de existir, por isso somos vitalícios, para 

que qualquer pressão nefasta, indesejável, de onde quer que partam nós teremos altivez, não com 

arrogância, mas com segurança e coragem e que nós temos que ser a condição de sermos 

absolutamente imparciais e radicais na defesa do emprego do recurso público. Então a proposta já 

é, o presidente gostou da ideia, já chamou pessoas, não sei se o processo licitatório acontecerá, 

para que na programação, Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência que coordenou tão bem o 

nosso Fórum, nós possamos fazer alguma coisa do lançamento da figura Serzedêllo Correa; e aí 

sim, inclusive fazendo o convite do Tribunal de Contas da União para ser participe conosco, 

porque é uma figura nacional, e trazer no nosso evento pelo que foi obtido neste ano, nós não 

temos por que, mesmo com a crise que o Brasil atravessa, nós não temos que descrer que no 

sucesso do ano que vem talvez seja maior do que esse ano que já foi espetacular. Então o Tribunal 

de Contas vai, espero eu, relançar com toda a vigorosidade, com as tintas carregadas a 

personalidade desse ilustre paraense em um evento que esperamos também tenha a oportunidade 

de reunir as figuras mais expressivas do sistema tribunais de contas, e até mesmo quem sabe com 

novas presenças de ministros de tribunais superiores como foi o Ministro Gilmar Mendes no nosso 

encerramento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu queria dizer, para deixar registrado, porque senti vontade no coração de dizer isso. Eu 
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tenho muito orgulho de nossos auditores, inclusive do Conselheiro Odilon, nós tivemos 

oportunidade do conselho, Vossa Excelência no inicio do processo, Conselheiro Nelson em vários 

momentos desde o início do procedimento e até hoje no trabalho deles, a gente fica muito feliz só 

processo ter ocorrido como ocorreu, e principalmente da vinda deles para cá, e com a contribuição 

que eles nos trouxeram, e estão trazendo e vão trazer ainda por muitos anos. Então eu fico feliz, 

tenho orgulho de dizer isso, de pelo menos um pedacinho junto com os conselheiros ter participado 

pelo processo, e hoje os auditores, conselheiros substitutos efetivamente, trazem para a gente uma 

satisfação, um orgulho muito grande. Vale a pena a gente dar essa divulgação para a ATRICON e 

as entidades, enfim, para todos que o tribunal já deu um passo à frente com relação a isso, 

orgulhosamente. E com relação às declarações do conselheiro, Doutor Odilon foi muito feliz, é 

uma questão não ao tribunal, mas ao conselheiro, uma pessoa apenas. Eu também considero como 

o Conselheiro Nelson, como Vossa Excelência, eu acho que não nos atinge, mas assim, é 

impressionante como eles querem, como alguns, no caso esse aí, quando fala do norte está falando 

comigo, eu encaro assim. Eu não me considero atingido pelas palavras dele, eu me considero 

atingido pelo preconceito e generalização que ele faz com relação ao Norte e ao Nordeste, eu me 

sinto como Vossa Excelência e o Conselheiro Nelson, eu sou radicalmente, como é que eu posso 

dizer, não vejo nenhum comportamento do Tribunal de Contas do Estado do Pará, discriminatório, 

ofensivo, ou seja, qual é que for o termo, em relação a outros estados, ou outro tipo de 

comportamento, nunca vi isso aqui, e já tenho oito anos aqui. Então tem que haver sim esse 

respeito, essa conversa na direção de que: “Meu amigo, vamos trabalhar sem preconceito, 

respeitar a todos os brasileiros.”, eu sinceramente se fosse de outra região, eu também iria ficar 

indignado, iria tentar e dizer: “Poxa vida, esse comportamento não deve ser considerado.”, ao 

contrario. Conselheiro Nelson foi muito feliz em suas palavras, eu também não me sinto atingido, 

absolutamente, mas eu acho que aqui e ali, ele se refere ao norte e ao nordeste, principalmente 

porque no caso eu sou do norte, com esse tipo de comportamento preconceituoso e eu não posso 

concordar e não posso aceitar esse tipo de coisa, então não me sinto diretamente atingido, mas me 

sinto, como do norte que sou, eu acho que isso tem que ser consertado, ser reparado. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhores conselheiros, 

diante das propostas aqui colocadas, inclusive já tinha me manifestado no sentido do conhecimento 

aos dois conselheiros ausentes, sua Excelência senhor presidente, ao Conselheiro André Dias, eu 

gostaria no sentido de que nós pudéssemos inclusive na próxima semana, o Conselheiro Presidente 
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Luís Cunha já vai estar à frente e comandando como titular da pasta. Vossa Excelência inclusive, 

Conselheiro Cipriano, até colocou que nós tivéssemos uma reunião administrativa acerca do 

assunto desta questão do ofício da AMPCON. Eu acho que podermos aguardar e a gente em uma 

reunião mais profunda, mais discutida, a reunião administrativa, com a presença do titular, nós 

pudéssemos exaurir essa questão e tomar uma decisão do colegiado com a presença do titular, 

Presidente Luís Cunha e do Conselheiro André. Também a outra questão, quero me congratular 

com a doutora Milene, fazer minhas as palavras de todos aqueles aqui que se manifestaram com 

relação à questão da aprovação na assembleia. Gostaria também que nós pudéssemos aguardar, 

até que a gente possa encaminhar, não só a aprovação em si, mas que a gente possa através do 

diário oficial demonstrar após a publicação na assembleia, Conselheiro Nelson, Conselheiro 

Cipriano, acreditamos que todos os conselheiros aqui sabem que o processo legislativo tem os 

diversos momentos de votação, votação 1º e 2º e votação e redação final, e muitos processos, 

projetos vão à sanção governamental e a publicação no diário oficial. Então diante de um momento 

desse procedimento oficial, nós teremos uma força muito mais demonstrativa para os órgãos aqui 

indicados, e ai com certeza o plenário já demonstrou essa vontade de assim o fazer. Então eu 

gostaria que nós estivéssemos no aguardo com certeza aqui foi muito bem demonstrado e nós temos 

certeza que na hierarquia das leis, a constituição é o topo. Nós sabemos que os costumes são a 

base, e esses costumes são firmados em um processo que inspira o topo, nenhuma outra situação 

vai desmoronar essa base. Portanto, eu acredito que nós possamos ter o momento de aguardar 

para que a gente possa realmente concretizar de fato e de direito a essas duas propostas 

apresentadas, eu gostaria de compartilhar na próxima semana, e com o presidente titular e com 

todos, inclusive com o Conselheiro André. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Todas essas propostas que, pelo menos as que eu fiz. 

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

amadurecer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Exatamente. É de acordo com o colegiado, o plenário aprovou, já pode mandar, mas a 

reunião do conselho administrativo tem que ser com todos e a manifestação do tribunal para a 

ATRICON e para outros, pode ser também aguardar, sem problema nenhum. Só que a emenda 

constitucional não vai a sanção do governador, após a publicação apenas. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim, ela é promulgada. 

Mas vai para o diário oficial. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1417

de Oliveira Junior: É. Após a publicação aí já podemos se quiser tomar as providencias. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ela é 

promulgada e tem que ter sua publicação no diário oficial. Eu falei do processo legislativo, não 

especificamente da PEC, mas do processo legislativo que muitas vezes vai à sanção governamental, 

mas principalmente na questão da publicação do diário oficial, e na assembleia. Justamente, ela só 

entra em vigor a partir da sua publicação no diário oficial, E para nós daria muito mais força, 

consistência e muito maior legalidade sobre o assunto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, Vossa Excelência pegou alguns eflúvios 

desse tempo, de maneira branda do plenário que eu estou falando, quando os rios deságuam. Eu 

estou me lembro dos anos dourados do Brasil, aí surgiu à bossa nova, Vinicius e Tom, o Presidente 

JK, a construção de Brasília, Éder Jofre no boxe, Maria Ester Bueno no tênis, e no futebol que nós 

amamos muito, não é Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência é um perigoso ponta de lança, um 

centroavante, e aí eu quero dizer que neste plenário da minha imaginação, eu vi com alegria o 

resgate, tinha um time fantástico no Brasil que encantava o mundo, que era o Santos, ele tinha uma 

dupla Pelé e Coutinho, e eu aqui no plenário por uns momentos, olhando aqui para a minha frente, 

pela mudança de cadeira, chegada do Conselheiro Julival as bancadas dos conselheiros, eu fico 

muito feliz de ver essa dobradinha regatada porque estávamos sempre muito próximos ali nas 

bancadas dos auditores. E agora o Julival e o Odilon lado a lado novamente, só eu não sei quem é 

o Pelé e quem é o Coutinho, caberia o conceito dos dois. Mas é um momento de alegria, festejar 

que também o Conselheiro Julival muito bem ali, ficou a Conselheira Milene solitária ali, mas de 

qualquer forma a dobradinha foi resgatada mesmo que por um momento. O 9 e o 10 eu não sei 

quem é, mas a dobradinha está formada ali. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu quero agradecer por esse momento; eu não sei se na 

próxima terça-feira estarei aqui presidindo, mas eu quero agradecer a atenção, o apoio, o carinho 

de todos os conselheiros, do Ministério Público de Contas por esse momento que nós estamos 

assumindo temporariamente a presidência, de todos os conselheiros, da conselheira substituta, 

Ministério Público de Contas e de todos os servidores desta Corte de Contas. Temos ainda hoje e 

amanhã, possivelmente segunda feira, talvez a partir de terça-feira nosso presidente já esteja 

assumindo a presidência e queremos desejar a todos um bom fim de semana. Mas antes convidá-los 

que amanhã pela manhã a imagem peregrina nós iniciaremos a visitação nos gabinetes, nos 

departamentos da casa a novena de Nossa Senhora da Piedade, o Círio já está aí à porta; e 
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aqueles que puderem e quiserem participar conosco, amanhã pela manhã, nós teremos a abertura 

dessa novena, da imagem peregrina aqui no tribunal de contas e encerraremos, começara no 

gabinete da vice-presidência, lá em nosso gabinete amanhã pela manhã, e o encerramento da 

imagem oficial, a imagem peregrina no dia 05 de outubro pela manhã aqui nesta Corte de Contas 

que já se tornou tradição. Tornou-se tradição a peregrinação interna e a vinda da imagem 

peregrina que acontecerá na última segunda-feira que antecede o Círio de Nossa Senhora, já como 

uma tradição aqui nesta Corte de Contas. Portanto amanhã pela manhã, a visita da imagem 

peregrina, nós vamos estar lá recebendo os conselheiros, servidores, todos aqueles que puderem 

participar e assim também quiserem participar conosco no gabinete da vice-presidente. 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 dezesseis minutos (11h16min) e mandou que eu, 

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

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 10 de setembro de 2015. 
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