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ATA Nº 5.341 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de outubro do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Julival Silva Rocha; a 

Auditora Milene Dias da Cunha e ainda a Excelentíssima Senhora Subprocuradora do 

Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal 

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

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

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

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e nove (29) 

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: 

Impedido na forma regimental. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

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

Julival Silva Rocha: Impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Dando prosseguimento à sessão, 

inexistindo expediente a ser lido, o senhor conselheiro-presidente, visando relatoria de 

processos nesta sessão ordinária, abrigou-se no artigo 17, inciso I do Regimento Interno, no 

sentido de passar a condução dos trabalhos a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira que, incontinenti, determinou ao senhor secretário a leitura da pauta 
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de julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2010/51937-6, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Altamira, responsável Odileida Maria de Sousa Sampaio, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, e, 

aplicação da multa regimental, ficando solidariamente responsáveis pelo débito a autoridade 

administrativa, com as cominações cabíveis e determinação à SEDUC. A presidência tornou 

público que a responsável pelas contas, assim como o concedente dos recursos, embora 

regularmente notificados, não se fizeram presentes e nem se representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar à senhora 

Odileida Maria de Sousa Sampaio a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pela intempestividade das contas e determinação sugerida pelo Ministério Público de 

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

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

relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2010/52983-5, que cuida da Prestação de 

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

Associação Musical Antonio Malato, responsável Rosiberto de Castro Ferreira, cujo Relator foi 

o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

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

aplicação das multas regimentais ao responsável. A presidência informou que embora 

regularmente notificado, o senhor Rosiberto de Castro Ferreira, não esteve presente e nem se 

fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, sem devolução de valores, aplicando-lhe a multa no valor de R$766,00 (setecentos 

e sessenta e seis reais), pela intempestividade na prestação de contas. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente foi 
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anunciado o Processo nº 2011/53112-9, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais de Curuçá, responsável Maria das Graças Modesto dos Santos, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental 

à responsável e, ainda, determinações à responsável e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Curuçá. A presidência informou que a responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificada, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou em 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

no sentido de julgar as contas regulares, deixando de aplicar a multa pela intempestividade em 

face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas. Encaminhar ao Sindicato as recomendações 

sugeridas pelo Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2007/53217-2, que cuida da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Médio Professor Acy de Jesus Neves de Barros Pereira, responsável Aloízio 

Carvalho do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado, sem prejuízo da penalidade regimental cabível na espécie. A presidência 

informou que embora regularmente notificados, tanto o convenente quanto o concedente dos 

recursos não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou 

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

voto para julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, isentando o responsável da 

aplicação das multas regimentais em face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas, e, ainda, 

aplicar ao senhor Paulo Fernando Machado a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta 

e seis reais), pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95 e isentar da multa regimental o 

senhor Mário Cardoso. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 
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manifestação do relator. Neste momento sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, restituiu a Presidência ao Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu a 

colaboração e solicitou a continuidade da sessão. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/52038-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Instituto Vale do Acará, responsável Claiton Costa da 

Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis. Presente em plenário, o 

Advogado Francisco Cleans Almeida Bonfim, representando o convenente dos recursos, 

apresentou sustentação oral, conforme lhe faculta o direito da ampla defesa: Bom dia 

Ilustríssimos Senhores Conselheiros, Presidente em quem saúdo em nome de todos os demais 

conselheiros. Trata-se do presente processo de análise de prestação de contas apresentadas 

pelo Instituto Vale do Acará, referente ao convênio nº 176/06, firmado entre o Instituto e a 

Secretaria Executiva do Estado de Agricultura – SAGRI. Na análise doa autos percebem-se 

diversas falhas procedimentais que não podem ser atribuídas a este instituto, e tem que ser 

levada em consideração. No entanto, atingem e influenciam sobremaneira, a presente 

prestação de contas de sua responsabilidade. Vez que, acaba lhe trazendo prejuízos que não 

são, de forma alguma, legitimas que sejam arcadas pelo mesmo, pois as contas foram 

devidamente apresentadas com a sua documentação aos autos. Eles não deram causa, senão 

vejamos: o citado convênio teve sua execução efetuada por este instituto em um período 

compreendido entre os meses junho a outubro de 2006. Nos termos do convênio celebrado, 

consta como Engenheiro Agrônomo nomeado para acompanhar, supervisionar e fiscalizar o 

objeto do convênio, o Senhor Francisco Augusto Batista de Macedo, no qual não foi o mesmo a 

realizar posteriormente esta fiscalização, este acompanhamento, o que causou estranheza. 

Ressalte-se que o acompanhamento da execução do convênio deveria ter sido efetuado pela 

SAGRI, obviamente, durante a sua execução, com exame das despesas além da avaliação 

técnica da execução do objeto, conforme rezava a cláusula 6º do próprio termo de convênio. 

Porém, na realidade, esta fiscalização in loco, e durante a execução do convênio, nunca 

ocorreu. Mera análise aos autos irá revelar que apenas em setembro de 2007, praticamente 
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após 1 ano do término do curso do objeto do convênio, foi que a SAGRI enviou fiscal com 

objetivo de acompanhar a execução, ora, logo fiscalização in loco, e durante o período de 

execução do convênio, jamais poderiam ocorrer, tendo em vista que a fiscalização aconteceu 

posterior exatamente ao fim do convênio. Isto após o instituto já haver, inclusive, apresentado 

a sua prestação de contas, e ainda, retificando seu endereço e informando a SAGRI, mediante 

protocolo de Junho de 2006, que foi confirmado às folhas 49 dos autos. Ora, a Lei nº 8666/93 

exige que o representante da administração, encerrado pela fiscalização, registre em seu livro 

apropriado, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário a regularização das faltas, falhas, ou defeitos observados, em que tais termos sejam 

devidamente assinados pelas partes contratantes. As decisões, e providências necessárias após 

a fiscalização deverão ser solicitadas em tempo hábil para adoção de medidas convenientes do 

convênio em objeto. Agora, como Excelência, tais medidas podem ser tomadas, se a 

administração envia o fiscal após 1 ano da execução do curso, quando deveria ter enviado 

durante o seu exercício? O contrato no caso, deste Instituto, deve facilitar a fiscalização, 

permitir amplo acesso ao objeto da execução, e atender prontamente as solicitações da 

administração, o que foi feito pelo convenente que aguardou sem impor o óbice por um fiscal 

que nunca apareceu. Para complementar a má atuação, o instituto nunca foi notificado de que 

haveria esta fiscalização para que ele pudesse prestar seus devidos esclarecimentos. E o fiscal 

acabou por informar que não encontrou o endereço do convenente, que este, como foi dito em 

linhas atrás, ratificou para que na verdade fosse encontrado, ainda que o mesmo tivesse 

informado apenas 2 meses antes desse esclarecimento de que não foi encontrado, conforme 

citado e narrado acima. Os vícios procedimentais não acabam aqui, Excelências, cabe notar 

que o fiscal nomeado pelo termo do convênio, é diverso daquele efetivamente enviado pela 

SAGRI, para proceder a fiscalização. É sabido que a fiscalização administrativa do contrato 

deve ser exercida por servidor da administração para acompanhar o contrato, ademais, não 

encontrando o endereço, o fiscal enviado resolveu que seria satisfatório a sua comprovação, 

entrevistar pessoas que não possuem qualquer ligação com o curso, ou instituto, 1 ano após o 

encerramento do mesmo, por objetivo que os relatos seriam dissonantes da realidade exarada. 

Forçoso notar que após o primeiro parecer deste fiscal, o mesmo fez juntar parecer 

complementar, em que expressa o que abaixo destacamos em trecho, ocorre isso da lavra do 
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fiscal que fez a fiscalização 1 ano após. Ocorre que, em que pese a fiscalização efetivada, e as 

fiscalizações obtidas posteriormente o Presidente do Instituto Convenente providenciou o 

encaminhamento a esta secretaria de documentação relacionados com o convênio em epígrafe, 

os quais já foram disponibilizadas a este tribunal para conhecimento, se prestando para 

demonstrar a realização de cursos através da comprovação dos certificados competentes, bem 

como das declarações efetivadas nesse sentido pelo palestrante responsável. Ou seja, o fiscal 

em um relatório complementar detectou que o próprio convenente mesmo não sendo 

encontrado, ele sabendo que estava acontecendo a fiscalização, ele mesmo apresentou a 

documentação da qual não foi exigida, e o próprio fiscal fez a juntada dessa documentação 

fazendo a comprovação exatamente da prestação do convênio que foi firmado, se esgotando na 

prestação exatamente de todas as despesas que foram realizadas no convênio, além disso, 

relevante ter em linhas de contas, que o interessado apresentou notas fiscais diversas 

referentes as despesas realizadas para a consecução do reportado objeto. Cabe fazer ressaltar 

ainda quando a declaração que inadequação fiscal das empresas fornecedoras de notas fiscais 

apresentada pelo instituto. No momento da emissão das referidas notas fiscais, no tramite do 

convênio em comento, as empresas emissoras não apresentam quaisquer irregularidades na 

época em que foram juntadas. Posteriormente temos uma inconsistência no processo, que 

algumas empresas hoje não mais existiriam, ora, o convênio aconteceu em 2006, e só tempos 

depois, anos depois, na verdade foram fiscalizadas as empresas que foram objeto exatamente 

de apresentação de notas fiscais. É óbvio que todo mundo tem conhecimento que as empresas, 

principalmente as micro, pequenas e médias empresas no Brasil, elas muito das vezes, 60% 

delas fecham as portas, abrem e não tem condição de continuar no mercado e fecham 1 ano 

após. 60% das micro e pequenas empresas. Excelência, novamente caímos no vicio da 

apreciação fora do prazo legal e devido para a consecução do objeto do convênio, ora se as 

notas foram emitidas em 2006, e a avaliação da situação fiscal das empresas em questão, data 

de 2012, 6 anos depois, não há que se falar em transferência de tal situação pelo tempo, e 

mais, é o passado. Por conseguinte, forçoso ressaltar que certidões comprovatórias da 

regularidade fiscal de todas as empresas atuantes no citado convênio já se encontram 

anexadas aos autos, tendo inclusive remetido cópia a Eminente Relatora, pela qual não há que 

se falar das alegadas irregularidades, pelo que se percebe nas contestações quanto ao efetivo e 
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regular prestação de convênio, baseia-se em tão somente em situações posteriores a sua efetiva 

realização, inexistindo evidência de averiguação mais aprofundadas quanto as consistências 

das informações recebidas. Finalizando Excelentíssimos Senhores Conselheiros, a fiscalização 

da execução do objeto do convênio, foi insatisfatória ou não realizada, inexiste no processo 

qualquer elemento que comprove ter havido fiscalização, acompanhamento in loco da 

execução do objeto convênio, a fiscalização da execução além de insatisfatória, foi 

comprovadamente fora do prazo, o que fere de morte a sua legalidade. Além disso, para que se 

possa considerar a existência de qualquer improbidade que suscite a não aprovação das contas 

que ora se apresenta, é indispensável que haja a comprovação de dano ao erário, e de que o 

agente agiu com dolo e má fé, o que nesse caso não ocorreu. Ante o exposto, e no mais do que 

constam em todas as documentações acostadas aos autos, este convenente requer total 

aprovação de suas contas. Obrigado. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as 

contas regulares com ressalva, e, aplicar ao responsável a multa no valor de R$600,00 

(seiscentos reais), pela intempestividade. 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2007/54355-4, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, responsável 

Espólio de João Bosco Rufino Moysés, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade das 

contas, com aplicação da multa regimental à autoridade administrativa concedente. A 

presidência anunciou publicamente a constatação de que tanto o espólio do beneficiado pelos 

recursos, quanto os responsáveis pela concessão dos recursos em questão, embora regularmente 

notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao Senhor José 

Raimundo Andrade Rayol a multa no valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), 

pela não emissão do laudo e, ainda, aplicar ao Senhor Márcio Godoy Spindola a multa no valor 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1550

de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pelo não atendimento de diligência. 

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. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o Processo nº 2009/51257-3, que agasalha a 

prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Integração Regional e Desenvolvimento Urbano 

e Metropolitano, responsável Ana Suely Maia de Oliveira, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira que ao solicitar a retirada deste processo da pauta de 

julgamentos, obteve o imediato deferimento. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2010/50839-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, 

responsável Jaime Modesto da Silva, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da Cunha. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação de multa ao responsável, ficando a 

autoridade administrativa solidariamente responsável pelo débito, com as cominações cabíveis, 

e, ainda, a servidora designada para o acompanhamento e fiscalização do ajuste. A Presidência, 

então, tornou público que tanto o responsável pela recepção desses recursos, quanto o 

concedente, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão no sentido de julgar as 

contas regulares com ressalva, e, aplicar a senhora Maria Raimunda Guimarães Cunha, 

servidora da SEDUC, multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não 

emissão do laudo conclusivo. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

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

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

pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2010/51285-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, responsável 
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Marcos Ximenes Ponte, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade das contas, com aplicação da 

multa regimental ao responsável. Presente em plenário, o senhor Marcelo Rodrigues, 

constituído como defendente pelo senhor Marcos Ximenes Ponte, apresentou sustentação oral, 

conforme lhe faculta o direito à ampla defesa: Excelentíssimo Senhor Presidente. 

Excelentíssimo Senhor Relator Conselheiro André Dias, em nome de quem cumprimento os 

demais conselheiros. Excelentíssima Senhora Representante do Ministério Público de Contas. 

Demais colegas presentes neste julgamento. Senhores, como bem relatado e antecipado pelo 

Conselheiro Relator, o processo trata-se de documentos juntados de forma intempestiva, na 

qual consta nos autos do processo a supressão. Foram completados todos os documentos que 

foram juntados à época de forma não original, e agora posteriormente sanado de forma 

original, creio que assim tenha suprido totalmente todos os pedidos dessa nobre casa, e assim 

creio que por meio dos documentos totalmente supridos, tenha se configurado a completa 

satisfação dessa nobre casa, na qual nesses termos se requer o julgamento pela aprovação das 

devidas contas, nesse breve relato ora sustentado. Obrigado. Pausa. A matéria entrou em 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

no sentido de julgar as contas regulares, e, aplicar ao senhor Marcos Ximenes Ponte a multa 

no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 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 do 

relator. Imediatamente, foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2011/50656-2, que 

agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, responsável Luis Cláudio 

Teixeira Barroso, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

glosado e aplicação das multas regimentais. A presidência divulgou que o responsável pelas 

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

Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 
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Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Luis Cláudio 

Teixeira Barroso em débito para com o erário estadual na importância de R$5.565,29 (cinco 

mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), aplicando-lhe a multa no valor 

de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo débito apontado. Consultado, o plenário 

manifestou-se inteiramente de acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acatar por unanimidade a manifestação do relator. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2011/51517-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Aurora do Pará, responsável Márcio Ricardo Borges da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais ao responsável e ao senhor Valdir Ganzer. Tornou público a presidência que 

tanto o responsável pelas presentes contas, quanto o concedente dos recursos, embora 

regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar na sessão. 

Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

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

responsável a multa no valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pela remessa 

intempestiva das contas, e, ainda, aplicar ao senhor Valdir Ganzer a multa no valor de 

R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pela falta da emissão do laudo conclusivo. 

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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2012/50384-3, que trata da Prestação de 

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

procedência Secretaria de Estado de Administração, exercício financeiro de 2011, responsável 

Alice Viana Soares Monteiro, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade das contas com ressalva, com 

as determinações à SEAD e AGE, recomendações à SEAD. Tornou público a presidência que a 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem 
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se fez representar na sessão. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares com ressalva e recomendações à SEAD. 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2012/51566-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Colares, responsável Ivanito 

Monteiro Gonçalves, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado, com aplicação das multas regimentais ao responsável e ao senhor Cláudio 

Cavalcanti Ribeiro. Presente em plenário, o senhor Manoel de Jesus Silva Filho, representando 

o concedente dos recursos, manifestou-se, conforme garantido o direito constitucional da ampla 

defesa: Senhor Presidente, satisfação imensa em retornar a essa egrégia corte e mais uma vez 

exercer a minha profissão como advogado. Douta Procuradora do Ministério Público, 

satisfação imensa em conhecê-la. Nobres pares conselheiros e conselheiras. Antes de começar 

eu queria desejar um dia abençoado a todos. Eu vou confessar a Vossas Excelências que eu fui 

desencorajado por alguns colegas que militam nesse tribunal de contas, dizendo: “Manoel 

você vai perder tempo em fazer sustentação oral a respeito de multa regimental, você não vai 

conseguir.”. Mas nesses meus 21 anos advogando, eu tenho que acreditar no impossível, eu 

acredito no Deus do impossível. Eu acredito também no senso de justiça de Vossas 

Excelências, que são pessoas justas, sábias, e principalmente no senso de justiça da Nobre 

Auditora Conselheira Convocada Doutora Milene, satisfação imensa em conhecê-la doutora. 

Eu compulsei os autos agora pela manhã, eu não tinha visto esses autos. Eu fui procurado pelo 

ex-secretário na sexta-feira na possibilidade de fazer essa sustentação oral. E ele insatisfeito 

da possibilidade de sofrer a possibilidade de multa, eu falei a ele que vou fazer a sustentação 

oral e passei rapidamente no TCE na sexta-feira, mas hoje que tomei pé da situação. Eu notei 

que o Doutor Cláudio juntou uma defesa escrita. Mas vamos ao que trata o fato gerador da 

minha presença nessa tribuna. Trata-se do convênio de nº 244/11, Convênio de cooperação 

técnico e financeira que celebra a Secretaria de Estado de Educação e o Município de Colares. 
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Compulsando os autos, Doutora Milene, eu verifiquei que o princípio da legalidade foi 

totalmente colocado na esquina, porque eu aprendi nesses anos todos militando nesse tribunal, 

eu queria tecer um elogio aqui a Vossas Excelências, que eu sempre fui muito bem tratado aqui 

nessa corte, estender o elogio aos funcionários desse tribunal, que nunca colocaram nenhuma 

dificuldade para esse causídico conseguir qualquer cópia, de qualquer processo aqui. E eu 

milito nessa área há 10 anos. Parabéns Presidente, nobres pares, eu estendo os parabéns aos 

funcionários desse tribunal, pessoas educadas e pessoas que sempre me trataram bem, nunca 

fui maltratado nesse tribunal. O Doutor Cláudio Ribeiro foi a única pessoa nesse processo que 

juntou a sua defesa, eu notei que no decorrer do processo foi dada a oportunidade ao prefeito, 

a nobre colega, eu digo colega porque ela foi professora e eu também dei aula, que é a Dona 

Thaís Tavares Nogueira, que é funcionária efetiva da SEDUC, eu descobri que ela na época 

era diretora de uma escola. E a clausula 5º que trata das responsabilidades gerais diz assim: 

5.1 – A SEDUC compromete-se a, aí eu vou ao 5.1.3 – o presente convênio será acompanhado 

e fiscalizado por Thaís Tavares Nogueira, matrícula nº 5720988-5, especialmente designada 

pelo Senhor Secretário de educação que é parte integrante deste instrumento. A quem compete 

acompanhar e denunciar qualquer irregularidade constatada bem como emitir o laudo 

conclusivo sobre o objeto deste convênio. Ora, o comportamento da fiscal, eu não vou entrar 

sobre honestidade da fiscal, mas eu entendo que dos 144 municípios do Estado do Pará, 

apenas 15 não firmam convênio com a SEDUC, no que diz respeito ao transporte escolar, mas 

eu também entendo que apesar de ter um documento que comprove nos autos que o ônibus era 

velho, mas também existem documentos nesse processo, e eu não vou colocar aqui a 

honestidade do prefeito em cheque, o prefeito declara que as crianças foram transportadas sem 

nenhum problema, inclusive com conforto, e nos autos não consta nenhuma foto do veículo, 

consta apenas que o veículo foi utilizado de forma irregular, eu entendo que não foram 

obedecidas algumas normas constantes nesse convênio, mas eu também entendo que o 

secretário foi citado e cumpriu todas as diligências. As informações que foram pedidas a ele à 

época para ele juntar o laudo técnico, foi juntado uma cópia e antes disso a Thaís também 

juntou a cópia, escrita por sinal original. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências, pelo senso 

de justiça, se tem alguém que tem que ser multado aqui não é o secretário, porque ele cumpriu 

a regra do convênio, ele indicou uma funcionária, que eu acredito ser uma mulher honesta. Por 
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curiosidade eu entrei no site do TJ senhores, você entra no site do Tribunal, coloca o número 

da pessoa e sai lá se ele responde por algum crime, eu coloquei o nome da Dona Thaís Tavares 

Nogueira por curiosidade, na comarca de Belém, na Comarca de Ananindeua, Benevides e 

Colares, para ver se ela responde por algum processo criminal, uma execução fiscal, qualquer 

coisa, não consta nada dessa senhora. Eu não estou aqui defendendo-a, estou aqui dizendo 

apenas que ela não é técnica, ela não entende de ônibus, ela não entende de transporte, ela 

apenas viu no local que o transporte estava sendo feito, se alguém tem que ser multado não 

seria o secretário. O que eu queria nesse momento, pedir a Vossas Excelências em sua 

sabedoria, que não aplique essa multa regimental, verificando todos os esses julgamentos, 90% 

foram condenados a multa regimental, mas eu entendo pelo senso de justiça, eu peço a Vossas 

Excelências que não apliquem a multa regimental em cima do ex-secretário Senhor Cláudio 

Cavalcante Ribeiro, apenas por ser medida de direito para que faça justiça. Muito obrigado! 

Deus Abençoe! Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão no sentido de julgar as contas 

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

na importância de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores 

de R$3.833,00 (três mil, oitocentos e trinta e três reais), pelo débito apontado e R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das contas e recomendações à 

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

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

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 

2006/52050-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Canaã dos 

Carajás, responsável Anuar Alves da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves que ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, obteve o imediato deferimento. 

Logo após, deu-se o anúncio do Processo nº 2015/50270-1, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Roselito Soares da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo 
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conhecimento e improvimento ao recurso, confirmando-se na íntegra da decisão prolatada no 

Acórdão nº 54.457 de 05.02.2015. A presidência, então, tornou público que o recorrente, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. 

A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, 

mantendo, na íntegra, a decisão do Acórdão 54.457 de 05.02.2015. 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. Imediatamente, 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, com 

pedido de vistas pelo Auditor Convocado Julival Silva Rocha em sessão ordinária de 

24/09/2015, mediante disposição regimental foi concedida de imediato a palavra para o voto 

vistas, tendo sua Excelência acompanhado integralmente o relato. Com o registro da suspeição 

sustentada pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves e com o não 

esclarecimento da causa pelo Conselheiro André Teixeira Dias ausente na sessão originária, 

consultado o plenário, este manifestou plenamente de acordo com o voto do relator, 

proclamando, então, a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição 

manifesta do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2012/50243-2, que comporta o 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi 

o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

deferir os registros. Consultado o Plenário, este se posicionou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2013/50253-0, que cuida do 

Ato de Aposentadoria de Dulcy Léa dos Reis de Souza, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo 
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deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o 

registro. Consultado o Plenário, este se posicionou inteiramente de acordo, momento em que a 

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

relator. Sem detença, foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2013/53643-0, que cuida do 

Ato de Aposentadoria de Maria do Livramento Vasconcelos Guerreiro, cujo Relator foi o 

Auditor Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

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

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

manifestação do relator. Logo após foi anunciado o Processo nº 2014/51625-6, que trata do Ato 

de Aposentadoria de Zeneide de Lopes Mota, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do 

registro, com a recomendação da Controladoria de Pessoal e Pensões. Pausa. A matéria entrou 

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

voto no sentido de deferir o registro, com recomendação ao IGEPREV para que retifique o ato 

de aposentadoria, alterando o enquadramento da interessada para o nível K. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2011/51139-1, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Cachoeira do Arari, responsável Jaime da Silva Barbosa, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela 

regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

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

relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2011/52721-2, que alberga a prestação de 

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

Confederação Brasileira de Atletismo, responsável Roberto Gesta de Melo, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém 

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

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

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

relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/50001-3, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Castanhal, responsável Hélio Leite da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as 

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

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

manifestação do relator. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2013/52819-1, que trata da 

Denúncia formulada por Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para a 

Saúde Ltda, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela improcedência da denúncia, com o 

conseqüente arquivamento dos autos, após a regular ciência aos interessados. Pausa. A matéria 

entrou em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto culminando pela improcedência da denúncia e determinar o arquivamento do 

expediente, bem como a ciência dos interessados, na forma do art.231 do RITCE/PA. 

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

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

havendo matéria de tino administrativo, a presidência colocou a palavra à disposição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero, em 

primeiro lugar, fazer um registro muito carinhoso para todos nós, tenho certeza, um pouquinho 

atrasado, mas ainda há tempo, aniversário da nossa conselheira ontem, que coincidiu com a 

vinda da imagem da Santa de Nazaré, eu queria aqui dizer de público o que já disse a ela 

reservadamente dos meus votos de saúde, sucesso, alegria, paz, felicidade, e eu aqui que tenho 

denunciado uma amizade que já vai a ¼ de século; parece que foi ontem. Mas é ¼ de século 

que tenho a relação quando ela era prefeita do nosso Município de Irituia, que eu tenho muita 

honra de ser cidadão pelas generosas ações que ela fez nesse sentido, e eu estava como 

vereador na Câmara Municipal de Belém, e dali nos conhecemos em uma atividade política 

que depois se transbordou para uma ligação muito querida, muito fraterna de ordem pessoal, 

de maneira que eu quero aqui externar em meu nome, penso que de todos os companheiros, os 

votos de muita saúde, muito sucesso à conselheira Lourdes e a toda sua família, todos os seus 

amigos, entre os quais eu espero ter a honra de poder me incluir. No segundo registro 

Presidente, eu ia fazer na sessão de quinta-feira passada, que ainda estava no mês de 

setembro, como não houve a sessão pela circunstância da abertura da exposição, problema de 

ausência de alguns conselheiros. È um registro que sempre gosto de fazer pela tenacidade da 

pessoa que vou me referir. É que no mês de setembro se comemorou o 28º ano da fundação do 

Jornal Pessoal, que ele é da edição e da autoria do jornalista Lúcio Flávio Pinto, que é um 

sociólogo, um professor, e é uma figura respeitada na imprensa local, nacional e até mesmo na 

imprensa internacional. É um órgão indispensável à leitura daqueles que gostam de se 

preocupar com o desenvolvimento, das coisas do Pará, do Brasil, que se refere ao seu 

desenvolvimento, assuntos políticos, assuntos históricos, e ele tem uma característica ímpar, 

ele não recebe anuncio. Então ele é editado, fruto da dedicação, quase assim, a obstinação do 

Jornalista Lúcio Flávio em trazer para a sociedade paraense muitos assuntos que 

eventualmente se não houvesse o Jornal Pessoal, a gente talvez não tivesse conhecimento, e na 
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profundidade com que ele aborda notadamente assuntos referentes ao desenvolvimento e as 

riquezas do nosso estado. Então por mais esse ano de luta eu gostaria de cumprimentá-lo, e 

sabendo da dificuldade que é a edição desse Jornal com essa característica, e também tem uma 

coisa muito importante que a gente deve realçar, é o absoluto direito de defesa que dá a todos, 

mesmo em matérias que sejam críticas a alguma coisa publicada no Jornal Pessoal, o cidadão 

tem o direito da ampla defesa e do contraditório. Isso é uma demonstração de democracia, de 

respeito às pessoas que o lêem. Então eu queria propor, se for da conveniência deste plenário, 

que nós fizéssemos uma manifestação aplaudindo a comemoração do 28º ano de aniversário do 

Jornal Pessoal, ocorrido no mês de setembro, desejando a eles com todas as dificuldades que 

ele atravessa, que ele tenha vida longa. È um jornalista, é um professor, inclusive do Naea, 

onde faz mestrado o nosso Conselheiro Odilon, e eu penso que é importante essa manifestação. 

Não é uma manifestação de ordem política, é um Jornal que não tem nenhuma ligação política, 

eu vejo até que é uma coisa muito acadêmica nesse sentido, nos assuntos na realidade que eu 

quero realçar são nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson Chaves, vou colocar em votação a 

proposição de Vossa Excelência, e é uma justa homenagem. Eu estava aqui falando ao lado do 

Conselheiro André Dias, o Lúcio Flávio Pinto merece o nosso respeito, com devido respeito a 

toda a categoria, mas ele é diferenciado. Uma pessoa que durante 28 anos está perseverante 

com seu Jornal, sem receber um patrocínio, ele merece ser aplaudido, porque não é fácil 

sobreviver. Ele é um intelectual, uma pessoa séria, que conduz isso com muita 

responsabilidade; faz a crítica com coragem, mas também permite a defesa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E acho que isso em regime 

democrático é extremamente importante que se realce, a possibilidade do contraditório, de 

você nem sempre concordar com todas as matérias, pelo grande brilhantismo que Lúcio tem e é 

reconhecido, mas nem sempre se concorda com tudo que ele escreve, mas o importante é 

realçar que na discordância há o direito de defesa com o mesmo lugar, com o mesmo destaque, 

e quero dizer aqui para a casa também conhecer, aquilo que Vossa Excelência está 

diligentemente costurando para que aconteça, se Deus quiser no ano que vem, por exemplo, o 

resgate dessa memória do Serzedello Corrêa, que todos nós aqui aprovamos e festejamos, 

nasceu de uma conversa que tive a honra de ter com ele, e quando abordávamos a questão do 
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aspecto Brasil, essa dificuldade que todos nós atravessamos, eu digo que na sociedade de hoje 

falta muita credibilidade e sobra muita hipocrisia, esse é um dos problemas do país, muita 

credibilidade em choque, e hipocrisia está borbulhando aí. E ele lembrava que o tribunal talvez 

esteja nessa condição de um vulto paraense tão importante em seguimento ao sonho de Rui 

Barbosa, e surgiu dessa conversa que tive o prazer de ter com ele, e a proposição que vi para o 

plenário fazer, Vossa Excelência primeiro na sala da presidência e depois já testemunhar isso 

na sessão passada, dizendo que é necessário, e é assim que as coisas acontecem. Na conversa 

com uma pessoa lúcida, inteligente, nas várias áreas, quantas coisas se faz aqui pela troca de 

experiência entre os conselheiros, conselheiros substitutos, Ministério Público, servidores, eu 

acho que o diálogo, a diversidade é que leva a construção das grandes estradas. De maneira 

que nesse sentido, eliminando qualquer aspecto de abordagem de preferência política, até 

porque não há, é realçar a tenacidade de um jornalista com 28 anos, sem carregar sem 

nenhum tipo de anúncio, expressando a sua opinião de uma maneira clara, que a sociedade 

paraense de uma maneira toda é respeitada no meio acadêmico também. De maneira que o 

meu relacionamento não é um relacionamento íntimo, é um relacionamento de cordialidade, 

mas de admiração a distancia, e acho que a sociedade paraense perderia grandes informações 

na medida em que este jornal deixasse de ser editado. Então eu quero fazer esse registro por 

uma questão de justiça e de esperança que ele possa continuar nessa luta. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson 

Chaves, eu acredito que eu cumprimentei na minha vida uma única vez o jornalista Lúcio 

Flávio Pinto, uma única vez, em um evento na Assembleia Legislativa, até porque ele tem uma 

certa aversão a esse tipo de homenagem, ele preza muito pela privacidade dele, uma pessoa 

bastante reservada. Mas eu quero dizer, já falei, tem respeito, e no momento que o Brasil passa 

por uma turbulência muito grande, ele é um destaque, porque ele é profissional sério que temos 

no Brasil. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu concordo e parabenizo o Conselheiro Nelson, porque nessa edição do mês, eu 

quero concordar com tudo que foi dito por Vossa Excelência sobre este assunto, e dizer que 

também no mês de setembro, em seu jornal ele coloca uma matéria sobre um pouco da 

biografia do ex-presidente desta Casa, doutor Fernando Coutinho Jorge, sobre a comenda que 

este cidadão que foi prefeito de Belém, foi deputado estadual, ministro de Estado, nosso 
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conselheiro, nosso colega do Tribunal de Contas, e chegou a presidência do tribunal. E o Lúcio 

Flávio Pinto também destaca, Conselheiro André Dias, a atuação do doutor Fernando 

Coutinho de uma forma muito profunda, e acredito, como disse o Conselheiro Nelson, o 

trabalho do jornalista Lúcio Flávio Pinto, que com certeza não tem cunho político, partidário, 

ou de qualquer forma, qualquer gesto que não seja da espontaneidade, da forma de tratar o 

jornalismo como deve ser. Portanto, eu aprovo e parabenizo Vossa Excelência, Conselheiro 

Nelson, mesmo um pouco atrasado, mas pelo momento que nós desta Corte de Contas podemos 

parabenizá-lo pelos 28 anos do Jornal Pessoal do jornalista Lúcio Flávio Pinto. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício 

nº 183/2015-Sec, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, eu tenho dois assuntos a manifestar. No 

primeiro, quero agradecer ao Conselheiro Nelson pelas manifestações elogiosas pelo nosso 

aniversário natalício, eu digo que a gente não aumenta a idade, a gente diminui a idade à 

medida que completamos mais um ano de existência, a gente diminui. Mas para mim é sempre 

um momento de felicidade, ontem foi um momento, eu acredito que um dos melhores, e que já o 

melhor momento da minha vida, do meu aniversário, porque nós tivemos o privilégio de estar 

aqui com a imagem de nossa Senhora de Nazaré, e nós passamos o dia todo recebendo 

homenagens, inclusive eu já mostrei para o Conselheiro Nelson, que acabei de receber hoje 

pela manhã, e ontem à noite recebi a visita de dois padres na minha casa, e eu comentava com 

eles que tivemos a visita do arcebispo, tivemos a visita da nossa imagem peregrina. E à noite 

dois sacerdotes que conhecem o nosso trabalho de longo tempo na região nordeste do nosso 

Pará. Eles chegaram de surpresa na minha casa, e completaram a minha alegria, eu não sei se 

o senhor deve conhecer o Padre João Ribeiro, e o Padre Fernando que é vigário de um das 

paróquias de São Miguel do Guamá. Padre João Ribeiro hoje está na Paróquia de Ulianópolis, 

e ele me trouxe um vídeo que durante a manhã, ele na primeira missa que celebrou colocou a 

intenção pelo nosso aniversário. E também no domingo os Padres de Irituia, eles colocaram a 

intenção da missa, e nos deram a oportunidade de ir até a nossa casa para nos visitar, tomar 

um café da manhã, mesmo sem a gente ter preparado uma café especial, mas foram até nós nos 

visitar. Então para mim foi uma felicidade, que além da família, dos amigos mais próximos, 

nós recebemos as bênçãos de Deus através dos nossos sacerdotes e principalmente do 
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Arcebispo de Belém, e da visita da imagem peregrina a nossa instituição que nos deu a 

oportunidade de festejar esse momento junto o Conselheiro Nelson, Conselheira Milene, todos 

os procuradores e procuradoras do Ministério Público, dos servidores, enfim, foi uma festa. E 

eu me senti ontem nas nuvens, me senti muito feliz de estar com amigos, com a família, enfim. 

Foi um dia, Conselheiro Nelson, de muitas alegrias para mim. E ainda hoje mesmo eu me 

emociono, é verdade, foi um dia de muitas emoções, hoje ainda pela manhã ainda continuava, 

ou talvez ainda continue recebendo votos de parabéns, de grupos de pessoas do município de 

Irituia, de São Miguel do Guamá, dos municípios da região Nordeste do Estado do Pará. Então 

eu estou muito feliz, fico muito feliz de Vossa Excelência propor aqui para a gente a sua 

bondade, que realmente só confirma o que Vossa Excelência acabou de se manifestar aqui 

nesse plenário da nossa amizade de longa data. E agradecer essas manifestações e a todos que 

se manifestaram. Doutora Milene que esteve conosco também, que foi nos abraçar, enfim. 

Muitos servidores desta Corte de Contas estiveram lá no gabinete levando seu abraço, ligando, 

enfim. Eu quero agradecer a todos, a todos os conselheiros, Ministério Público, servidores e 

servidoras desta Corte de Contas pela manifestação a mim proferidas, alusivas ao meu 

aniversário. Muito obrigado! No segundo ponto, eu quero também me manifestar no sentido de 

parabenizar Vossa Excelência, já falei da vinda da imagem peregrina, mas parabenizar Vossa 

Excelência e parabenizar toda a equipe em nome da doutora Teresa João, toda a equipe do 

gabinete de Vossa Excelência, aos que se juntaram para participar do movimento da 

peregrinação da imagem interna peregrina, e de organizar toda a vinda da imagem peregrina 

de Nossa Senhora de Nazaré. Parabéns a Vossa Excelência, foi sucesso total, e a gente sentia 

nos olhos de cada um que ali participava, inclusive do próprio Bispo, do doutor Jorge Xerfan 

Neto, que é o Coordenador Geral dos festejos ao Círio de Nazaré, a gente via uma alegria total 

no rosto de cada um que participou tanto das peregrinações, quanto do momento que culminou 

com a vinda da imagem peregrina. Eu quero desejar um feliz Círio a todos os servidores, a 

Vossas Excelências, ao Ministério Público de Contas, um feliz Círio para todos nós, porque já 

deu para a gente sentir o clima do que está acontecendo na nossa instituição e na nossa cidade, 

no estado do Pará. Muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem Conselheira Lourdes Lima, obrigado pelas 

palavras, se referiu a mim. Mas de minha parte a senhora merece tudo que aconteceu na sua 
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vida no dia de ontem e no dia de hoje, você é uma pessoa tão querida, parabéns! Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Bom, ratifico tudo que foi falado 

antes em relação aos temas todos, em especial a Lourdes Lima que é uma pessoa 

absolutamente ímpar; e que a história do Pará vai reservar com certeza um lugar de destaque 

na sua vida pública, e na história de cada um de nós, o jeito carinhoso com que tu tratas cada 

questão, também vai reservar na historia de cada um de nós um destaque especial da tua 

participação em nossas vidas. Deus te abençoe, hoje e sempre. Há alguns dias, Conselheiro 

Luís me chegou um pedido, uma sugestão do Conselheiro Nelson sobre ter conhecimento do 

relatório da correição sobre a área de recursos humanos, e me surpreendeu porque quando eu 

entreguei a Vossa Excelência, eu pensei que Vossa Excelência tivesse distribuído a todos os 

conselheiros. Como Vossa Excelência estava em gozo de licença, eu tomei sem vosso 

conhecimento, a iniciativa de mandar uma cópia para cada Conselheiro, entendendo que era a 

medida que Vossa Excelência teria tomado, se assim tivesse sido admoestado. E queria então 

colocar também, que neste momento a corregedoria faz outro ato de correição na área de 

transportes, seguindo o que foi acordado com Vossa Excelência, que na medida do possível ela 

passaria por todas as secretarias durante a sua gestão que você entende que ela sejam 

definidoras do momento presente, para que a gente possa estabelecer que momento futuro se 

quer alcançar, é através de um inventário presente que você pode estabelecer metas para o 

futuro que quer alcançar. Então dessa forma, também foi entregue no gabinete dos Senhores 

Conselheiros, um arcabouço, uma minuta, do que seria o regimento interno da corregedoria, 

mas ainda condicionável a questão da votação da nova Lei Orgânica e do novo regimento, 

porque acho que só após Lei Orgânica e o novo Regimento Interno votados é que justifica o 

que faz sensato se fazer um regimento interno da corregedoria, porque é do todo com a parte 

que tem que se participar, uma vez que um vai condicionar o outro. Por força de tratamento de 

saúde, eu quero dizer que vou precisar estar ausente na quinta-feira, vou estar realizando 

exames em São Paulo, e esses exames levam uns dias para ficar pronto, porque é um tipo de 

equipamento que tem que, é como se fosse uma cultura, mas aí leva um tempo para ficar 

pronto. Então na próxima quinta, depois de amanhã, e na próxima terça, daqui a uma semana 

eu não vou estar presente às sessões. E queria antecipadamente registrar, porque na semana 

passada eu não passei bem, e pela minha ausência, eu não pude avisar com antecedência, 
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acabou não havendo sessão em quinta-feira por falta de quórum. Então para que possa ser 

avisado e não corra esse risco eu queria avisar com antecedência essa minha ausência. Era 

isso presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro André Dias, eu agradeço muito a Vossa Excelência, eu vou aproveitar 

essa oportunidade, primeiro que eu achei importante o trabalho da corregedoria na folha de 

pagamento, e ajudou a administração a ajustar algumas coisas, e eu quero festejar a postura 

da corregedoria na folha de pagamento agora no transporte, e deve mesmo acontecer em toda 

a casa, porque esse é o trabalho da corregedoria, da parte da administração tem que dar 

apoio, realmente eu creio que quando Vossa Excelência apresentou a mim, a gente conversou e 

eu tomei as providências administrativas, mas não passei aos conselheiros, mas Vossa 

Excelência fez muito bem, eu acho que somos um grupo, um colegiado, quando perceber uma 

coisa que não aconteceu, a gente tem que fazer acontecer. Gostaria que os Conselheiros 

fizessem uma apreciação, até porque em razão da correção feita por ele eu já tomei algumas 

medidas administrativas. E queria aproveitar essa oportunidade, o Conselheiro André vai se 

ausentar por duas sessões para tratamento de saúde, eu queria marcar uma reunião 

administrativa para a gente tratar de Lei Orgânica, é o tempo que o Doutor Julival, Doutora 

Milene terão para sistematizar as emendas apresentadas, e a gente discutir em uma reunião 

administrativa na presidência, eu queria combinar com vocês uma data apropriada para todo 

mundo ir. Passar-se-iam essas duas próximas sessões, e faríamos na sessão seguinte. Dia 20 

dá para Vossa Excelência Conselheiro Julival? É uma terça-feira. Após a sessão, farei uma 

sessão rápida, sem julgamento marcado para que a gente tenha tempo para a Lei Orgânica. Eu 

gostaria muito de encaminhar a Assembleia Legislativa a Lei Orgânica ainda no mês de 

outubro. Então fica agendado para o dia 20 uma reunião administrativa do colegiado para se 

discutir a Nova Lei Orgânica, ou emendas da Lei Orgânica do nosso tribunal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Também quero fazer um ligeiro 

registro ao aniversário da Conselheira Lourdes, parabéns, mandei pelo What´s App e agora 

estou falando pessoalmente, e registrando também. Que Deus a abençoe, a senhora merece 

com certeza todos os presentes, todos os abraços, tudo que foi dito, Deus abençoe a senhora e 

a sua família. Bom, quanto ao segundo ponto que quero falar é sobre a prestação de contas da 

viagem, só em palavras mesmo. Nós fomos a trabalho na comissão de garantia de qualidade 
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nos tribunais de Alagoas e Sergipe, ficamos lá semana passada. E aproveitar também que o 

nosso tribunal também recebeu a equipe de garantia de qualidade, fez um trabalho ímpar, um 

trabalho excelente, forneceu os dados com antecedência para a ATRICON, a ATRICON 

escolheu os critérios, nós sentimos certa dificuldade porque os tribunais que visitamos não 

fizeram isso a tempo, e mais uma vez nós estamos de parabéns, o nosso tribunal, percebemos 

assim. Claro que temos muito que melhorar, como todos os tribunais têm que melhorar, mas 

nós sabemos agora como melhorar, como planejar essas melhoras. Essa é minha curta 

participação nesse momento. Bom dia, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Queria fazer um aparte no discurso do Julival. O Julival tem 

uma visão que eu gosto muito de compartilhar com ele, e acho que a tradução do que ele faz é 

o seguinte “Toda longa caminhada começa com um pequeno passo.”, e nós estamos dispostos 

a dar esse passo, não é isso Julival? Manifestação da Senhora representante do Ministério 

Público de Contas - Subprocuradora Deíla Barbosa Maia: É só para registrar esse momento 

mágico que Belém sempre vive, eu que frequento aqui desde criança, o momento do Círio. E 

ontem que era seu aniversário, conversei com a senhora, aquela energia que senti naquela 

missa, principalmente na hora do Pai Nosso, foi uma energia muito forte, todos de mãos dadas, 

aí a gente vê o que o arcebispo de Belém falou: “Que o Círio não é apenas um evento cultural, 

é também um evento cultural”: porque todos os acontecimentos religiosos, filosóficos, 

políticos, são da nossa cultura, mas o elemento fé, o elemento força intangível, que foi 

fortemente sentido por mim ontem, que estou me sentindo uma pessoa privilegiada de ter 

chegado aqui nessa época de tantos acontecimentos, do Círio, e tal, e gostaria de parabenizar 

Vossa Excelência mais uma vez pelo seu aniversário, e dizer que para mim tem sido uma 

grande honra e uma alegria estar participando aqui das sessões que são bastante produtivas, 

de elevado nível de discussão, e pretendo assim brevemente dar minhas contribuições também 

como Subprocuradora de Contas, e agradeço a todos pela atenção.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quero informar ao 

Conselheiro Nelson Chaves que a nossa secretaria com muita eficiência, já produziu o oficio, 

resultado da aprovação desta sessão de congratulações ao Jornalista Lúcio Flávio Pinto, já 

está assinado por mim. Parabéns a Secretaria. Vossa Excelência tem a palavra. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência cita o 
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meu nome nessas circunstâncias, então gostaria que o teor inteiro do pronunciamento a 

respeito do jornalista pudesse ser remetido. E dizer ao Conselheiro Julival que ele disse que a 

minha participação foi curta e sempre fina, porque às vezes há outras participações curtas e 

grossas, de Vossa Excelência sempre fina. Como é a do Conselheiro André que eu quero 

também externar a ele, e acho que também faço em nome de todos, os votos de pleno êxito no 

tratamento que vai fazer em São Paulo. E dizer a Doutora Deíla, que premiados somos nós 

pela simpatia de Vossa Excelência, pela maneira que se comporta diante de todos, e nesse caso 

podemos dizer que já achamos uma veterana nesse convívio, porque houve uma interação, 

como tivemos a sorte de ter aqui a Doutora Milene, Julival, Odilon quando chegaram aqui, 

esse sentimento também, como seus colegas procuradores que também vieram de outros 

estados, a interação foi imediata. E quero dizer a senhora que a senhora é muito bem-vinda, 

alegra nosso convívio, e honra, sobretudo, com a sua participação este plenário. Obrigado por 

participar conosco. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Na verdade quero me manifestar rapidamente Presidente, primeiro prestar 

contas da viagem que fiz a Brasília na semana retrasada nos dias 24 e 25 de setembro, no VIII 

Fórum do debate sobre Controle Interno e Administração Pública com foco na corrupção e 

governança. Foi muito interessante porque lá eu tive a oportunidade de conversar com o 

Ministro Benjamin Zymler, e com o ex-ministro do STF o Ministro Aires Brito. E discutir 

justamente os assuntos voltados para a questão do controle externo, quando acabou a palestra 

a gente teve a oportunidade de conversar sobre as mudanças que estão sendo feitas no TCU, e 

eu percebo que a gente está caminhando na mesma direção Conselheiro André, a gente já deu 

o primeiro passo, como disse Vossa Excelência na direção das mudanças que estão 

acontecendo também no TCU, e que o Ministro Carlos Aires Brito, na conversa que estávamos 

tendo, disse também que era o que ele tinha idealizado quando ele pensa na estrutura de 

Tribunais de Contas no Brasil. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a 

Conselheira Lourdes Lima, infelizmente ontem Conselheira eu não consegui ir ao seu gabinete 

para lhe dar os parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Mandou uma emissária que deu muito bem o recado, obrigada pela 

lembrança. Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Que bom, fico feliz. Desejar a senhora muita saúde, paz, felicidade, eu não acredito em 
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coincidências, então eu acho que a vinda da Santinha coincidindo com o seu aniversário é uma 

demonstração da pessoa iluminada que Vossa Excelência é. Muita saúde, muita paz, que a senhora 

trilhe sempre por caminhos serenos, mas que nunca lhe falte forças para lutar. E Presidente, agora 

me ocorreu o seguinte, no dia 20 de outubro eu terei que fazer uma viagem para Macapá em 

relação ao trabalho da ATRICON no Marco de Medição de Desempenho, e eu só retorno na sexta-

feira à tarde, da viagem. Então não sei se seria interessante sugerir que talvez essa reunião 

administrativa ocorresse na segunda no dia 19, se não for nenhum problema para os conselheiros. 

Ou caso mantenha na data do dia 20, já justificar a minha impossibilidade de participar, porque já 

estava previamente agendada essa visita há mais de um mês. Eu não consigo mudar a data para 

fazer a visita da ATRICON, porque foi difícil da gente conciliar a agenda de todos os conselheiros 

que vão para lá. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu também estou com dificuldade nesse dia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Dia 20? Qual seria outra data? A seguinte, qual é 

reunião seguinte? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu estou de férias e não estarei nem aqui, porque mesmo que estivesse em férias e 

estivesse no estado eu poderia vir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Quando a senhora retorna Conselheira Lourdes? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu só retorno dia 22. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quando é 

a próxima data disponível? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu encerro minhas férias no dia 22, no dia 22 eu devo estar chegando aqui. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O dia 27 

cai numa terça-feira. Vamos marcar para o dia 27, dá para todo mundo? Dia 27 fica marcado. 

Então no dia que a gente desmarcou agora a gente vai fazer julgamento marcado, dia 20. Eu vou 

fazer o seguinte, a administração sempre trabalha em consonância sempre com as outras 

instituições, TJ, Ministério Público, Governo do Estado, em relação ao feriado, e ao dia do 

Servidor Público, que como coincide também com o final de semana, se vai ser facultado algum 

dia, não sei, a administração vai tomar as providencias, informa os conselheiros e a gente combina 

uma data, pode ser? Que atenda aos interesses de todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, apenas três registros, o 1º é dizer ao 

Conselheiro André Dias, Senhor Presidente, eu li o relatório da corregedoria feito na secretaria de 
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gestão de pessoas, gostei muito do relatório, ele traça um termômetro que pode ser muito bem 

aproveitado pela administração a casa, e mostra algumas fragilidades que Vossa Excelência com 

certeza já está tomando todas as providências no sentido de amenizá-las ou eliminá-las. 2º - 

Parabenizar o Doutor Julival e isso só demonstra o que eu já falei em sessões anteriores, que nosso 

tribunal não fica alheio a nenhuma discussão a nível nacional, e sempre está antenado, em 

sintonia, e na vanguarda em todos os assuntos relacionados ao controle externo e a administração 

pública. E aqui estendo meus cumprimentos a Doutora Milene por ter participado em Brasília 

daquele encontro que ela lá esteve e verificou a experiência do TCU. E por último, não menos 

importante, acho que o mais importante registro dessa sessão de hoje, é cumprimentar a 

Conselheira Lourdes Lima pelo seu aniversário, dizer a Vossa Excelência que continue assim, 

brilhante, Vossa Excelência brilha, alegra este plenário, e como Vossa Excelência é católica, que o 

Círio lhe seja abençoado multiplamente de forma bastante evidente na sua família e na sua vida. 

Obrigado presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Presidente, Vossa Excelência me instigou, como já está no adiantado da hora, eu vou 

aproveitar a deixa de Vossa Excelência até por festejo, é pequenino, mas é. Eu vi aqui 

espontaneamente o Conselheiro Julival e a Conselheira Milene, falar de uma coisa que foi 

plantada também porque eu acho que isso fortalece a democracia, a tradição, às vezes converso 

tanto com o Conselheiro André nesse sentido, das coisas se construírem. Da proposta que este 

plenário, veja o que vimos hoje, Conselheiro Julival, Conselheira Milene, dando conta, 

sucintamente, que seja daquilo que foram fazer, por que eu me alegro com isso? Porque quando se 

tem uma prática em um determinado sentido e vão reconhecer, porque essa carapuça talvez caiba 

ou coubesse em todos nós, falando no passado, é uma grande ofensa para alguns, e notadamente 

do Brasil, quando a gente pergunta alguma coisa no sentido, por exemplo, de usufruir do 

ensinamento de uma prática, porque alguns podem pensar que isso é uma curiosidade, quando não 

é, primeiro que é uma coisa pública e não curiosa, porque o que é público é de todos. Então eu 

quero festejar, porque não houve nenhuma instigação nesse sentido, eles virem aqui em respeito à 

casa e aos servidores da casa, porque a sessão é transmitida pelo som da casa, pela intranet, e 

dizer que foram tratar de assuntos do tribunal, festejar como festejou o Conselheiro Odilon das 

práticas que se tem adotado nesse sentido, e eu acho que assim se constrói um estado democrático 

de direito. É uma coisa que deveria ser, como eles fizeram, e que tive a honra de tentar e fazer essa 

proposição, que às vezes no início não era bem interpretado “Isso aqui é para fazer uma 
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fiscalização para saber se foi ou se não foi.” Ao contrário, é no sentido de nós nos abeberarmos, de 

nós nos conscientizarmos daquilo que eventualmente até está sendo tratado para aperfeiçoar 

nossos métodos e até corrigir alguns defeitos. Eu queria então louvar, sobretudo, esse espírito 

democrático, e que consolida uma prática de que eu vá ali, vá acolá e depois diga para os meus 

irmãos, para os meus companheiros como eles dizem para mim o que fizeram, é no benefício de 

todos. E uma coisa dessas que é tão natural, para mim significa a consolidação de uma prática que 

ninguém precisa pedir mais porque está sendo feito automaticamente. Eu queria parabenizar os 

dois por esta deferência ao plenário e acho que a todos nós, porque festejamos nesse aspecto, um 

novo horizonte que a gente está com certeza descortinando nesta casa e beste estado. 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 quarenta e quatro minutos (11h44min) e mandou que 

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

confeccionasse a presente ata. 

 

Belém, 6 de outubro de 2015. 
 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício 
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