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ATA Nº 5.339 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (24) do mês de setembro do ano dois 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Julival 

Silva Rocha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

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

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

quórum, presente os dignos representantes do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos 

de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do Conselheiro André Teixeira Dias por 

motivo de saúde e a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha cumprindo missão oficial 

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

ordinária do dia vinte e dois (22) 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 da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do 

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

Excelentíssimo Senhor Auditor Convocado Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Dando 

prosseguimento à sessão, inexistindo expediente a ser lido, a Presidência anunciou a retirada da 

pauta de julgamentos do Processo n.° 2010/51936-5, devido à ausência do relator. Para que 

pudesse relatar seu processo incluído na pauta de julgamentos, o senhor presidente, passou a 

condução dos trabalhos a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 
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Oliveira que, incontinenti, determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 

oportunidade em que anunciou Processo nº 2010/50163-2, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar 

da Escola Estadual “Professor Bernardino Pereira de Barros”, responsável Manoel Raimundo 

Bittencourt de Araújo, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

das contas, sem devolução de recursos e aplicação das multas regimentais ao responsável e à 

senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann (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, isentando 

o responsável da aplicação da multa pela intempestividade em face do Prejulgado nº 14, e, 

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

seis reais), pelo não encaminhamento de documento obrigatório. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2010/51331-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável pelas contratações 

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, deixando de aplicar multa pela 

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

17.459/07, entretanto, pela remessa intempestiva a este Tribunal, aplicar ao senhor João de 

Deus Reis da Silva a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 243, III, 

“b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1., “a” do Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos 
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combinado com o 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 

2011/51391-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação 

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

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

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

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

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, sem prejuízo da aplicação de multa à 

responsável, Sra. Maria de Fátima Pombo Montoril no valor de R$300,00, (trezentos reais), 

pela remessa intempestiva a este Tribunal nos termos do Art. 243, III, “b” do Regimento 

Interno e item 2.1.1.1., “a” do Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinado com o 

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 foram anunciados os Processos nºs 2011/52212-8, 

2011/53011-5 e 2011/53012-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Fundação de Atendimento Sócioeducativo do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51489-4, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Sócioeducativo do 

Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com 
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aplicação da multa regimental à responsável pelas contratações Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público que deu voz ao parecer escrito nos 

autos, opinando pelo deferimento dos registros, com aplicação das multas regimentais ao 

responsável pelas contratações (Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, deixando de aplicar 

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

nº 17.459/07, entretanto, pela remessa intempestiva a este Tribunal, aplicar à senhora Terezinha 

de Jesus Moraes Cordeiro, a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 

243, III, “b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1., “a” do Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, 

todos combinado com o 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 

2005/52416-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Paraense de Supermercados, responsável 

Carlos Rodrigues Limão, 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 ressalva, com determinação ao responsável e a Associação 

Paraense de Supermercado (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. 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 2013/50488-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação de Representante de Entidades Comunitárias do Conjunto Residencial Paraíso dos 
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Pássaros, responsável Doralice Gonçalves Lima da Silva, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das 

multas regimentais, ficando solidariamente responsáveis pelo débito a senhora Doralice 

Gonçalves Lima da Silva e Associação de Representante de Entidades Comunitárias do 

Conjunto Residencial Paraíso dos Pássaros, e a última deverá ser citada para apresentar defesa, 

já que o 2º ainda não participa do processo, de modo a se perfectibilizar o contraditório e a 

ampla defesa. Que reste claro, outrossim, que a presente irregularidade é insanável decorre de 

ato doloso de improbidade administrativa, para fins do art. 1º, I da LC 64/93, com remessa da 

cópia dos autos ao Ministério Público de Justiça para análise de eventual ação de improbidade 

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

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando a senhora Doralice 

Gonçalves Lima da Silva em débito para com o erário estadual na importância de R$5.000,00 

(cinco mil reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), pelo débito 

apontado e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo não encaminhamento das contas 

ensejando na sua tomada, e, ainda, aplicar à Associação de Representante de Entidades 

Comunitárias do Conjunto Residencial Paraíso dos Pássaros a multa de R$1.000,00 (mil reais), 

pelo débito e determinar que seja encaminhada cópia do processo ao Ministério Público do 

Estado para as medidas de sua competência. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2015/50254-1, que trata do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de 

Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Após a leitura 

do relatório houve a seguinte manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Senhores conselheiros, neste processo considerando que o Ministério 

Público de Contas é o recorrente, conforme dispõe o artigo nº 87 do Regimento Interno, não 

houve necessidade de nova manifestação do órgão ministerial. Então diante disso eu quero 
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oportunizar ao Senhor Representante do Ministério Público a palavra, se assim desejar se 

manifestar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Não há interesse de manifestação Excelência. A matéria foi colocada 

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

seu voto para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a 

decisão recorrida. 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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Quero dizer que gostei do voto, muito embora ressalte que também gostei 

da manifestação do Ministério Público, acho isso muito importante. Por quê? Porque o 

Ministério Público fez uma coisa que não é comum acontecer aqui, não é comum recorrer. 

Então quero dizer isso ao Doutor Procurador, nesta oportunidade, que a gente vê com muito 

respeito a manifestação do Ministério Público. E eu não tenho conhecimento, enquanto 

conselheiro, da gente ter votado aqui um recurso de reconsideração do Ministério Público. 

Então eu quero, por isso, mesmo não tendo sucesso, dar destaque para atitude do Ministério 

Público que está cumprindo o seu papel. Mas eu achei que o Conselheiro Odilon Teixeira foi 

muito feliz, estudou o caso, e, do que eu tomei conhecimento, eu estou também convencido. 

Então o parabenizo por ter sido protagonista desse relatório tão bem feito de um recurso que 

ainda não tinha visto nesse tribunal. Eu achei isso da maior importância, de um lado o 

Ministério Público e da mesma forma o estudo muito bem feito pelo eminente Conselheiro 

Odilon Teixeira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Senhores conselheiros, eu gostaria, já decretado o julgamento, enfim, 

o recurso foi desprovido, mas isso me remete à discussão da última sessão, que nós discutimos 

aqui longamente acerca da responsabilidade do concedente também pela não transferência 

total da verba conveniada, por que vejam o que acabou acontecendo aqui: o concedente só 

transferiu 25% da verba prevista para a obra, que foi aplicada corretamente naquilo que os 

25% representavam, o restante não foi transferido, eu desconheço os autos, mas não sei a 

razão. O fato é que esses 25% ficaram perdidos, porque a obra ficou inacabada e o estado saiu 

no prejuízo. Então é bom que a gente reflita e o Tribunal, diuturnamente, procure analisar essa 

responsabilidade do concedente para que essas situações não perdurem, não ocorram 
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novamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De 

fato, Presidente, de um total de 180 mil só foram passados, se não me engano, 45 mil. 2006, 

não é? É uma longa data para gente aferir de fato qual a situação financeira do estado naquele 

momento e o que levou a Secretaria não ter passado, porque naquela discussão de terça-feira 

eu depois voltei para o meu gabinete e fiquei pensando em algumas situações. O gestor, 

quando realiza convênios, tem um orçamento aprovado, mas dependendo da arrecadação do 

estado, ele tem contingenciamentos, muito embora existisse, na minha opinião, e pelo que eu vi 

no termo de convênio, a responsabilidade de prorrogar por parte do estado até que a situação 

financeira se resolvesse. Mas de todo modo, nesse caso específico, a prestação de contas é do 

município. Essa situação colocada, Doutor Felipe, teria que ser abordada, eu entendo nas 

contas de gestão da Secretaria, que é o local para nós discutirmos essa não continuidade dos 

repasses. Era só isso, Senhor Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Mas eu em breve desejo reunir com o colegiado 

para discutir esses assuntos, e Conselheiro Nelson Chaves, não pode mais continuar a 

situação. O tribunal vai se posicionar. Então em breve quando todos os conselheiros puderem 

comparecer, vamos tratar em uma reunião administrativa sobre esse assunto, e se possível 

também vamos ter um diálogo com o MPC para a gente trabalhar juntos. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/50899-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Obras Sociais da Paróquia 

de Nazaré, responsável Waldeci Silva e Souza, 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 

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu 

não sei as razões elencadas pelo Ministério Público para a aprovação sem multa. Mas enfim, 

pela importância que tem esse evento para o estado do Pará e para todos os paraenses, eu 

acho que é uma observação que eu gostaria de expor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Permita-me esclarecer sua dúvida, Conselheiro, o 

Ministério Público concorda com a tese do Secretário, que o atraso não foi culpa dele, foi a 

entidade que o levou ao atraso, por isso o Ministério Público sugeriu a não aplicação. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Obrigado Conselheiro. Senhor Presidente, eminentes Conselheiros, como esta situação e 

outras, a gente verifica que, por exemplo, eu não sei se os conselheiros já se depararam com 

isso, os ex-deputados com certeza, o evento do Círio tem uma data, um cronograma, um 

calendário, e as festividades, a programação dos eventos, enfim, toda uma programação. 

Ocorre muitas vezes, como ocorre também nas prefeituras e acabamos de ver um exemplo, os 

recursos são repassados às vezes fora até do prazo ou em datas diferentes das que 

aconteceram. Vou citar um exemplo: temos um evento no segundo domingo de outubro, e as 

despesas começam no início do ano, desde a programação a corda é feita fora do estado, mas 

tem que ser feito o pagamento, envia o dinheiro para lá, pelo menos uma parte do recurso. E as 

coisas vão acontecendo durante o ano, a festa do Círio, a procissão propriamente dita, a 

transladação e a procissão no domingo. É praticamente a fase de encerramento do grande 

evento, existe toda uma programação antes, contratação, pagamentos, durante e também 

algumas coisas que são pagas depois. Eu já presenciei essa situação, não só no Círio, mas em 

outras situações também, porque tem programações que às vezes o recurso é repassado até 

depois do evento, uma parte antes e uma parte depois, só que as despesas vão correndo. Então 

nesse sentido era importante também na hora da discussão da questão de passar totalmente o 

recurso, cumprir a sua parte, que também se cumpra no prazo definido, estabelecido pelo 

convênio, no sentido de que nenhuma parte tenha prejuízo nessa direção. Eu tenho certeza que 

toda a programação do Círio de Nazaré, da Paróquia que é envolvida nisso, tem dificuldade 

nesse sentido, uma vez que ela assume compromisso, como tem a Prefeitura, como tem a 

associação dos taxistas, seja quem for, assume compromisso e, às vezes, o recurso não chega. 

Então há um desdobramento de problemas que é o atraso, às vezes, querem correção, querem 

juros, é prestação de contas, emissão de laudo, enfim, toda uma situação que nesse sentido eu 

acredito que as pessoas que estão nessa situação não deveriam ser penalizadas, que existe uma 

programação e que às vezes essa programação não é cumprida por parte de quem está 

repassando o recurso, como a gente acabou de ver na sessão anterior. Então, na minha 

discussão, eu queria deixar o apoiamento à manifestação do Ministério Público, com certeza o 

relator estudou o processo muito bem, mas eu estou caminhando na direção de que não haja 

absolutamente nenhum tipo de punição para nenhuma parte. Esgotada a fase de discussão, Sua 
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Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Ao consultar o Plenário, sua 

Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves arguiu suspeição para participar do 

presente julgamento. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Acompanho o Relator. Ao ser instado a se manifestar, sua Excelência o 

Conselheiro Convocado Julival Silva Rocha, invocando preceito regimental, solicitou vistas dos 

autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. 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, Sua Excelência apresentou os assuntos em 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Distribuímos aos 

senhores conselheiros, na sessão ordinária do dia 22, matéria encaminhada pelo 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Teixeira, que versa sobre o aperfeiçoamento do 

prazo de validade das certidões emitidas pelo TCE, alterando o prazo de 30 para 60 dias. 

Então a matéria está em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Antes de concluir, por gentileza, me parece que as razões 

que fizeram a ouvidoria fazer essa proposição foram várias solicitações nesse sentido. Não há 

nenhuma dificuldade, está tudo de acordo, não vejo problema nenhum. Apenas era bom, se 

fosse possível, uma sugestão apenas, fazer um levantamento, talvez tenhamos uma redução na 

receita do tribunal por parte da emissão das certidões. Apenas porque os recursos são 

direcionados ao fundo, que nos ajuda a fazer outros eventos e tudo mais. Mas essa mudança é 

importante para o contribuinte, para a pessoa que pede a certidão, tanto é que eu estou de 

acordo, eu não tenho nenhuma objeção, mas talvez tenhamos um impacto na arrecadação, no 

que tange à emissão desta certidão. Eu estou de acordo, Presidente, apenas fazendo essa 

ponderação no sentido da gente ter noção do que pode acontecer e se preparar para isso, 

porque há uma redução de receita. Então temos que nos preparar para isso. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Presidente, eu 

gostaria até de me manifestar também, no sentido de que acho importante, parabenizar o 

Conselheiro Odilon porque antes da Ouvidoria a gente já vinha sentindo reclamações por 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1504

parte do jurisdicionado nessa direção. Porque todos nós sabemos que o nosso estado é de uma 

dimensão territorial enorme, e que muitos dos jurisdicionados solicitam essas certidões, e 

geralmente a Secretaria de pronto atende, e Vossa Excelência, assim como nós, quando 

estivemos à frente da Presidência, a gente atendia logo, porém, às vezes, eles sentem 

dificuldades até para vir buscar, e quando levam já praticamente ultrapassou o tempo em 

razão da distância. A distância é um dos problemas, pois as pessoas têm que vir buscar aqui 

esse documento. E havia essa reclamação, Doutor Odilon, e como formalizaram através da 

nossa Ouvidoria. Vossa Excelência teve a sensibilidade de trazer, eu acho justo que se estenda, 

que se prorrogue um pouco mais, e com certeza isso vai melhorar muito. Eu sei que o 

Conselheiro Cipriano fez uma observação, mas o nosso interesse é atender a sociedade, o 

jurisdicionado. Quando acontecem as multas, a gente tem o retorno também, mas as certidões 

eu acredito que mesmo que a gente venha diminuir um pouco o recurso do fundo, mas nós 

temos que facilitar a vida dos nossos jurisdicionados. E com essa tomada de decisão do 

plenário, com certeza eles terão mais tempo, e até mesmo a questão dos procedimentos para 

assinar os contratos. Vossa Excelência sabe disso, que passa por várias etapas, vários setores, 

até que se concretize a assinatura dos contratos, e muitas vezes esse documento já não tem 

mais validade quando apenas 30 dias. Portanto, parabéns Doutor Odilon. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 18.735, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu achei bastante pertinente o que colocou o Conselheiro 

Cipriano Sabino, eu não tenho dúvida que haverá um impacto, no meu entendimento bem 

pequeno, insignificante, mas para mim o importante disso, Conselheiro Cipriano, é que Vossa 

Excelência interpretou corretamente, o impacto no meu entendimento será pequeno, mas 

haverá a redução de receita. Mas eu acho o seguinte: o que é maior nisso? Atender a 

população, atender o jurisdicionado. Chegaram à Ouvidoria manifestações no sentido de 

alterar esse prazo para maior. Mas o que me chamou a atenção também Conselheiros Odilon, 

Cipriano e Lourdes, um pedido de Santarém, porque lá a gente envia através de malote, e o 

malote atrasa, quando a pessoa vai receber a certidão em Santarém, só vale 20 dias, 10 dias, 

já se perderam do tempo que sai daqui para chegar em Santarém por conta de malote e outras 

dificuldades. Eu também achei apropriado em mudar. E o Conselheiro Odilon, no meu 
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entendimento, foi feliz em propor. Eu acho que a gente está perfeitamente sintonizado com a 

sociedade, acompanhando as instituições, tem que interpretar corretamente os anseios da 

sociedade. Eu acho que, com isso, o tribunal tem um gesto de boa vontade, sendo facilitador, 

tendo um grau maior de compreensão da situação dos jurisdicionados. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A manifestação é no seguinte 

sentido. De fato houve várias críticas em relação, Conselheira Lourdes, ao prazo. A queixa é 

que o prazo é exíguo porque como na lei federal temos 15 dias para emitir a certidão. Então, 

antes de vencer o prazo em 15 dias, eu teria que solicitar sempre uma nova certidão. E as 

críticas ocorreram em relação justamente ao malote de Santarém, porque no malote, em todas 

as quartas-feiras, e entrega o pedido de requerimento na quinta e só vem na outra quarta para 

cá. Então ficou uma semana, a secretaria tem uma semana de defasagem, o que eventualmente 

gerou alguns atrasos. Outra situação que eles criticam muito é o seguinte: outros tribunais, e 

eu fiz questão Conselheiro Cipriano de verificar os prazos, e de fato a grande maioria dos 

tribunais trabalha com 30 dias, os tribunais de contas, inclusive o TCU, Presidente, porém, 

todos emitem certidões gratuitas e, imediatamente, via internet, o que não é o nosso caso. Nós 

temos uma legislação que respalda uma cobrança da taxa. Então, assim, a Ouvidoria, além de 

ser um elo de ligação entre a administração e a sociedade, a ouvidoria do TCE, por força da 

nossa Lei Orgânica, tem o dever de contribuir com o aprimoramento da gestão do tribunal. 

Significa o quê? Ao receber demandas, a Ouvidoria vai fazer os filtros necessários e verificar a 

possibilidade de otimizar, aprimorar e aperfeiçoar a gestão do tribunal, encaminhar as 

sugestões devidas à Presidência, que tem lá a conveniência e oportunidade de encaminhá-las 

ao plenário. Então, nesse sentido, eu acredito que de fato vamos ter uma perda, acredito, 

Conselheiro Cipriano, que 1/3 da receita dessa questão. Mas nós ganhamos muito mais com a 

sociedade paraense, eu acredito, entre o custo e o benefício, eu acho que o nosso beneficio é 

muito maior. Era isso Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente! É uma questão muito subjetiva, o recurso do 

fundo também é gasto pelo serviço da sociedade, e é gratuitamente que se oferece pela 

sociedade através dos eventos que são realizados. Existem datas, prazos determinados, e 

certidões federais, cartórios que têm o prazo fixo de 30 dias, e ela é a partir do recebimento, 

então o tribunal também poderia encaminhar para Santarém e, a partir do recebimento, 
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considerar os 30 dias. Então é uma questão muito subjetiva, eu concordei, os outros prazos, 

por exemplo, da Receita Federal, do INSS, algumas certidões que são emitidas têm um prazo e 

não adianta você dizer que não pôde pegar, vai reclamar para o Papa Francisco, porque vai 

ter pedir outra certidão. Então, assim, eu acho que é importante, com certeza, a gente tentar 

atender a sociedade, melhor seria se o tribunal não cobrasse absolutamente nada pelas 

certidões. Eu acho que é uma questão que poderá ajudar muito mais a sociedade, as pessoas 

que precisam dessa certidão, é se abster de cobrar a certidão, uma vez que vários órgãos, 

como o Conselheiro Odilon colocou, aliás, acho que talvez se não a totalidade, mas a grande 

maioria não cobra absolutamente nada, e por essa razão a gente tem que analisar essa 

questão. Eu fico preocupado, Senhor presidente, eu entendo a situação da preocupação de se 

dar, abrir muito a situação e acabar perdendo certos controles, enfim. Então o tribunal tem 

que cumprir o seu papel constitucional. E se tem um prazo para aquela pessoa atuar naquela 

direção, por uma certidão, ela tem que procurar cumprir o prazo, seja para prestar contas, 

seja para validade da certidão. Então eu acho que a gente tem que ter esse pensamento 

também nesse sentido, para que a gente não tenha prejuízo também em várias direções, porque 

é subjetivo dizer: “Eu vou perder 25% e vou atender.” Então não cobramos mais nada, damos 

100% de certidão gratuita para a população, que talvez fosse o mais correto. É discutível. 

Inclusive tem denúncias no Ministério Público do Estado contra a cobrança de certidão do 

tribunal de contas, e que o tribunal já até apresentou defesa, argumentou, porque é uma fonte 

de recursos importante. É emitida uma certidão fabricada com papel especial para dificultar 

exatamente a fraude, não por nada, luxo nenhum, apenas para que a certidão tenha 

efetivamente o valor, no sentido de ter a sua validade sem falsificação. Então eu concordo, 

acho que é importante. Mas espero, sinceramente, não ter daqui a pouco: “Ah, 60 dias está 

muito pouco, nós termos que aumentar para 90, e assim, sucessivamente, a gente estar fazendo 

aqui algumas situações no sentido de dizer: “Nós estamos atendendo a população.” Nós 

estamos atendendo a população quando a gente pede que eles cumpram os prazos 

estabelecidos pela lei em todos os sentidos. Eu acho que o benefício, talvez, seja maior para a 

sociedade como um todo do que ele que efetivamente precisa da certidão do tribunal. Quando o 

tribunal realiza o Fórum, e Vossa Excelência sabe, Conselheira Lourdes sabe, já foi 

coordenadora várias vezes, aliás, a primeira coordenadora foi a Conselheira Lourdes, nós 
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temos ali, hoje, esse ano, mais de duas mil pessoas atendidas, beneficiadas. Talvez dessas duas 

mil pessoas, nem 1/3 peça a certidão do tribunal, mas ela foi beneficiada com o recurso 

daquele que pagou a certidão, ou seja, o recurso é devolvido para a sociedade. E quem sabe 

talvez atendendo muito mais, eu boto milhares de pessoas a mais do que aquelas que pedem a 

certidão simplesmente. Então, Senhor Presidente, eu sou de acordo, já disse, mas temos que ter 

essa ponderação, na minha avaliação, não sou dono da verdade, no sentido de que é uma 

questão que se for buscar pontos para cá, para lá, nós vamos ter alguma dificuldade. Se 

cumpre o prazo estabelecido por todos os órgãos que têm a emissão dessa certidão? 

Cumprimos 30 dias e acabou. Então a partir da entrega nós temos a dificuldade por nossa 

culpa de entregar fora do estado. Então que seja a partir da entrega, recebeu o protocolo, a 

partir dali a certidão tem validade, no caso Santarém e Marabá, recebeu, protocolou, a partir 

dali ela tem a validade de 30 dias, se fosse o caso, mas agora o plenário aprovou 60 dias, eu 

considero importante essa situação, mas tenho essa preocupação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De fato, Presidente, eu concordo 

com o Conselheiro Cipriano, nós deveríamos caminhar e Vossa Excelência pode conduzir 

estudo nesse sentido, para emitirmos pela internet gratuitamente. Durante a pesquisa que eu fiz 

a respeito dos prazos de certidões, todas as decorrentes de tributos, receita federal, 

previdência, as fazendas estaduais, na sua grande maioria, 180 dias de forma imediata via 

internet, sem custo. Nos tribunais a grande maioria afirma que são 30 dias, mas esses que 

concedem 30 dias é via internet, sem custo, na hora, você imprime no momento ali. Quanto à 

autenticidade, há uma segurança que a pessoa depois entra no site e digita a chave de 

segurança e autentica a certidão. Eu acho que nós deveríamos avançar nesse assunto, 

Presidente, para disponibilizarmos via internet essas certidões, imediatamente. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que é um 

assunto importante, a gente deve tratar também em uma reunião administrativa, eu não tenho 

nada contra a ideia. Quanto à cobrança, ela é legal, tem previsão legal, eu creio que nós temos 

a melhor certidão pública emitida por um órgão público, um padrão de qualidade e uma 

margem de segurança de 100%. É praticamente impossível fraudar uma certidão do TCE. É 

papel moeda com todas as garantias. É praticamente impossível. Mas de qualquer maneira as 

instituições têm o papel de prestar serviço à população. Se gratuitamente é a melhor forma de 
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atender a população, a gente pode pensar nessa possibilidade. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É importante essa colocação que foi 

feita. Eu queria até que Vossa Excelência considerasse, em um momento oportuno, porque o 

nosso Presidente é Vossa Excelência, conduzir o processo, mas considerar essa proposta de 

estudar essa possibilidade, porque acabaria com qualquer problema em relação a prazos, 

porque ele pode emitir pela internet a qualquer tempo. Então, se acabou o prazo, ele emite 

outra na hora, e acabou-se o problema de prazo. Então eu acho que talvez resolvesse o 

problema. Eu queria que Vossa Excelência considerasse essa proposta, se for possível, eu 

entendo perfeitamente todas as situações do cargo de Presidente, os prejuízos e tudo mais que 

pode ocorrer, mas considere a minha proposta no sentido de levar em consideração esse ponto, 

em virtude da situação que foi provocada, somente isso, se não tivesse levantado essa questão 

eu acho que, como outros órgãos funcionam assim, estamos funcionando como manda a lei. 

Está tudo certo. Mas começam a ter certas alterações que eu acho que então é melhor fazer 

logo de uma vez, uma coisa concreta e definitiva para atender logo toda a população e pronto. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: farei o 

seguinte, na próxima reunião administrativa do colegiado eu vou incluir na pauta, a gente abre 

essa discussão no colegiado na reunião administrativa e depois decidimos. Eu acho que é 

importante contar com a presença de todos os conselheiros e abrir essa discussão. E, enquanto 

isso, eu vou fazer um levantamento do impacto financeiro, oportunizar ao Conselheiro uma 

melhor avaliação desta situação da receita do fundo, pertinente apenas às certidões. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, enquanto houver essa discussão no bom sentido aqui, e agora nós já estamos 

dizendo para os nossos queridos servidores da Casa, nós entramos naquela fase da sessão que 

eu chamo do remanso, só discussão dos processos, então nos dá a oportunidade pela 

benevolência de Vossa Excelência, e a generosidade dos que nos escutam, da gente poder 

conversar um pouco acerca de alguns temas. Por duas vezes, no dia de hoje, eu aqui na minha 

reflexão, Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência conhece muito bem essa história, como a 

Conselheira Lourdes e todos nós, mas especialmente aqueles que participaram da vida política, 

Conselheiro Luís Cunha, eu estava aqui me lembrando historicamente da figura do Professor 

José Alckmin, eminente político de Minas Gerais, que era um frasista, Conselheiro Odilon, 
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Conselheiro Julival, da mais alta competência. E o primeiro momento dessa reflexão que eu 

fazia aqui surgiu naquele processo daquele recurso do Douto Ministério Público a respeito do 

repasse de verbas, e foi objeto da manifestação do Conselheiro Odilon. Eu até, pela liberdade 

que tenho com Vossa Excelência, brinquei com Vossa Excelência na medida que dizia que as 

duas teses estavam absolutamente no seu entendimento, corretas, embora antagônicas. E aqui, 

neste caso, eu também estou deparando a mesma situação, porque para eu me situar para dizer 

a minha opinião, Conselheiro Odilon, sempre ele, Conselheiro Cipriano, nas opiniões que 

exprime aqui quase sempre estão certos. E esse caso, aqui, não deixo de acolher a 

manifestação do Conselheiro Odilon, que eu assinaria, como também acolho a manifestação do 

Conselheiro Cipriano. Havia aqui no estado do Pará um político de muita tradição, foi 

interventor, foi governador, que disse: “Precisamos ter cuidado para nós não ficarmos na 

retaguarda do atraso.” Então este tribunal, que está na vanguarda de muitas coisas, na medida 

que o meio eletrônico está sendo disponibilizado a todos, eu tenho medo que nesse aspecto a 

gente fique também na retaguarda do atraso, sejamos o último a fazer a emissão, embora isso 

possa determinar alguma redução de alguma renda nossa. Eu estou dizendo essa situação 

porque lá em Minas Gerais, Conselheiro Cipriano e Conselheira Lourdes, que também gostam 

de história política, inclusive que tem participação muita em nosso interior, e a sabedoria 

popular, essa do José Maria Alckmin, havia duas lideranças multo grandes e antagônicas em 

Minas. Para os mais novos que não conhecem a história, Tancredo Neves e o Magalhães Pinto. 

Um dia em uma reunião, estava lá o José Maria Alckmin com o assessor dele, e o Tancredo 

Neves conversando, porque o Mineiro é assim, não briga, fica todo na vaselina, vai 

conversando daqui para acolá, e o Tancredo conversando com o Alckmin expressou uma 

determinada opinião. E o Alckmin disse: “Vossa Excelência tem toda razão.” Passou um 

pouquinho e veio o Magalhães Pinto, que falou tudo ao contrário, e o Alckmin disse: “É 

Magalhães, você tem toda a razão.” O assessor disse: “Mas eu não estou entendendo o senhor, 

Doutor Tancredo disse uma opinião nesse sentido e o senhor concordou, o Senador Magalhães 

Pinto em outro sentido e senhor também concordou, eu estou achando que o senhor não tem 

opinião.” Ele disse: “É, você tem razão, eu é que não tenho opinião mesmo.” Então a gente 

fica neste embaraço, porque são duas teses que merecem a nossa visão, a nossa reflexão, mas 

eu também, como ambos, agora ao final me deram essa oportunidade de concordar, porque, 
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mesmo perdendo a receita, nós estamos vendo que ao final, tanto o Conselheiro Odilon quanto 

o Conselheiro Cipriano concordam da necessidade urgente que Vossa Excelência determine 

esse estudo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Conselheiro Nelson, nosso decano. Eu acho que eu e o Odilon, no final, acabamos 

concordando com a mesma situação. Não é isso Conselheiro Odilon? Ao final concordamos 

coma mesma situação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Quando Vossas Excelências começaram a falar, eu me lembrei das paralelas, 

vão se encontrar no infinito, mas não foram, encontraram-se antes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Está certo! Eu 

concordei com a proposta do eminente conselheiro, levantei a questão da receita, e depois da 

explicação da Conselheira Lourdes e do próprio Odilon, foi quando foi feita a proposta nesse 

sentido que os tribunais já vêm fazendo essa situação. Mas ao final, tanto é que eu vejo que 

Vossa Excelência, Conselheira Lourdes, eu não sei, mas eu acho que ele concorda com isso 

também, porque vejo que não há outro caminho. É essa a situação. Só que o Presidente tem a 

árdua missão de administrar isso, porque isso não é fácil não, eu sei como é que é isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Puxaram o assunto do relaxamento, da ampliação do prazo, e isso puxa todas as questões. 

Então eu e o Conselheiro Odilon entendemos que a tese melhor talvez seria fazer logo como 

Vossa Excelência disse definitivamente até o final. Então eu agradeço o aparte de Vossa 

Excelência, suas palavras nesse sentido. Nós vamos ter, sim, o Presidente irá estudar isso, 

algum tipo de impacto, mas se é para dar essa oportunidade para a sociedade e avançarmos. 

Buscarmos nos apresentar de forma melhor, até buscando, como diz a nossa missão e a nossa 

visão, exatamente um serviço de excelência para atender a sociedade. Eu agradeço o 

Conselheiro Nelson, mas no final, Conselheiro Nelson, o Odilon e eu concordamos igualzinho 

com a mesma tese. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu vou junto nisso. Eu quero dizer o seguinte: primeiro fato a ser registrado e que 

deve ser registrado, que é importante até porque é um trabalho de todos nós, acho que até na 

direção do eminente Conselheiro Odilon, a implantação da Ouvidoria, esse tema está sendo 

suscitado por meio de reivindicações que chegaram a ele e ao tribunal por meio da Ouvidoria. 

Então é um testemunho importante. Outro testemunho, Conselheiro Cipriano, é que nós não 
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podemos negar que muitas das realizações deste tribunal foram decorrentes do fundo, que é de 

iniciativa do Conselheiro Cipriano, não há como negar isso. Então nós estamos até no ponto 

de reflexão em favor da sociedade abdicando de alguma coisa financeira, mas também com a 

concordância dele, e Vossa Excelência com a sabedoria que tem haverá de encontrar os meios 

administrativos e financeiros para que os nossos eventos não sofram solução de continuidade 

em razão da decorrência eventual da escassez de alguns recursos provenientes. Então eu 

queria dizer que é procedente a alegação do Conselheiro Odilon, tanto que votamos à 

unanimidade, mas quero reconhecer que esta Casa também deve a realização de vários eventos 

mediante o fundo que foi criado na administração, e apoiado por nós, do Conselheiro 

Cipriano. Portanto não haverá perda de interesse, não há perda, o tribunal tem que ganhar 

como um todo na reflexão em termos da sociedade, e Vossa Excelência está com esta decisão 

que, acredito que vai reunir com todos nós na melhor direção que esta Casa haverá de tomar. 

O segundo ponto, Conselheiro Luís Cunha, que eu gostaria de abordar hoje é que nós tivemos 

no dia de ontem, um passo significativo, muitíssimo importante, no que se refere à implantação 

na firmeza das ações do TCE Cidadão, quer dizer, este projeto que a gente fica muitas vezes, 

tantas vezes, não digo por mim, mas por todos que o fazem em medidas que vão na direção no 

sentido exatamente de uma construção de uma nova mentalidade no país por meio da 

educação, que é o único caminho da transformação. Então desde que foi lançado esse projeto, 

e tudo na vida se aperfeiçoa, reconhecendo as necessidades de mudar o que deve ser mudado e 

aprofundar, e aperfeiçoar aquilo que está sendo feito. Nós fizemos uma avaliação de que a 

linguagem básica para se chegar dentro da escola, na movimentação da sociedade, nos clubes 

que reúnem os sindicalistas, clube de mães, os rotarys,  enfim, a sociedade como um todo, nós 

precisávamos encontrar uma linguagem que formatasse de uma maneira precisa aquilo que 

nós pensávamos. Então não adiantava se chegar com uma linguagem extremamente prolixa se 

fosse o caso, nunca houve, mas se fosse prolixa demais ou muito rebuscada quando nós 

precisávamos fazer tão somente que a sociedade pudesse descobrir que nós existimos. Todas as 

pesquisas que são feitas nessa direção mostra ainda que os tribunais precisam ser mais 

conhecidos pela sociedade, e dizer a ela o que eles podem fazer e o que fazem em benefício 

dessa sociedade. Então criamos pela Escola de Contas. Eu quero saudar, nesse momento, as 

pessoas todas da escola, a Diretora, que é a professora Maria de Jesus, a Conselheira Milene 
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não estava, o Francisco estava, eu estive lá também, e todos os servidores que não posso 

nominar cada um, mas eu e esta Casa temos o dever de dizer, a cada um, muito obrigado pelo 

que estão fazendo em benefício desse programa do tribunal. Então tivemos uma formatação 

comandada pelo Rafael, e pela Eliana, no sentido de nós transformamos para a nossa cartilha, 

que já do conhecimento de todos, inclusive sonorizada, em uma linguagem que, ao chegarmos 

pelos mais diferentes instrutores, em quaisquer lugares desse Pará, que nós pudéssemos ter 

exatamente a mesma linguagem, o que vai mudar é a diferença da manifestação de cada 

instrutor, o seu palavreado, mas a densidade do que vai ser levado é a mesma. Então nós 

tivemos o raciocínio de dizer que precisamos fazer multiplicadores, porque, inicialmente, 2, 3, 

o número, a demanda muito grande e a escola tem recebido uma demanda muito grande de 

solicitação para ir aos interiores, para o interior dos interiores, não só na área da região 

metropolitana de Belém, e nós partimos, então, esse é o passo. Fizemos um primeiro encontro 

onde essa nítida necessidade de aperfeiçoarmos aquilo que estávamos dizendo, embora já de 

forma bastante positiva, mas chegarmos nesse patamar que chegasse nesse conhecimento todo. 

A primeira reunião foi de extrema valia, porque nós identificamos os erros, e é importante 

quando a gente consegue identificar: “Olha, o caminho é esse.” E nós chegamos a essa 

formatação, e ontem nós estávamos vendo a imagem, a Eliana inclusive reproduziu com todos 

nós uma forma onde todos se dão as mãos, como acontece nas tribos indígenas, fomentadas em 

um mesmo desejo, na mesma direção, tivemos uma participação de integrantes de gabinetes de 

todos os conselheiros. E eu queria, em nome desses servidores, é um núcleo ainda pequeno 

para o que nós desejamos, que pela palavra de Vossa Excelência fosse dito também para todas 

as secretarias da Casa que este processo é um projeto de interesse da Instituição, do tribunal, 

do plenário do tribunal, porque, embora não se comente a ausência do servidor, é um projeto 

voluntário, eventualmente se pudermos já estar na mesa de Vossa Excelência, no plenário para 

ser estudado, até a possibilidade para o servidor receber um estímulo na medida em que ele 

possa trabalhar, prestando esse serviço, mas não existe ainda, essa vinda toda é voluntária, e é 

importante que esta Casa se integre nesse processo, porque é fundamental que os servidores 

que são as nossas armas desse processo, porque quem serão os multiplicadores? Os servidores 

da Casa. E é preciso que eles creiam nesse processo, e, para crer nesse projeto, eles precisam 

acreditar que a direção também quer. Então, nesse sentido, o que vai acontecer é que cada vez 
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mais nós vamos ter colegas, e quero fazer também um convite muito fraterno, muito amigo aos 

servidores do Ministério Público de Contas, fazer do ilustre Procurador, o porta-voz dessa 

nossa vontade, desse nosso desejo de integrarmos também os servidores da Instituição nesse 

nosso projeto, que afinal é de todos, e nós estamos ali já com o grupo, foi um dia para os que 

participaram, a gente tem a certeza de poder afirmar isso, não só pelo que eu senti, mas pela 

certeza do que todos sentiram. Mas foi uma manhã extraordinariamente feliz por cada um se 

sentir útil na possibilidade de propagar esses ensinamentos. Então eu queria pedir, também 

quero fazer menção à importância de toda essa divulgação que estamos tentando fazer, em 

nome do tribunal, o realce para a atividade da ouvidoria, que é aquele ponto de retorno de 

contato, e tantos já tem havido nesse sentido, na medida em que as nossas pessoas que vão às 

escolas, que conversam com os professores, que conversam com os conselhos escolares, que 

conversam com os alunos, sobretudo, eles trazem a informação para que o tribunal, no bom 

sentido, também possa ser, eu tenho dito, aquela voz que às vezes ninguém ouve. Então esse 

serviço já está sendo prestado à comunidade, à sociedade do estado do Pará, com o apoio de 

todos, as imagens estão mostrando a alegria nas expressões de todas as pessoas que estavam 

lá. Convidar os conselheiros, convidar Vossa Excelência, convidar os procuradores para que 

se integrem nesse caminho, que não é de uma só pessoa, e dizer: “São os Cervantes, não é?”, 

em sua grande obra. Que um sonho de um só é um sonho; e o sonho quando é um sonho 

compartilhado com muitos se transforma em realidade. Então não tenho dúvida nenhuma do 

envolvimento de Vossa Excelência nesse projeto, na recomendação, para que haja boa 

vontade, mais do que boa vontade, a integração das áreas administrativas desse tribunal, que 

esse projeto talvez seja uma das coisas mais sérias que esta Casa está fazendo. É aquele 

projeto quase anônimo, mas que pode transformar em muitos casos a realidade. Então é 

preciso a integração de todos que já estão integrados, mas é imprescindível a manifestação de 

Vossa Excelência, que seja um programa desta Casa. Eu quero parabenizar, dizer a todos a 

felicidade pessoal que tive, independente de ser Conselheiro, eu estava feliz como cidadão, 

porque tenho dito em vários lugares por onde participo, a última delas é na segunda-feira na 

associação comercial do Pará, de que eventualmente isso passa na vida da gente, os títulos 

todos que eventualmente possamos ter, aquele que mais me orgulha é de poder dizer que eu sou 

cidadão desse estado. No sentido de tentar transformar não eventualmente com a ocupação de 
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alguns cargos, mas ter a crença que nós todos juntos, cidadãos do Pará pudemos construir um 

destino melhor para a nossa gente. Então é imprescindível que o tribunal como um todo, ou 

então cancela o projeto, que eu não acredito que possa acontecer. Mas é preciso o 

envolvimento de todos, e é importante que a palavra do presidente seja ratificada nessa 

direção. De maneira que quero dizer, quero abraçar a todos, me perdoem não poder dizer o 

nome de cada um, mas dizer que me proporcionaram uma das manhãs mais felizes nesta casa, 

de poder participar com esse grupo todo imbuído, uma coisa simples, mas as coisas simples 

são as mais bonitas e são as mais verdadeiras da vida, Queria parabenizar os companheiros 

por aquilo que vivemos ontem, dizer que outras tantas reuniões como essa quem sabe cada vez 

mais lotadas com a participação dos nossos companheiros, dos nossos servidores a gente possa 

em curto espaço de tempo bater realmente com toda a realidade que nós estamos tentando 

modificar e conseguindo uma realidade tão pobre que a gente tem encontrado nessas nossas 

idas em todos esses lugares, Agradeço a Vossa Excelência, aos conselheiros, Ministério 

Público, o apoio que temos recebido, estou fazendo aqui em nome da escola, esse convite para 

que cada vez mais as pessoas se somem a nós para tornar mais fácil esse difícil projeto. 

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

bem! Obrigado pelas palmas ao Conselheiro Nelson, merecidamente. É que quem está fora 

pode pensar que as palmas são para mim, mas não, é para Vossa Excelência. Antes de 

concedera a palavra ao Conselheiro Cipriano e à Conselheira Lourdes, só para eu não 

esquecer, sem comentar tudo que no final eu vou comentar. Na reunião administrativa de 

terça-feira, que é costumeiro fazer, faz parte da nossa rotina de trabalho com os nossos 

secretários. E na hora que a Secretária Alice, de Gestão de Pessoas, foi expor o trabalho dela 

da área de gestão de pessoas, a gente tratou desse ponto, por exemplo, Sexta da Integração, o 

servidor que participar da Sexta da integração, no auditório, a gente vai, através da escola, 

encontrar uma forma de fazer uma certificação, porque isso vai contar como hora para aquele 

servidor, porque o que a Doutora Alice está fazendo hoje, inclusive no Tribunal de Contas de 

Minas Gerais, é justamente buscar informações apenas para confirmar o que a gente já está 

trabalhando aqui, está tudo pronto, ela já apresentou uma minuta de todo o plano de gestão 

por competência, em cumprimento ao PCCR, Conselheiro Cipriano, implantado na gestão de 

Vossa Excelência. A partir do próximo ano a gente vai cumprir o PCCR, e como vai aferir a 
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hora estudada pelo nosso servidor que vai resultar em um benefício financeiro a ele. E nós 

decidimos, o Secretário, Doutor Jorge, estava lá também, que o servidor que participar da 

Sexta da Integração vai contar como hora aula para ele. Ele está ali estudando, está 

apreendendo, ele não está perdendo tempo. Como também não pode deixar de fora o servidor 

que estiver a serviço do TCE-Cidadão, pois ele não está brincando, ele está trabalhando, 

representando a Instituição. E eu acho que ao mesmo tempo em que o servidor ensina, ele 

aprende, aprende com o cidadão. É uma verdadeira aula. E tudo isso, Conselheiro Nelson 

Chaves, a gente vai levar em conta, a Doutora Alice, nesse momento, está no tribunal de Minas 

Gerais, ela vai visitar mais outro tribunal, porque a gente não quer errar. O que nós queremos 

é colher as melhores experiências do Brasil, o que está dando certo para implantar aqui. E 

nessa área de gestão de pessoas é uma área delicada, e agente precisa ser correto, justo, com o 

nosso servidor e valorizar o Servidor. Então eu quero festejar todos os que nesse primeiro 

momento se colocaram à disposição do TCE-Cidadão, porque, em um primeiro momento, quem 

foi sabia que não iria ganhar nada, ou seja, nenhum beneficio financeiro. Então isso é muito 

importante, eu quero parabenizar os servidores que deram esse primeiro passo, mas a 

administração está acompanhando esse movimento, e aqueles que são contemplados pelo 

PCCR, a gente só está construindo o caminho, a forma de fazer. No final eu vou fazer apenas 

um comentário, porque quero ouvir o Conselheiro Cipriano, a gente está acompanhando tudo 

que está acontecendo. Da minha parte é só festejar, Conselheiro Nelson Chaves, porque é esse 

o caminho. É um trabalho que a gente tem orgulho de participar, e saber que a nossa 

Instituição está fazendo, está em perfeita consonância com o nosso propósito de estar perto do 

cidadão, não tem nada mais oportuno do que isso nesse momento, do TCE-Cidadão, em que o 

Brasil todo, perplexo, assustado, com as notícias tristes da nossa República, da nossa Nação, 

do nosso país. E talvez a gente caminhe nesse momento ao encontro dessas pessoas que estão 

precisando de orientação e o estímulo a formar cidadãos. Nós precisamos ajudar a construir 

uma mudança de mentalidade nesse país, e a começar por aqui. Eu acho que a nossa pátria, a 

gente vive, quando fala de pátria, é o nosso pedacinho aqui, é Belém, é Augusto Correa, é o 

nosso tribunal. Aqui é a nossa pátria, o espaço para a gente exercer o nosso patriotismo. Eu 

quero dizer que eu fui à primeira reunião, não fui à última, eu fiquei muito emocionado. Mas 

Vossa Excelência tocou em um ponto muito importante: uniformizar as informações que a 
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gente vai repassar à população, porque não pode ter um servidor falando uma coisa e outro 

falando outra coisa. Vossa Excelência foi muito feliz falando isso, conteúdo, eficiência, não 

pode mexer, o que pode é acrescentar uma palavra mais bonita, mais afetuosa, um 

comprimento de palavras, de acordo com cada situação, com cada local a ser visitado, mas o 

conteúdo não pode mexer. É a palavra do tribunal, e a essência é a mesma para todos. Então 

eu acho que a escola conseguiu chegar muito longe. Parabéns a todos. No final, se for o caso, 

eu vou ainda falar, Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência desde ontem me pediu a palavra 

para tratar um assunto do gabinete militar, não esqueça, que Vossa Excelência chegou a tratar 

também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, muito obrigado. Meu Presidente, eu queria cumprimentar o Conselheiro 

Nelson, a Escola de Contas, com esse projeto, acho que a palavra seria extraordinário, e tem 

um efeito imensurável, incalculável, enfim, eu acho que o tribunal, talvez como ele disse, seja 

um dos maiores e importante projetos que o tribunal está realizando graças a Deus. É um 

empenho do Conselheiro Nelson e de Vossa Excelência, com a pequeníssima contribuição dos 

conselheiros, pequeníssima porque a gente só faz apoiar um projeto tão grande como esse. Eu 

ontem até queria ir, até me programei, mas a correria, a agenda dos nossos gabinetes, Vossa 

Excelência sabe e os Conselheiros sabem. Ontem eu recebi a visita da Santa Peregrina no meu 

gabinete, e teve lá aquela cerimônia que todos os conselheiros já conhecem, depois fui levar a 

Santa até a 2º Controladoria, de formas que quando terminamos já estava concluindo o evento. 

Por essa razão, Presidente, além de cumprimentar a todos, o Conselheiro Nelson sem querer, 

talvez, foi até muito feliz, porque desculpa se não pude nominar a todos. Se ele vai nominar 

todos que estão aqui que participaram, imagina se todos participarem amanhã? Mais ou menos 

500, 600 servidores, ele ia ter que nominar todos os servidores para agradecer, porque a meta 

dele, a nossa, é que todos participem. Então eu acho que é muito importante, principalmente os 

servidores que estão participando agora com a Escola de Contas, vestindo essa camisa. Eu 

queria, Conselheiro Nelson, com a permissão de Vossa Excelência, essa uniformização, essa 

transparência que foi colocada, eu queria receber, eu não pude estar lá ontem em virtude do 

compromisso, porque às vezes a gente tem que se apresentar em algum lugar, no sentido de 

falar, de passar a imagem, então eu também quero ver se eu consigo me incluir, quando eu 

estiver em Santarém, Marabá, interior, e eu tenho que acompanhar a mesma linguagem, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1517

mesmo que eu não esteja acompanhando o projeto, porque eu quero ir também no projeto. 

Mas se eu estiver fora dele, eu vou falar do projeto, e tentar falar uma linguagem 

semelhante a que o projeto fala. E eu acho que isso todos nós devemos fazer, mesmo por 

não estarmos no projeto em si, fomos a Castanhal, Bragança, mas aqui o Cipriano está em 

Santarém, o Odilon está em Marabá, e quem sabe, nesse momento, nós estarmos falando a 

mesma linguagem nos quatro cantos do estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro, só para informação, eu agradeço 

muito Vossa Excelência, primeiro a generosidade como sempre de Vossa Excelência 

conosco. Mas dizer que houve o cuidado da escola, até pela intranet, de chamar e 

franquear. Fizemos no plenário, e a convocação de todos os gabinetes. Será extremamente 

honrosa a presença dos conselheiros lá, já convido Vossa Excelência, que dará um grande 

prazer para todos nós, uma honra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quero receber o material. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Também será 

encaminhado aos gabinetes dos conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Porque eu tento pelo menos, Presidente, 

sei que é um material muito bem elaborado, encaixar quando tiver que fazer. Então 

cumprimentar os servidores que estão participando, eu até com muita humildade falo isso, 

se a gente for refletir sobre esse projeto, ele tem um alcance efetivamente como eu falei 

aqui, muito grande, muito importante e não temos como medir isso. Ele tem 

desdobramentos extraordinários. É o jovem aprendendo essa questão. Eu me lembro, 

Presidente, lá atrás nós recebemos uma reclamação através daquele link “fale conosco”, 

até hoje ainda existe uma pessoa reclamando de uma operadora de celular no tribunal, 

quer dizer, é uma falta de conhecimento de como utilizar os órgãos, os poderes, como 

ferramentas de cidadania que pode utilizar muito bem o tribunal como ferramenta de 

cidadania. E como funciona, ou seja, todo esse papel, esse trabalho extraordinário, não só 

o tribunal, mas todos os outros órgãos deviam fazer também, e até temos que fazer talvez 

um espaço no Fórum para apresentação desse projeto, e todos os eventos que tenha 

condições de apresentar uma parte, uma etapa desse projeto, para que todos venham se 
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engajar e participar, porque tenho certeza que muitas pessoas não sabem efetivamente qual 

é o papel de cada órgão, o papel da Assembleia Legislativa, uma Câmara Municipal, do 

Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Governador, do Prefeito, e assim vai. Nós 

estamos tentando fazer a nossa parte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Cipriano, se me permite, Vossa Excelência 

inclusive teve a iniciativa que foi extremamente positiva de trazer alguns estudantes aqui. 

Foi na sua administração. E os companheiros, Presidente, veja isso Conselheiros Julival, 

Odilon, a Lourdes também teve essa iniciativa, quero dizer o seguinte: que eles estão 

trazendo informações, veja só como isso é bom, que os estudantes querem vir aqui para ver 

como funciona o tribunal, coisa há algum tempo inimaginável. Eles querem vir aqui e 

perguntam: “Como é que funciona? Eu posso ir lá conhecer? Quem são os conselheiros?” 

Isso é de uma importância muito grande, que eles todos tem notado e a gente comunga. 

Parabenizo Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Então é isso, Presidente, eu queria parabenizar todos 

que participaram, toda essa equipe dos servidores, meus parabéns a todos, cumprimentar o 

Conselheiro Nelson e Vossa Excelência, que é o grande comandante dessa Instituição, que 

apóia, faz tudo que pode para ajudar os projetos do tribunal, buscando cumprir a missão e 

a nossa visão. Rapidamente, Senhor Presidente, eu queria registrar aos anais da Casa e até 

propor um voto de louvor e congratulações ao nosso gabinete militar, desta vez por um 

outro motivo, no último dia 25, aliás, agora no dia 25 já foi publicado ontem no Diário 

Oficial a promoção de vários servidores do gabinete militar. Então eu queria 

cumprimentar e parabenizar, e peço, se os conselheiros concordarem, que a gente faça isso 

também pela maior instância, que é o plenário do tribunal, a promoção do Tenente Coronel 

Arlindo José Guimarães Bastos, que foi promovido a Coronel; o 2º Sargento Nazareno 

Batista da Silva, que foi graduado para 2º Sargento; Teodoro Amâncio Barros Filhos, 

graduado para 3º Sargento; Reginaldo da Silva Gonçalves, graduado para 3º Sargento; 

Joao Jorge Alves de Assis, graduado para 3º Sargento; Elizabete Regina, graduada para 3º 

Sargento; Dílson de Silva Albuquerque, que está em Marabá, graduado para 3º Sargento; 

Edilson dos Santos Silva, graduado para Cabo; André Luiz Macedo Santos, graduado para 
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Cabo; André Luís Macedo Santos, graduado para Cabo; Israel Barros Santos, graduado 

também para Cabo; Eder Almeida Trindade, graduado para Cabo; e, por último, Anderson 

Elder Brito Pereira, graduado para Cabo. É um crescimento, um reconhecimento desses 

servidores nesta corporação, que receberam essa graduação como outros de outras 

repartições que estão atuando em outras áreas. Então, de qualquer maneira, é merecedor o 

reconhecimento do trabalho prestado. Eu quero dizer, Senhor Presidente, que eles 

receberam esta promoção porque mereceram, porque têm na sua ficha, no seu currículo, 

situações, indicadores que podem estar enquadrado no servidor que recebe esta promoção. 

Então todos aqui, de alguma maneira, está registrado, nas suas fichas funcionais, o 

reconhecimento e o merecimento para receber essas graduações. Então eu acho que 

estamos de parabéns, como se fosse uma graduação, passa para um outro nível essa 

situação, e o gabinete militar passa a ter no comando um Coronel efetivo, porque antes era 

um Tenente Coronel, e agora, a partir de amanhã, passa a ser Coronel. Eles têm todo um 

serviço prestado, uma ficha, não vou ficar me alongando, o currículo de cada um é grande, 

todos já trabalharam no interior do estado. Já comandaram quarteis, já participaram de 

diversas situações, hoje estão nesta missão aqui do Tribunal, amanhã podem estar em 

outra, mas aqui, nesse momento, eles receberam essas graduações e merecem os 

agradecimentos e congratulações. Eu queria fazer essa proposição parabenizando Vossa 

Excelência também, porque foi na administração de Vossa Excelência que ocorreu isso. 

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

Senhor Presidente, Senhores conselheiros, nosso representante do Ministério Público. Eu 

quero fazer uma especial saudação a todos os servidores e servidoras que de forma 

voluntária acolheram o convite, e parabenizar o Conselheiro Nelson Chaves, Presidente do 

Conselho Consultivo, e Doutora Milene, na pessoa do Francisco, que representa os 

servidores do tribunal no Conselho Consultivo da Escola de Contas, parabenizá-los por 

esse momento de trocas de experiência, porque eu acredito que não só eles estão buscando 

o aperfeiçoamento para os que vão até as escolas levar a mensagem nossa, que teve uma 

iniciativa do Conselheiro Nelson e que nós acatamos. Nós somamos e o gesto dos 

servidores voluntariamente aceitou. Inclusive, parabenizo também, a Doutora Andréia e o 
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Marquinhos que foram os primeiros que conquistaram, inclusive os próprios colegas 

através do convite do Presidente da Escola de Contas, e os outros estão se 

disponibilizando. E eu acredito que cada vez mais servidores e servidoras estarão juntos 

nesta tarefa, que é prazerosa, não é difícil, quando o Conselheiro fala que quando o sonho 

é sonhado só, ele é difícil, mas quando são vários sonhando ao mesmo tempo, eu tenho 

certeza que o Conselheiro Nelson deve estar feliz, porque essa ideia se espraia por todo o 

estado. E eu acredito que não só é uma experiência exitosa, Doutor Julival, que os nossos 

servidores, nós conselheiros, com certeza, o dia que estivemos também participando, a 

gente vai observar que não só vamos levar algo, mas a gente também vai trazer na nossa 

mente, na nossa bagagem, muitas experiências de crianças, dos professores, dos servidores 

que trabalham nas escolas do nosso estado. Eu tenho certeza que é um gesto simples, mas 

que vai ter uma reflexão, porque a gente sabe que a educação é um processo dinâmico, um 

processo a longo tempo, mas eu tenho certeza que o projeto pensado é realmente para um 

longo tempo, e quando nós vimos que os servidores e servidoras também abraçam esse 

projeto, é um bom sinal, porque vai passando de geração a geração, Conselheiro Odilon. 

Eu tenho certeza, Conselheiro Nelson, que a nossa geração daqui há algum tempo não vai 

estar fisicamente aqui, mas muitas das suas ideias, das nossas ideias, vão permanecer 

porque foram ideias exitosas que toda a Corte se transformou em um sistema, não só aqui, 

mas que vai a todo estado. E a questão da educação perpassa, e a cidadania 

principalmente quando o Conselheiro teve a ideia de colocar o TCE-Cidadão. A cidadania 

é tarefa de todos nós, e quando Vossa Excelência pensa a cidadania envolvendo as escolas, 

envolvendo a educação, é ali que realmente nós podemos transmitir, induzi-los a realmente 

serem cidadãos, porque eu acredito, Conselheiro Odilon, que aqui nós observamos que o 

controle social ainda é um pouco tímido, e através da formação desses cidadãos, de 

crianças, adolescentes e jovens, serão aqueles que em futuro bem próximo estarão 

contribuindo dentro do controle social, e sabendo, eu tenho certeza, que não só as nossas 

atividades, a nossa missão, o que nós, o que o tribunal faz, mas nesse diálogo com os 

estudantes, com os professores, que certamente com essa interação eles também terão 

informação de outros órgãos. Conselheiro falou quando da Ouvidoria, não era ainda 
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ouvidoria, era do “fale conosco”, eles queriam uma informação sobre uma operadora de 

celular. Também nesses encontros, nesses diálogos, com certeza eles vão fazer 

questionamentos que não estão dentro do que é nossa missão, porém, educadamente nós 

vamos poder orientá-los, e outras situações que eles precisam saber. Então parabéns ao 

Conselheiro Nelson Chaves pela ideia, por nós, parabéns a Vossa Excelência, parabéns a 

todos os servidores que espontaneamente se colocam à disposição nesta tarefa, que não se 

tornará pesada se todos ajudarem, e ela terá, com certeza, um processo de continuidade 

para gerações futuras, para esta e para outras gerações que se aperfeiçoarão mais e mais. 

Nós vimos que a Escola de Contas tem muitas tarefas, dentre as tarefas, parabenizo a 

Maria de Jesus, que também à frente da direção, e essas ideias, essas ações com certeza 

exitosas, vão adquirindo outros que se somam e daqui a pouco todo o tribunal, daqui a 

pouco nós vamos ver nas escolas esse interesse e, vamos dizer assim, é um caminho que 

não tem retorno. É um caminho que só tem a sequência desta e de outras gerações. 

Parabenizo quando Vossa Excelência convida a todos, inclusive os nossos gabinetes, e 

cada um daqueles que vão estar, que vão dos nossos gabinetes, pois eles estão nos 

representando. E muito bem lembrado aqui pelo Conselheiro Nelson, lá do nosso gabinete, 

a Doutora Vidinha nos representou, e ela já vai passar para os outros colegas, porque nós 

temos também esse costume, como Vossa Excelência tem na sua equipe, nós temos esse 

costume de discutir, e quando tem coisa muito boa, muito importante, quando traz na 

bagagem, divide-se com os outros. Eu tenho certeza que a Doutora Vidinha vai dividir com 

os outros colegas, e que em um próximo não será só ela, visto que outros terão a vontade 

de participar do evento, de aprimoramento, mas também vão querer ir até as escolas, vão 

ao encontro dos nossos cidadãos, como multiplicadores, eu acho bonito isso, 

multiplicadores. Quando eu era da EMATER, nós fazíamos um treinamento com as 

organizações sociais, e a gente falava também essa palavra: “Vocês são os 

multiplicadores. Vocês vão trabalhar lá na ponta”. Aquilo que nós estamos trocando de 

experiência, que elas sejam levadas as comunidades. E com certeza os multiplicadores vão 

trazer um produto excelente para o nosso tribunal, que é a sociedade tendo mais 

conhecimento, ampliando os seus conhecimentos, e transformando-se em um controle 
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social do qual a nossa Constituição já vem dando constitucionalmente o controle social. 

Ela já colocou a oportunidade para que a sociedade participe ativamente, conheça o que o 

tribunal está fazendo na pessoa dos conselheiros, na pessoa dos servidores da Escola de 

Contas. E agora que já se ampliou realmente, dando a oportunidade ao controle social 

para que ele realmente possa exercer sua cidadania conforme a nossa Carta Magna veio 

oferecer a condição a todo o cidadão Brasileiro. Obrigada! Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Primeiramente quero felicitar 

os nossos militares do gabinete pela promoção, como bem lembrado pelo Conselheiro 

Cipriano. Em relação ao assunto dos multiplicadores, eu sempre lembro que na 

constituição o Tribunal de Contas nas competências constitucionais tem várias funções. É 

função de julgamento, na função consultiva, quando responde consultas, função opinativa, 

quando se debruça sobre as contas do governo do estado, função julgadora nas contas de 

gestão dos administradores, mas tem uma função também que não se pode perder de vista e 

esquecer, que é a função orientativa pedagógica. E eu penso, eu já me manifestei aqui em 

algumas vezes, atualmente eu concordo que o TCE-Cidadão é o principal projeto nosso. 

Nossa Constituição, nesse sentido, os outros também merecem respeito, são processos 

muito importantes, o Fórum é extremamente importante, Conversando com o Controle 

Externo é muito importante, mas esse, e é por isso que eu entendo o carinho do Conselheiro 

Nelson com relação ao assunto, ele é diferente. Olha o teor do encontro ontem: não apenas 

criar modificadores, mas uniformizar linguagem, totalmente a ver com a nossa função 

pedagógica. A linguagem quando você não sabe se expressar, ninguém o entende. Então a 

forma de se expressar, a forma de como chegar aos jovens, porque é esse o principal 

objetivo, criar esse espírito crítico, massa crítica para que possamos transformar a 

sociedade em que vivemos, para evitarmos no futuro erros como acontece no presente, por 

isso é muito importante você ter a linguagem adequada. Acompanhei nitidamente as 

manifestações de Vossas Excelências, Conselheiro Cipriano, Lourdes e Nelson. 

Conselheira Lourdes foi feliz quando disse que no início tinham poucos servidores, hoje já 

temos 20. E eu tenho certeza que na medida das suas disponibilidades, os outros 

servidores, inclusive nós membros, vamos nos engajar muito mais nesse projeto além do 
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apoio como lembrou o Conselheiro Cipriano. Então, Conselheiro Nelson, eu acho que 

Vossa Excelência não terá apenas uma manhã feliz, terá mais dias felizes nessa Instituição, 

certamente. Nesse sentido, eu quero parabenizar a Instituição, Conselheiro Nelson e 

Conselheira Milene que estão no Conselho Deliberativo da Escola de Contas, e todos os 

servidores envolvidos nesse projeto, que é extremamente importante. E, Presidente, ele 

deve sim ser reiterado sempre que necessário em todas as nossas discussões. Muito 

obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Rapidamente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Escola 

de Contas aqui muito bem presidida e tocada pelo Conselheiro Nelson, e parabenizar a 

todos os servidores que estão engajados nesse projeto do TCE-Cidadão. Desejar que o 

tribunal continue sendo essa força motriz pelo despertar da cidadania, que é fundamental 

para o desenvolvimento da nossa sociedade, para a consolidação das instituições e para 

que o Brasil tenha capital humano para passar por essa crise e continuar sendo o gigante 

que somos. E queria lembrar e tenham certeza que essa atividade que a Escola está 

desenvolvendo hoje vai reverberar ainda por muitas gerações, e o resultado desse trabalho 

em médio e longo prazo vai ser muito evidente. Parabéns a todos e contem como Ministério 

Público nessa missão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Da mesma forma quero me somar também parabenizando a Escola de 

Contas, Conselheiro Nelson, que está à frente, a Doutora Milene, todos os servidores. Com 

certeza, como disseram todos, é disso que o Brasil precisa, uma educação forte, orientação 

firme, que nós, como formadores de opinião, possamos formar opiniões corretas, somente 

dessa forma nós vamos fortalecer as instituições, somente dessa forma o nosso estado 

conseguirá estabelecer essa ordem, e somente com ordem ele vai atingir o progresso. 

Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem! Da minha parte, Conselheiro Nelson, meus colegas conselheiros, 

Ministério Público e servidores, Consequentemente, eu estou Presidente e vivendo esse 

momento tão bom, porque cada gestão faz algo, não tem aqui um Presidente que não tenha 

feito alguma coisa neste tribunal. Cada um faz uma coisa. E eu até disse ao Conselheiro 

Cipriano, ele muito empreendedor, fazendo muitas coisas, eu acho que quando eu assumir 
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não vai ter o que fazer, está tudo feito. Mas a gente já fez algumas coisas e tem tanta coisa 

para fazer, Conselheiro Nelson, mas vem uma avaliação rigorosa e a gente viu que tem 

muito a fazer. Mas, especificamente, sobre esses dois temas tratados aqui, o gabinete 

militar e escola de contas, eu vou aproveitar o fio da meada do assunto Escola de Contas e 

me dirigir ao Conselheiro Nelson e a todos os integrantes da Escola de Contas Alberto 

Veloso, à frente a Professora Maria de Jesus, também me dirigir aos voluntários do projeto 

TCE-Cidadão. Eu sinto que cresce aqui na nossa Casa, assim, um viés institucional, 

Conselheiro Nelson, eu fico analisando, sou católico, tenho muito amor à Igreja Católica; e 

eu sofri tanto quando os erros da Igreja Católica foram apontados, quando vieram ao 

conhecimento público, aquilo me machucou profundamente, saber que um membro da 

igreja cometeu um deslize, porque eu tenho amor pela minha igreja como instituição. Eu 

sou um torcedor, eu posso dizer assim, dedicado ao Clube do Remo, Conselheiro Nelson, só 

assim eu recebi as palmas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Agora eu vou lhe dizer uma coisa, porque Vossa Excelência deve ter 

ficado um pouquinho triste, pois Vossa Excelência esperava um volume maior. Mas foi 

bom, olha, não há briga, minha mãe é remista, então eu respeito o Clube do Remo também, 

sou alviazul, mas respeito o Remo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, assim, eu também sofro quando o Remo não vai 

bem, machuca, a gente fica às vezes até sem dormir, não dá nem vontade de comer. A outra 

cosia é a família como instituição, quando alguém da nossa família (pai, mãe, irmão, filho) 

sofre, ou tem algum problema, a gente sofre também. E tem vários outros exemplos, o TCE 

é a nossa Instituição, é a nossa Casa, o que estamos fazendo aqui causou uma alegria, um 

conforto para os nossos corações, falamos de coisas boas, de um projeto bonito. Se alguma 

coisa der errado vai machucar todos nós, e como também é uma Instituição que eu tenho 

amor, porque é aqui que estou, da mesma forma eu sofri quando a Assembleia Legislativa 

foi machucada recentemente pelo escândalo, me machucou porque eu tinha um amor pela 

Instituição, eu fui de lá 20 anos. Então a mesma coisa é o TCE. Eu acho que o que vocês 

fizeram nos dois eventos, eu estou me referindo aos voluntários, foi algo mais que a 

obrigação. A obrigação que todo mundo tem que chegar aqui às 8h da manhã, que agora 
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está flexibilizado até as 9h, e quem chega 8h sai às 14h, e quem chega às 9h sai às 15h, 

isso é obrigação, cumprir o expediente para no final do mês receber o salário. Este 

trabalho voluntário é algo mais, é algo que foge da obrigação, é a iniciativa de cada um, a 

decisão de cada um. “Não, eu quero fazer.” Então eu quero elogiar aqueles que tiveram 

essa coragem, essa disposição de dar essa contribuição à sociedade, vai brilhar a 

Instituição TCE, que é a nossa Casa, que a gente trabalha e que nos paga, mas o brilho 

maior vai ficar lá, vai ficar naquela pessoa que, na verdade, é a razão de ser da nossa 

existência, que é o cidadão. É ele quem paga para a nossa Instituição funcionar. Saber que 

nós encontramos um bom caminho para que a nossa Instituição apareça e funcione melhor, 

isso só me causa alegria. Eu acho que o TCE-Cidadão, Conselheiro Nelson Chaves, está 

consolidado, é um caminho sem volta, e nós temos que apoiá-lo para que ele seja ainda 

mais aperfeiçoado. Então o que eu quero dizer a Vossa Excelência, porque a gente é 

amigo, independente da nossa condição de conselheiros, a gente já se conhece a tanto 

tempo, que da parte da administração não vai faltar apoio, pelo contrário, já tenho dito 

isso a Vossa Excelência. Porque eu entendo, aqui eu vejo que é unanimidade entre nós, nas 

palavras da Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, Odilon Julival, Ministério 

Público, que é um bom caminho. Se eu fosse um médico, eu diria que é uma boa receita, 

uma boa receita para uma boa caminhada. Então eu quero estimular, e fica aqui a 

mensagem para aqueles que ainda não conseguiram talvez alcançar e não tiveram ainda 

condições de poder fazer parte. Vamos vestir a camisa da nossa Instituição, eu estou dando 

prosseguimento a um trabalho que não foi iniciado por mim, muitas coisas se iniciaram há 

8 anos, já passaram pela presidência do Conselheiro Coutinho, da Conselheira Lourdes, 

do Conselheiro Cipriano, eu estou dando prosseguimento. Mas neste momento eu estou 

Presidente, com a benevolência aqui dos nossos conselheiros, eu tenho a obrigação de 

cuidar da Instituição, zelar pela Instituição, e a gente sempre procura uma coisinha ou 

outra para ajustar. Esta semana, nesta costumeira avaliação que fazemos, a Doutora Alice 

me pediu permissão para ir ao Tribunal de Contas de Minas Gerais colher uma experiência 

exitosa lá. A Conselheira Milene me pediu para ir a dois tribunais, e alguns técnicos nossos 

me pediram e já foram. Por sinal uma técnica nossa, a Sônia Abreu, foi a Bahia também 
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colher experiências exitosas do controle externo. Porque a gente está concluindo alguns 

projetos nossos para poder apresentar aos conselheiros; e a gente quer ter segurança no 

que vamos fazer e dizer: “Isso aqui é um bom caminho porque está dando certo no tribunal 

tal, e tal, e tal, e tal.” Eu sempre sou cauteloso na invenção, na coisa nova, eu sempre 

procuro medir, avaliar, interpretar as consequências. A coisa que já deu certo eu tenho 

uma facilidade de aceitar, e eu oriento a nossa equipe dizendo o seguinte: “Vamos evitar 

fantasiar, pé no chão, firmeza, vamos aproveitar o que existe de melhor no Brasil e tentar 

fazer aqui.” E o que eu dei como orientação, está aqui o Jorge para testemunhar, a nossa 

gestão tem que ser inclusiva, transparente, democrática, citei o exemplo do planejamento 

estratégico, foi bastante discutido com os servidores, por isso que saiu bom, está sendo 

chamado o nosso planejamento para servir de referência no resto do Brasil, o TCE-

Cidadão está sendo reproduzido em todo o Brasil, porque fizemos bem feito. E o que eu 

disse para a nossa equipe é que eu quero observação dos detalhes, capricho, o nosso 

tribunal tem que ser acolhedor, recepcionar muito bem o jurisdicionado que chega aqui, 

ele tem que se sentir acolhido como gente, como cidadão, e a gente procurar ser mais 

eficiente, mas ágil para responder os anseios da sociedade que nos paga e custamos caro à 

sociedade, hoje em torno de 13, caminhando para 14 milhões por mês. Isso não é pouca 

coisa não, em um momento de crise que o nosso Brasil enfrenta, é o nosso custo para a 

sociedade paraense. Então eu falo isso apenas para reforçar o que cada colega 

Conselheiro falou aqui, e também o Ministério Público. Nós temos que ter preocupação 

com a sociedade que nos paga. E se a gente contribuir com esse projeto TCE-Cidadão para 

tentar colocar na cabeça do ser humano, do cidadão paraense, de que ele é importante 

para a sociedade, que ele tem que acompanhar tudo, participar de tudo, se manifestar, 

muita coisa vai mudar no Brasil. A violência está nos assustando, aqui e ali uma notícia de 

que fulano foi assaltado, não sei o quê. Essa semana recebi notícia de dois assaltos em 

Augusto Correa grave. Uma cidade que era paz total, uma cidade pequena, isso assusta. E 

eu já tentei, a polícia não consegue me dizer, eu queria levantar quantos bandidos tem no 

Brasil, para a gente poder tentar ver, pelo menos estimar, porque eu não acredito que em 

um Brasil de mais de 200 milhões de brasileiros tenha mais de 2 milhões de bandidos. E 
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não pode o restante da população viver atormentada e ter medo de 2 milhões de bandidos. 

Nós temos que vencê-los, as pessoas de bem tem que vencer essa bandidagem, a violência. 

É o nosso Brasil, temos que cuidar dele. Eles não são mais importantes do que nós. Nós 

somos mais importantes que eles, o bem tem que vencer o mal. Eu acho que agora, 

Conselheiro Nelson, esse trabalho é uma sementinha que vai ficar na cabeça da pessoa, se 

a nossa geração não resolver o problema do Brasil, mas que a gente contribua para que os 

nossos filhos cumpram essa missão, cidadãos conscientes que sabem o que quer, então o 

Brasil vai ser outro. É muito difícil para um governante governar um povo que é 

consciente, agora, é muito fácil para um governante governar um povo que tem uma 

quantidade significativa de analfabetos, que não está nem aí, não sabe nada, não sabe 

questionar, não sabe o que é direito, e nada mais. Agora, um povo culto, um povo 

consciente é muito difícil ser governado, porque reclama, exige e cobra, e também a gente 

costuma ver em civilizações modernas o que acontece com o homem público que comete 

deslizes, ele cai, ele perde o cargo. Então a gente tem que caminhar para um estágio 

desses, porque nós temos uma responsabilidade muito grande de servir a sociedade. Então 

quero muito festejar esse momento agradável da sessão de hoje, e pedir à Escola de 

Contas, Conselheiro Nelson, que continue a caminhada, que não vai faltar apoio, e aos 

servidores que se propuseram a fazer isso meus parabéns! Como vieram as palmas, e desta 

vez não foi do clube do Remo, eu quero compartilhar as palmas com todos os colegas que 

falaram aqui. Muito obrigado em nome de todos os colegas que aqui falaram. E, por fim, 

colocar em votação a proposta do eminente Conselheiro Cipriano Sabino de 

congratulações aos nossos policiais militares do Gabinete Militar, que foram promovidos e 

amanhã serão homenageados pelo Governador do Estado do Pará em uma solenidade que 

acontecerá no Comando da Polícia Militar, às 9h da manhã, eu estarei lá representando a 

nossa Instituição. Então, em nome do Coronel Bastos, que foi promovido ao posto de 

Coronel, eu quero cumprimentar e parabenizar a todos os integrantes do Gabinete Militar, 

em um total de 12 que foram promovidos pela Instituição Policia Militar do Pará. Com 

aprovação unânime, esta matéria ficou consubstanciada através do Memorando n.° 

0119/2015. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 
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invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e vinte e seis 

minutos (11h26min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em 

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

 
Belém, 24 de setembro de 2015. 
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