
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1571

ATA Nº 5.342 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de outubro 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 

a Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 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 a 

digna representante 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 tratamento de 

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

do dia seis (06) de outubro, 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: Impedido na forma regimental. Manifestação do 

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

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

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

solicitar a abertura da pauta de julgamentos, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luis da Cunha Teixeira manifestou-se nos seguintes termos: Senhoras e senhores bom dia! Fiz 

questão de colocar antes do início da sessão a música gravada pela cantora paraense Fafá de 

Belém, como forma de homenageá-la, por ser uma artista paraense, e uma pessoa que valoriza 
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o Círio de Nazaré. Ela fica bem aqui na frente da varanda desta Casa, na nossa direção, bem 

em frente ao TCE. É onde ela se manifesta na transladação e no Círio de Nazaré. Nesta 

varanda também ela recebe os seus convidados, artistas brasileiros, entre eles o Padre Fábio 

de Mello e o Padre Antônio Maria, que também vem cantar hinos marianos. E eu quero 

também aproveitar esta oportunidade para transmitir uma mensagem aos nossos servidores do 

TCE e também aos integrantes do Ministério Público. Eu quero me valer de um poema gravado 

pelo nosso amigo, Conselheiro Nelson Chaves. Eu gostei muito, ele me presenteou, e eu achei 

muito oportuno colocar como mensagem oficial da presidência neste Círio de Nazaré. Neste 

momento foi apresentado o áudio do poema de autoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luis da Cunha Teixeira manifestou-se: O Conselheiro Nelson Chaves não sabia disso, mas eu 

acho que foi um bom atrevimento de minha parte quando me entregou o CD com os hinos à 

Maria e também com os hinos que ele gravou. E eu achei oportuno, nesse momento, aproveitar 

o seu talento, essa sua, eu posso dizer assim, inspiração e felicidade de gravar um poema tão 

profundo em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Obrigado, Conselheiro Nelson, eu achei 

que tanto o poema, como a música de Fafá de Belém, bastante oportunos para a gente iniciar 

esta sessão. Teremos, agora, Senhores Conselheiros, um momento que considero importante e 

especial para a nossa Instituição. Considerando a entrada em vigor da Emenda à Constituição 

do Estado do Pará, nº 64 – 09/09/2015, que acrescenta o Parágrafo Único ao artigo nº 120 da 

Carta Estadual, uniformizando a nomenclatura do Cargo de Auditor, que doravante passa 

também a ser denominado Conselheiro Substituto. Em gesto que simboliza neste plenário esta 

importante modificação, eu solicito ao Senhor Secretário que proceda a substituição dos 

prismas que identificam os membros deste colegiado, cumprindo o que determina a nossa 

Constituição. Então, Doutor Jorge, o Conselheiro Julival e a Conselheira Milene Dias da 

Cunha. Quero dizer que apesar de ser apenas um ato simbólico, mas que tem um grande 

significado, Doutora Milene, Doutor Julival Rocha. A Emenda está em vigor, e eu quero que 

nesta Casa seja esse o tratamento dado aos nossos Conselheiros Substitutos. O secretário 

procede conforme determinado pela presidência e substitui os prismas dos conselheiros 

substitutos. Pausa. Prosseguindo, o Presidente assim se manifestou: E, neste momento, nós 

temos uma pauta curta, e fiz questão até de fazer esta homenagem a Nossa Senhora no início 
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da sessão, porque por volta de 09h45min eu precisarei me ausentar para cumprir uma missão 

oficial na Assembleia Legislativa representando esta Casa. A parte livre da sessão vai ficar sob 

a presidência da Conselheira Lourdes Lima. Eu vou me ausentar pelo motivo já justificado, 

mas a Conselheira Lourdes Lima dará prosseguimento. Eu acho importante que aqueles que 

desejarem fazer qualquer manifestação sobre o atual momento que vivemos e sobre o Círio de 

Nazaré. Logo em seguida, sem expediente a ser lido, a presidência solicitou ao senhor 

secretário a leitura da pauta de julgamentos, quando foi anunciado o Processo nº 2011/51911-2, 

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, que antes do relatório, assim se pronunciou: Senhor Presidente, Senhores 

Conselheiros, Doutora Procuradora, Servidores da Casa, do MPC, visitantes dessa plateia, 

bom dia a todos! Antes, porém, Senhor Presidente, de fazer a leitura da parte que me cabe na 

pauta de hoje deste processo, não posso deixar de agradecer a extrema generosidade de Vossa 

Excelência, e tive o prazer de lhe ofertar como amigo, companheiro, uma coisa muito humilde, 

e Vossa Excelência desta forma exterioriza como mensagem da Casa. Gostaria até de falar 

mais. Mas o gesto de Vossa Excelência eu quero dizer que não há palavras no meu coração 

para agradecer, muito obrigado pela generosidade de Vossa Excelência. Cumprindo 

dispositivo regimental, em seguimento a leitura do relatório, 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 exceção do contrato da servidora Jane Célia 

Begot de Sousa Oliveira, deixando de sugerir a aplicação de multas regimentais e determinação 

ao HEMOPA (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, até de 

maneira singular na rotina do nosso plenário, eu antes do voto queria recuperar um lapso 

inicial pela emoção do momento das músicas e do verso. Eu queria, antes do meu voto, 

cumprimentar o Conselheiro Substituto Julival e a Conselheira Substituta Doutora Milene 

exatamente pela promulgação da Emenda Constitucional, e nós vimos ontem inclusive no 

Julgamento do TCU a integração do plenário com os Ministros Substitutos do Tribunal de 

Contas da União, coisa que a gente já vem ao longo do tempo pregando nesta Casa. Esta 

integração dos anteriormente auditores, agora Conselheiros Substitutos, e também acho que 
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posso dar uma palavra de apreço ao próprio Conselheiro Odilon, porque antes fez o concurso 

para Auditor desta Casa. De maneira que a gente festeja a aprovação desta Emenda, era uma 

pretensão deles, e também tenho certeza de toda a Casa, para que esta alteração na 

denominação se concretizasse por meio da denominação de Vossa Excelência, e isso se efetiva 

na sessão de hoje. Então queria de uma maneira diferente da nossa rotina, como se esta 

manifestação fosse lá no preâmbulo da minha fala na sessão de hoje. Após a manifestação 

inicial, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com exceção do registro do 

contrato da servidora Jane Célia Begot de Sousa Oliveira, com a recomendação ao HEMOPA, 

deixando de aplicar multa pela publicação intempestiva do ato na imprensa oficial, 

considerando o entendimento adotado por este Tribunal no Prejulgado nº 6 c/c item 4 do Anexo 

da Resolução nº 17.459/08. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, nossa digna representante do 

Ministério Público, Doutora Milene, Conselheira Substituta, senhores jurisdicionados e 

representantes de jurisdicionados aqui presentes, servidores e servidoras desta Casa. Gostaria 

de me manifestar também no sentido de parabenizar Vossa Excelência pelo que nos 

proporcionou no momento do Círio, e trazendo a esta Casa, a este plenário, a música da Fafá 

de Belém, que é uma pessoa que representa nossa Belém, nosso Pará, e o poema do 

Conselheiro Nelson Chaves, que eu não sabia que Vossa Excelência iria nos fazer essa 

surpresa. E antes eu havia comentado com ele do CD, que apresentou e no verso do CD 

apresenta este poema tão maravilhoso, inspiração do seu coração, por isso parabenizo, 

Conselheiro Nelson, e deixo o meu registro de agradecimento. Vossa Excelência nos 

presenteou com este CD, além dos seus poemas, 17 músicas que se relacionam ao Círio. Eu 

fiquei muito feliz, e mais feliz ainda com o gesto da Presidência desta Casa nesta manhã, de 

dividir, de compartilhar com todo o plenário, com toda a Casa, com todos os que aqui também 

nos visitam nesta manhã. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns também ao Conselheiro 

Nelson pela inspiração e pela dedicação a esse poema a Nossa Senhora de Nazaré. Eu estou de 

acordo com ele. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Bom dia Presidente. Bom dia Conselheiros. Conselheira Substituta Milene, Doutra 

Deíla. Presidente, eu fico feliz com a abertura da sessão, confesso que não sou tão religioso 
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como muitas pessoas, mas eu tenho a minha fé, e ela é muito eclética. Mas o Círio eu gosto 

muito porque é uma festa que comove as pessoas, e é uma festa família. Conselheiro Nelson 

parabéns, eu não conhecia essa sua veia artística para poesia. É uma poesia bonita, tem uma 

sonoridade, e ela totalmente vislumbra essa emoção que o Círio passa. Eu acho que o senhor 

deveria optar por esse ramo da cultura, que eu tenho certeza que tem uma veia artística aí 

florescente. Quero cumprimentar também o Doutor Julival e a Doutora Milene pela 

promulgação da Emenda Constitucional. Desde a época do concurso, na gestão do 

Conselheiro Cipriano, essa Casa nunca se furtou a dar o tratamento devido aos então 

auditores, hoje conselheiros substitutos. E isso já era referência para o nosso país. E ontem, 

como bem lembrado pelo Conselheiro Nelson, eu assisti a sessão do TCU, uma sessão histórica 

e paradigmática para a nação, em que o foco, o TCU ficou em foco, e eu tenho certeza, estava 

comentando antes da sessão, que isso chama a responsabilidade dos tribunais, de certo modo, 

a uma contabillity por parte das Cortes de Contas para a sociedade. E a sociedade vai ficar 

mais atenta a chamar nossa atenção para alguns problemas. E lá você percebe a sintonia e a 

sinergia entre os Ministros e os Ministros Substitutos, tanto na fase de discussão quanto na fase 

de votação. E eu acho que o nosso caminho é a evolução. É a sinergia institucional e 

organizacional. Até para cumprir com a nossa visão e missão que tanto se deseja para a nossa 

Casa. No mais, eu acompanho na integra o voto do Conselheiro Nelson. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Bom dia a todos! Também quero 

fazer dois registros antes de proferir o meu voto. Primeiro é a respeito do Círio. Eu sou 

Adventista do Sétimo dia, mas até os meus 22 anos de idade eu era católico romeiro. Cumpri 

promessas em Bom Jesus da Lapa, Bahia. A maioria dos meus familiares continua católica. A 

Igreja Adventista, como a Igreja Católica é a Igreja maior do país, nós temos uma afinidade 

muito grande. E a maioria das pessoas novas conversas da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

provêm da igreja católica, ou seja, os católicos são muito bem vindos, são nossos irmãos em 

todos os momentos. Então eu desejo a todos que nesse momento de religiosidade possam 

buscar a Deus, porque está escrito: “Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo 

o vosso coração.” Jeremias 29:13. Então, feliz Círio e que todos possam buscar o Senhor Jesus 

em todos os momentos. Sem dúvida Maria, a mãe de Jesus, foi uma mulher exemplar, e eu 

espero encontrá-la no céu, que eu posso encontrá-la com o Senhor Jesus. Bom, a respeito da 
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nossa nomenclatura, nós recebemos as placas aqui hoje, um momento simbólico também, e um 

momento de fortalecimento da Instituição acima de tudo. Não é uma simples alegria pessoal, 

nós sabemos que aqui vai ficar para as gerações futuras. Nós vimos, como já mencionaram 

aqui mais de uma vez sobre o TCU, ontem no julgamento, como os Ministros Substitutos 

interagem. Porque o nosso tribunal, Tribunal de Contas, segundo a Constituição, ele não é 

parecido com um time de futebol, em que aqueles reservas, a maioria muito inferiores aos 

titulares, ficavam lá no banco e às vezes nem no banco ia. Não! Nós somos mais parecidos com 

um time de vôlei, que tem um rodízio constante. E no nosso projeto Qualidade e Agilidade nos 

Tribunais de Contas da segunda fase no MMD/TC, o primeiro item a ser apreciado em todos os 

tribunais é justamente a composição. Como está sendo a composição, se é de acordo com a 

Constituição, os conselheiros, os membros, e também os conselheiros substitutos, se estão 

realmente desempenhando uma função que a Constituição determina, ou seja, uma função de 

magistratura, de judicatura. E o nosso tribunal consolida isso cada vez mais, e tem sido 

exemplo para o Brasil. Nós já chegamos a quase metade dos tribunais com essa nomenclatura, 

e o nosso tribunal desde o início na frente. Então nós estamos de parabéns, o controle externo 

está cada vez se fortalecendo, e isso é bom para a sociedade, porque saberá, com certeza, que 

os recursos públicos serão bem empregados. Quanto ao voto, acompanho na integra o relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o 

relator. Em seguida a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher 

a manifestação do relator.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: E para encerrar esta parte eu faço também a minha conclusão dizendo que 

foi tão bom, e eu pensei hoje de manhã, Conselheiro Nelson Chaves, como a gente poderia 

iniciar essa sessão? E achei que o poema de Vossa Excelência seria o mais apropriado. Então 

eu disse: “Eu vou me valer desse poema, ele não sabe, mas não vai se aborrecer comigo, para 

ficar como mensagem oficial do Círio na nossa Instituição.” Vossa Excelência foi muito feliz. 

Não é preciso dizer mais nada, o reconhecimento dos nossos colegas em relação a isso, a gente 

já está no clima do Círio, a nossa Instituição vive isso há uma semana. Eu concluo 

parabenizando Vossa Excelência por ter nos oportunizado esse belíssimo trabalho, um CD 

muito bem gravado por sinal, estou na minha casa ouvindo as músicas desse CD. E eu inovei 

um pouco, Na verdade a gente quebra um pouquinho o regimento, muito embora tenha 
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acontecido antes do início oficial da sessão, mas eu achei importante. Obrigado! E Doutora 

Milene, como daqui a pouco vou sair, e a Conselheira Lourdes vai presidir a sessão, eu queria, 

antes de passar para o próximo processo, passar a palavra a Vossa Excelência. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Obrigada 

Presidente! Bom dia a todos! Bom dia Ministério Público, Conselheiros, todos que nos ouvem e 

todos os presentes. A gente chegou aqui dia 28/08/2012, bem próximo, logo em Setembro 

começaram todos os preparativos para o Círio de Nazaré, quando tive a oportunidade de 

participar da primeira vez, me emocionar realmente com essa movimentação e com a fé das 

pessoas. E isso realmente repercute na forma e na percepção que temos da vida de um modo 

geral, porque eu acho que tudo em nossa vida, seja na vida pessoal, profissional, nós 

precisamos ter fé para que as coisas aconteçam da forma que esperamos, ou mais do que isso, 

da forma que Deus quis que acontecesse. E hoje, Presidente, eu fico muito feliz com esse 

simbolismo da mudança de placa, porque como bem disse o meu colega Julival, isso não é uma 

realização pessoal. É claro que pessoalmente eu me sinto orgulhosa de trabalhar neste 

tribunal, mas mais do que uma realização pessoal é, na verdade, um fortalecimento 

institucional, porque o que importa na verdade na questão da denominação é justamente o 

reconhecimento do cargo que exercemos, que ocupamos, e isso é muito importante, porque 

evita distorções, evita comportamentos e evita ações inadequadas. Eu acho que essa 

uniformização é muito importante para o Tribunal de Contas do Estado, mais do que um 

sentimento pessoal de querer ou não querer ser chamado de Auditor, ou Conselheiro 

Substituto, a denominação para mim é uma coisa que pessoalmente não tem grande relevância, 

não altera em nada a nossa atuação aqui dentro, mas para o tribunal é muito importante, 

porque demonstra realmente consonância e uniformização do que segue o Tribunal de Contas 

da União. Hoje quando o senhor fez esse simbolismo, eu me lembrei muito de uma frase, de um 

pensamento na verdade, da “Dama de Ferro” da Inglaterra Margaret Thatcher, que diz mais 

ou menos assim: “Vigie os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Vigie suas 

palavras, pois elas se tornam ações. Vigie suas ações, pois elas se tornam hábitos. Vigie seus 

hábitos, pois eles forjam o seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele dita o seu destino.” Eu 

acho que tudo isso que temos feito desde 2012, com a alteração do Regimento Interno, logo no 

final de 2012, que permaneceram as nossas atribuições de judicaturas. Todos os pequenos 
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reconhecimentos que são feitos a cada dia nesse tribunal determinam o destino do Tribunal de 

Contas do Estado, e se ele seguirá ou não um modelo de espelho para a sociedade brasileira. 

Então eu acho que isso aqui é mais um momento, mais um simbolismo, que reforça o nosso 

compromisso de atuar com seriedade, responsabilidade, em prol da sociedade brasileira. Eu 

me sinto muito feliz e muito grata de pertencer a este órgão, e de poder contribuir com esse 

momento e com essa consolidação. Muito Obrigado Presidente! Manifestação do 

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

agradeço as palavras de Vossa Excelência, vejo que todo mundo está inspirado. Vossa 

Excelência foi fundo também. E a gente só está, Doutora, fazendo justiça a todo o esforço de 

vocês, da senhora, do Doutor Julival, do Doutor Odilon Teixeira, que hoje é nosso conselheiro, 

e porque não também lembrar da Doutora Patrícia. Essas quatro pessoas que vieram para cá e 

nos ajudaram bastante. O tribunal muda a cada momento, a gente vê essa evolução, e é mérito 

de todos nós. Mas não tem como não dar destaque ao trabalho de vocês. Até eu disse a senhora 

há uma semana: “Olha, a senhora está trabalhando muito, tem que cuidar da saúde.” Muito 

embora não seja bem isso, mas quem sabe não foi uma sobrecarga de tanto trabalho que lhe 

fez adoecer. Mas, na verdade, a gente sabe que a senhora tem feito o máximo, aquilo que é 

possível por um ser humano a senhora tem feito pela nossa Instituição. Até encontrando tempo 

para trabalhar externamente, proferir palestras e tudo mais. E isso também vale para o Doutor 

Julival, acaba de chegar de viagem a serviço da Instituição. Então a gente tem que agradecer. 

Da minha parte, como Presidente, eu digo o seguinte: a Instituição é nossa, e se as coisas 

melhoraram, ou continuam melhorando, é porque a gente conta com om apoio de todos, 

Conselheiros e servidores. O meu papel era dar prosseguimento aquilo que já encontrei, o que 

foi deixado pelo Conselheiro Cipriano Sabino, se era uma obra, ele licitou, tinha contrato, eu 

tinha que dar prosseguimento. Se existiu um planejamento de plano estratégico em execução, 

eu tinha que dar prosseguimento. E cada gestão vai aperfeiçoando cada coisa. Mas eu quero 

dizer publicamente, aqui, que a participação da senhora e do Doutor Julival é marcante. É 

determinante para as melhorias que temos alcançados na nossa Instituição. Continuem 

entusiasmados. Isso é importante, que Deus lhe dê saúde, e ao Doutor Julival também, para 

continuarem com essa disposição de melhor servir a Instituição, e, por consequência, a 

sociedade paraense. Eu fico muito feliz de ter contribuído, simbolicamente, mas eu quero 
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também fazer uma referência ao nosso Secretário Jorge Batista Junior, que por sinal hoje é a 

última sessão que ele responde interinamente. O Arlindo estará voltando na próxima semana. 

O Doutor Odilon está pedindo para prorrogar mais um mês as férias para que Vossa 

Excelência fique por mais um tempo. Isso mostra o seguinte: o Doutor Jorge é tão querido e 

tão competente que a sequência do trabalho não deu nem para perceber que houve substituição 

do Secretário. Isso para mostrar o quanto estamos integrados e afinados aqui na Secretaria. E 

a Secretaria, eu até faço uma referência olhando aqui para o nosso amigo Doutor Tuffi, que ele 

não saiu de lá por nenhuma outra razão. Era apenas uma rotina de substituição. Eu inclusive 

disse isso a ele. Eu digo que o Doutor Tuffi é um servidor exemplar. É uma boa referência da 

nossa Instituição. E o Doutor Tuffi disse para mim também: “Conselheiro, Jorge e Arlindo, 

qualquer um que fique dirigindo, a Instituição estará bem servida”. É verdade. O Tuffi tinha 

razão, e olhando para Vossa Senhoria agora e dizer o seguinte: muito se deve a você, de ter 

liderado por muito tempo uma equipe com Jorge e Arlindo, essa secretaria que você ajudou a 

construir, que hoje serve tão bem a nossa Instituição. Deus lhe abençoe. Jorge parabéns e 

muito obrigado por ter contribuído esse mês e ter nos apoiado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero 

cumprimentar Vossa Excelência, a Doutora Deíla, como sempre, seja bem-vinda. Conselheiro 

Nelson Chaves, eu levantei da cadeira, todos estão escutando no tribunal, eu levantei para 

abraçá-lo para parabenizá-lo, para agradecer, e disse a ele, como digo publicamente, que ele 

sempre nos surpreende de forma positiva, de forma bacana, de forma que nos emociona. 

Conselheiro Nelson, eu faço minha as palavras de Vossa Excelência, a mensagem do Círio, o 

Presidente já abraçou como mensagem da Instituição, muito merecido. E cumprimento Vossa 

Excelência, como sempre digo, Vossa Excelência nos surpreende de forma maravilhosa, muito 

obrigado Conselheiro Nelson. Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Odilon, Conselheiro 

Substituto Doutor Julival e Doutora Milene. Jorge, o Conselheiro Presidente já falou do 

grande amigo e parceiro que você é. Jorge você é Servidor, Secretário, acho que todas as 

funções que lhe forem solicitadas, você fará muito bem, com certeza absoluta, não só na 

Secretaria, como qualquer lugar em que tiver, você vai dar conta e vai fazer muito bem feito. 

Eu quero, Presidente, pedir permissão a Vossa Excelência e, em nome do Tuffi, agradecer as 

palavras, ele, com certeza, se pudesse faria isso, como não pode, eu quero em nome dele, está 
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aqui o Tuffi, agradecer as palavras generosas de Vossa Excelência. E assim como eu cheguei 

aqui, como Vossa Excelência também, acho que outros conselheiros, nós fomos recebidos por 

uma equipe do tribunal muito bacana. E uma das pessoas que me recebeu bem foi o Tuffi. 

Vossa Excelência já falou tudo, um servidor exemplar, comprometido com o tribunal, e como 

Vossa Excelência disse, eu quero em nome dele, extensivo também a todos, Secretário Jorge, 

ao Arlindo, agradecer as palavras de Vossa Excelência, merecidas palavras, e Vossa 

Excelência foi sábio em suas colocações. E temos também o Lauzid, que está aqui conosco na 

sessão. Senhor Presidente, rapidamente, eu fico feliz com o gesto de Vossa Excelência com 

tudo que ocorreu na situação do reconhecimento, agora de forma definitiva, dos nossos 

conselheiros substitutos. O TCU já há muito tempo tem sido o exemplo, e agora com a 

publicação efetiva da Emenda Constitucional fica consagrado e resolvido de forma definitiva. 

Eu tenho orgulho de dizer que nós, eu e Vossa Excelência, Conselheiro Nelson Chaves, 

Conselheira Lourdes Lima, o próprio Conselheiro André, participamos desse processo desde o 

início, desde a elaboração, nomeação e posse. E assim, como Vossa Excelência, a Conselheira 

Lourdes iniciou, eu dei prosseguimento, depois Vossa Excelência vem e continua o nosso 

trabalho, o que mostra o nosso compromisso institucional, acima de qualquer situação. Então 

eu cumprimento os dois, Doutor Julival e Doutora Milene, muito bem colocadas as palavras da 

Doutora Milene, importante para eles, pode ser, mas mais importante é para a Instituição e 

para dar um bom exemplo para o Brasil. Senhor Presidente, eu queria me manifestar, queria 

pedir a opinião do plenário, porque ontem foi uma decisão polêmica e histórica para o Brasil 

com relação ao Tribunal de Contas da União. Todos nós sabemos, se alguém ainda não sabe, 

afirmo que eles foram muito pressionados, os Ministros do Tribunal de Contas da União, 

Ministério Público e os Ministros Substitutos também. Pressão de toda forma, de todos os 

partidos, enfim, houve uma pressão intensa em cima da Corte de Contas, e, definitivamente, 

nós passamos agora para uma nova fase, uma nova etapa. Foi considerada respeitada a equipe 

técnica do TCU, com os técnicos servidores do tribunal, que levando em consideração o 

parecer técnico, exclusivamente técnico, o resultado foi o que todos têm conhecimento, pela 

rejeição das contas, lamentavelmente. A gente não queria que isso acontecesse no Brasil, em 

nenhum estado, em nenhum lugar, mas a verdade prevaleceu, a lei prevaleceu, e os ministros 

embora tenham recebido muita pressão de todo tipo, mantiveram as suas posições. A minha 
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supressa é que foi por unanimidade, porque eu não esperava sinceramente a unanimidade. 

Aqui e ali a gente escutava alguma divergência, mas apoiando, considerando o parecer 

técnico e do Ministério Público de Contas, o tribunal por unanimidade fez a sua sugestão 

ao Congresso Nacional. Então eu acho que isso vai se espraiar para outros estados e 

municípios. Acho que é uma decisão inédita e importante, então eu quero aqui 

publicamente abraçar, reconhecer a posição firme do Tribunal de Contas da União, que se 

espraia com certeza absoluta para todos os tribunais de contas do Brasil. Então quero 

deixar aqui o registro, acho que o Tribunal de Contas do Pará deve reconhecer essa 

posição firme, técnica, exemplar que deu o Tribunal de Contas da União ao Brasil. Se os 

conselheiros concordarem, eu acho que deveríamos emitir, sim, uma opinião oficial do 

tribunal, que acompanhamos daqui, dizer que concordamos e aplaudimos a posição 

técnica, imparcial, enfim, tudo como determina a legislação, em que pese que houve 

tentativas de tirar o relator, de suspender a sessão, ou seja, todo procedimento foi feito, 

mas o TCU agiu de forma exemplar. Eu queria que o tribunal, se fosse o caso, se 

manifestasse com relação a isso, e se os conselheiros obviamente concordarem nessa 

direção. É importante porque a pressão continua, eles se posicionaram a pressão antes, e 

agora principalmente, Presidente, depois, imagine o que esses ministros vão receber de 

pressão a partir desse voto de unanimidade. Então, enfim, o apoio institucional eu acho 

que é importante nesse momento, uma vez que o povo brasileiro está assistindo, os 

tribunais estão assistindo, eu acho que todos esperavam isso, mas quando a coisa se 

confirma efetivamente é digno de respeito e de reconhecimento. Eu queria que, se for o 

caso, o tribunal se manifestasse oficialmente com relação a isso. Desejar nas palavras do 

poema do Conselheiro Nelson, de Vossa Excelência quando abriu a sessão, a todos os 

servidores e servidoras do tribunal, do Ministério Público de Contas, um feliz e abençoado 

Círio de Nazaré, extensivo as nossas famílias, pois a gente precisa tanto de orientação, 

benção e proteção. Usando o poema do Conselheiro Nelson, e as palavras de Vossa 

Excelência, eu desejo a todos um feliz Círio de Nazaré. Senhor Presidente, rapidamente 

eram essas as considerações. Na próxima sessão de terça-feira, eu farei um breve relatório 

das duas viagens que participei agora. Fui representando o Tribunal de Contas ao 
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Tribunal de Contas do Ceará e ao Tribunal de Contas de São Paulo, com a presença de 

conselheiros, de governadores, inclusive de São Paulo, o próprio Geraldo Alckmin estava 

presente na reunião, enfim, eu vou trazer na próxima semana um breve relatório da 

viagem. Obrigado, Presidente, por atender e ouvir minhas palavras. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Obrigado 

Conselheiro Cipriano pelas palavras de Vossa Excelência, oportuno trazer ao plenário esse 

assunto do TCU. Eu quero registrar com muita alegria a presença o ex-deputado estadual, 

repórter, jornalista, Edson Matoso, que nos honra com a sua presença nas galerias desta 

Casa. Bem-vindo, Excelência. Conselheiro Odilon, eu gostaria de votar porque eu acho 

importante a posição do tribunal, a proposição do Conselheiro Cipriano Sabino na direção 

do TCU, se seria um elogio, ou apenas congratulações. É isso que falta definir o que nós 

vamos aprovar. Mas eu acho oportuna uma manifestação de apoio ao TCU, pois muitos 

tribunais estão fazendo isso. Eu sou de um grupo do WhatsApp, onde falo diariamente com 

todos os presidentes dos tribunais de Contas do Brasil, e é geral a manifestação e apoio, 

reconhecimento ao trabalho do Ministro Augusto Nardes, e, acima de tudo, a unanimidade, 

porque mostrou que o Tribunal está unido, sabe o que quer, teve firmeza ao tomar uma 

decisão histórica, importante para a sociedade brasileira. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu claro que estarei a 

favor, mas o assunto é muito importante, Vossa Excelência e o Conselheiro Cipriano nos 

instiga a dizer e lembrar que o Ministro Augusto Nardes esteve conosco aqui na abertura 

do nosso Fórum. Por um outro motivo que nós todos aqui sabemos, e pela jovialidade, pela 

generosidade, e pela benemerência dele conosco, o estimulava até a alguma frase de 

humor, de brincadeira, que nós puxamos com ele, e eu diria hoje que, nesse julgamento de 

ontem, se alguém me perguntasse alguma coisa te surpreendeu? Eu diria: “Nardes me 

surpreendeu. Nardes a ser surpreendido.” Então eu quero dizer que, fundamentalmente, 

tirando a fase do humor, Conselheiro Cipriano, eu quero me reportar às raízes do Tribunal 

de Contas. O que os ministros do Tribunal de Contas da União fizeram, assessorados pelos 

Ministros Substitutos, é um momento de muita importância na história brasileira. É a 

segunda vez que há rejeição, não que se festeje, como nós aqui, ninguém festeja rejeição de 
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contas de ninguém, não é esse o processo, mas fundamentalmente, primeiro a afirmação 

muito consistente na fala de todos, do relator, do Ministro Nardes também, o amparo 

extraordinário que eles se sentiram por meio da manifestação de um grupo de servidores, 

14 servidores técnicos concursados da Corte de Contas, no sentido de fazer um parecer 

prévio, eminentemente técnico. Eu quero dizer que 14 pessoas, que são cidadãos 

brasileiros acima de tudo, antes de serem servidores do TCU, e nós nem temos 

conhecimento de nenhum, nem nominal, falando no fato em si, logicamente que daquele 

grupo de 14 servidores, as preferências político-partidárias são absolutamente divergentes. 

Ali deve ter entre os 14, um cidadão que é simpático ao PMDB, um deles é simpático ao 

PT, o outro ao PSDB, que seja os partidos que forem, pois ninguém ali tem pensamento 

político. Então a isenção técnica do julgamento, independente das eventuais preferências 

políticas, eles foram capazes de emitir um parecer prévio nessa direção, consistente e 

citado praticamente à unanimidade pelos ministros. E o segundo ponto é endereçado aos 

ministros e a nós, de certo modo, servidores de carreira, a questão da vitaliciedade. Porque 

a vitaliciedade? Não para ser autoritário, não é para ser arrogante, não é para ser 

intempestivo, mas é para ter a coragem fundamental de praticar a justiça, porque se nós 

não tivermos a justiça nós não teremos paz em lugar nenhum. Então que sirva de alerta a 

nós todos, independente das origens que tenhamos, todas elas honradas com certeza, que 

seja por meio dos concursos, que seja por meio das indicações, como viemos nós, inclusive 

eu, para que a atividade político partidária se encerre na hora em que entramos aqui. Essa 

tem que ser a nossa finalidade, independente da nossa paixão pela política, eu sou 

apaixonado pela arte política, da boa política, mas a minha preferência partidária é uma 

questão minha, que eu eventualmente revelo nas urnas com o voto secreto. Eu não tenho 

condição de participar politicamente, porque foi uma ambição de vida, e muitas vezes até 

dizemos que o concurso não é a panaceia da honradez. Há tantos concursados que não se 

comportam também como deveriam. Então eu queria realçar esse pensamento que vem de 

Rui Barbosa, e implementado pelo nosso ícone paraense, Serzedelo Correia, que é a 

questão do comportamento. O que é a vitaliciedade? É para dar o amparo da decisão justa. 

Como o Conselheiro Cipriano falou das pressões. Quem é que não sofre pressão? Eu vi o 
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périplo do Advogado Defensor da Presidência e foi falar com os Ministros do TCU. Nós 

temos que receber aqui o Prefeito, Governador, Ministro, Senador, Vereador, o Cidadão, 

sobretudo. Mas nós temos que ter compromisso, sobretudo, com a verdade, para que a 

gente possa fazer os nossos julgamentos e, aí sim, se amparar na vitaliciedade para 

rechaçar, e impedir que qualquer pressão que não seja lícita, que possa ser exercida em 

cima da mesa, possa ser rechaçada peremptoriamente por cada um de nós. E eu acho que 

este episódio do TCU será observado primeiro, pela sociedade, porque, falando 

francamente, a imprensa muitas vezes diz: “O TCU, os TC’S de modo geral, são o abrigo 

de políticos decadentes.” Nem sempre. Pode ter aqui um caso ou outro de exceção, mas por 

quê? Normalmente a própria surpresa, todo mundo erra, e não se rejeita conta do 

executivo, tantos anos no Brasil, é só a segunda vez, foi no tempo do Getúlio Vargas, 

segundo relato. Então eu acho que isso é de profunda reflexão de todos para saber o 

compromisso que nós assumimos ao jurar a Constituição, e nos abrigar, nos albergar, 

correta, decisivamente, na nossa vitaliciedade, não para cometer a violência, mas para 

impedir que a violência da pressão indevida possa ser exercida sobre cada um de nós. De 

maneira que eu acho que é um dia marcante para a história política brasileira, no grande 

sentido, e que todos nós tomemos esse exemplo exatamente para tentar fazer e passar para 

opinião pública aquilo que a opinião pública espera e pretende que nós façamos em nome 

dela. Eram essas as considerações que queria fazer. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu preciso passar a presidência à 

Conselheira Lourdes Lima por conta de uma programação oficial na Assembleia 

Legislativa. Eu tenho que lá comparecer, está no horário, é às 10 horas da manhã, mas eu 

quero votar. A Conselheira Lourdes vai prosseguir a sessão, eu quero votar porque eu 

tenho a impressão que ainda vão ter mais manifestações. Ou então vamos fazer assim: esse 

assunto é tão relevante para a sociedade brasileira porque não é simplesmente a gente 

votar e ficar por isso mesmo. Eu concordo plenamente com o que disse Vossa Excelência, 

Conselheiro Nelson, feliz foi o Conselheiro Cipriano ao propor uma manifestação oficial 

da nossa Instituição em relação ao que aconteceu no Tribunal de Contas da União ontem. 

Isso vai marcar novamente a história do Controle Externo Brasileiro. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, só um 

detalhe, a imprensa publicou, estou louvado no que a imprensa publicou, Conselheiro 

Cipriano, antes da votação e ontem, coisa de 10 dias atrás ou 15, o Ministro Nardes estava 

temendo por sua segurança pessoal. Ele pediu a proteção, naturalmente do aparato oficial, 

porque houve algumas ameaças a ele, imagina a situação emocional neste momento do 

Ministro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: É porque, Conselheiro, isso pode resultar em um desdobramento no Congresso 

Nacional, até levar, talvez seja, o de mais forte que existe para provocar o impeachment da 

Presidente da República. Então é muito grave o que aconteceu ontem, mas o tribunal fez 

certo, não poderia ser diferente, era quilo mesmo, e fica a lição para todos nós. 

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

Eu gostaria de me manifestar apenas para acrescentar, pois o Conselheiro Cipriano se 

manifestou no sentido de que fosse enviado ao Ministro Nardes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A manifestação 

será encaminhada a todos os membros do Tribunal de Contas da União. A presidência 

colocou em votação a proposta de Sua Excelência, o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, que aprovada unanimemente ficou consubstanciada através dos Ofícios n.ºs 

0184 a 0197 /2015. Manifestação da Excelentíssima Senhora Subprocuradora do Ministério 

Público de Contas Deíla Barbosa Maia: Com certeza. Antes do início da sessão nós 

conversávamos sobre a importância do ato histórico que foi a sessão de ontem do TCU. E o 

Ministério Público de Contas da União também teve a sua importante participação, e acho 

que a maioria dos conselheiros assistiu à sessão, eu também assisti à sessão, a Conselheira 

Substituta assistiu na fisioterapia, porque realmente ontem foi um fato para entrar na 

história. Como disseram os Conselheiros, não vamos comemorar o fato de ter sido 

rejeitada, mas vamos comemorar a independência, e o alto teor técnico, o nível de estudo 

dos ministros, dos técnicos que elaboraram o relatório. Então eu acho muito importante 

nós nos manifestarmos parabenizando a unanimidade da decisão, e o nível dos debates. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Muito bem! Então eu acho que foi o grande momento de consagração do Controle Externo 
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Brasileiro, e por unanimidade se subscreve a manifestação do Conselheiro Cipriano 

Sabino e Ministério Público de Contas. E o pleno, por unanimidade, aprova essa 

manifestação de apoio, de congratulações ao Tribunal de Contas da União. E nesse 

momento, agradecendo novamente a participação e a colaboração de todos os nossos 

conselheiros, Ministério Público, servidores, peço permissão para me ausentar, e poder 

também com muita honra representar a nossa Instituição em um evento também muito 

importante que está acontecendo, neste momento, na Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará. Neste momento, de acordo com o art. 17, I do RITCE, Sua Excelência o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira transferiu a Presidência à Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Ao assumir a direção dos trabalhos, Sua Excelência 

após os cumprimentos iniciais, e antes dar prosseguimento à pauta, permitiu a Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que assim 

pronunciou-se: Obrigado Excelência, parabéns pela presidência, como sempre já com 

bastante experiência, Conselheira Lourdes Lima. Apenas para a gente fechar talvez a 

proposta, levando em consideração todas as palavras utilizadas por nós, Vossa Excelência, 

Conselheiro Nelson, a própria Doutora Deíla, imparcialidade, parecer técnico, enfim, 

todas essas palavras para se fazer um ofício bem feito, não simplesmente congratulações, 

mas relatar pelos menos um pouco o que foi dito aqui por todos os conselheiros. E 

presidente, eu queria encaminhar ao Presidente do Tribunal de Contas da União, o 

Ministro, a todos os ministros individualmente, cada um receber, ao Ministério Público 

também, aos Ministros Substitutos, e também dar conhecimento a ATRICON, para que ela 

saiba que o tribunal se manifestou nessa direção. Então, individualmente, que o Ministro 

receba, o Presidente, o Relator também, Augusto Nardes, que já foi homenageado pelo 

Tribunal em um evento anterior a esse, nós estávamos juntos lá, eu tive a alegria de 

reencontrá-lo, e conversamos muito, inclusive estava o Juiz Sergio Moro. Com relação a 

isso, eu senti, Conselheiro Nelson, que ele estava muito firme e seguro da sua posição. Era 

isso, Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Solicito à Secretaria que faça o resumo das 

manifestações, desta manhã, de todos os conselheiros, inclusive nós tínhamos a convicção, 
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que quando o Ministro Nardes esteve em Belém para proferir a palestra magna do nosso 

Fórum, ele já estava, inclusive, quando nós fomos convidá-lo para proferir a palestra 

magna do Fórum, ele transferiu o que seria justamente no dia que nós iniciamos o nosso 

Fórum, seria o julgamento, ou a apresentação desse parecer técnico no TCU. E ele 

transferiu, e que depois veio a culminar com aquele momento que foram adiando, mas 

ontem se concretizou esse momento. Mas que, naquele momento, Doutor Julival, ele já 

estava com o relatório pronto para apresentar ao plenário e à nação brasileira, porém, ele 

ainda teve esse respeito conosco, Conselheiro Cipriano, de adiar essa decisão, inicialmente 

por conta do nosso Fórum, justamente havia marcado para o dia que iniciou o nosso 

Fórum ele transferiu e depois foram acontecendo sequências de transferências, e ontem 

ainda queriam transferir, mas o STF tomou uma decisão e próprio do Tribunal de Contas 

da União tomou uma decisão unânime em manter o relator. E nós vimos o resultado ao 

final: a decisão unânime dos ministros por entenderem que estava ou está correto a decisão 

pela legalidade e a constitucionalidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheira, aproveitando as palavras de 

Vossa Excelência, muito bem lembrado. A relação do Tribunal de Contas do Estado com o 

TCU já vem se estreitando há algum tempo. Eu, conversando com o Conselheiro Nelson, 

ele me lembrou que o Tribunal de Contas se aproximou bastante do Ubiratan Aguiar, em 

seguida do Benjamin Zymler, tanto é que o Conselheiro Nelson foi um dos que levantou a 

bandeira de homenageá-lo com o título de cidadão do Pará. O Tribunal de Contas do 

Estado o reconheceu também com a medalha Serzedelo Correia, com a comenda que 

reconhece os relevantes serviços prestados ao Estado do Pará. Em seguida o Ministro 

Augusto Nardes, Presidente do TCU, esteve aqui no Pará diversas vezes, inclusive foi ao 

Marajó e a Santarém. Eu e Vossa Excelência, conversando com ele sobre aquela auditoria 

operacional relacionada ao meio ambiente, e veio na abertura do Fórum já com a comenda 

aprovada, antes de qualquer tipo de voto de pedaladas, de parecer contrário, fique claro 

isso para não mostrar que o tribunal agora é amigo do TCU. Ao contrário, o nosso 

Tribunal vem através de Vossa Excelência, eu dei continuidade, o Conselheiro Luís Cunha 

vem dando também continuidade no sentido de nós procurarmos fazer da melhor forma o 
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nosso trabalho. Então, antes que qualquer pessoa possa fazer qualquer tipo de contato, nós 

aprovamos hoje essa moção, este requerimento de apoio, solidariedade e reconhecimento, 

mas o tribunal tem tido, tem buscado essa relação estreita com o TCU, inclusive com seus 

Presidentes. O Presidente Augusto Nardes, na época, ano passado, o Conselheiro Nelson 

esteve presente em uma reunião no gabinete da presidência com os tribunais do Norte do 

Brasil, aqui no Tribunal do Pará, antes de qualquer pedalada, antes de qualquer 

condenação. Então para mostrar que nós estamos aqui em sintonia, bem lembradas as 

palavras de Vossa Excelência, o Conselheiro Nelson conversando comigo aqui, como 

Vossa Excelência falou antes na abertura do Fórum, ele já estava aqui, já foi programado, 

alterou a sua agenda, não tinha ainda parecer, enfim, estava tudo caminhando e mostrando 

que estávamos sincronizados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Rocha: Sobre as congratulações ao TCU, nós pedimos que, por favor, 

faça constar o apoio expresso dos conselheiros substitutos. Só isso presidente, obrigado! 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Muito bem! Está deferido. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas o Conselheiro Cipriano foi muito 

feliz na abordagem do tema ao dizer o seguinte: têm algumas coisas, Conselheiro Odilon, 

que a gente vê ao longo da história, o primeiro Fórum, quando a Conselheira Lourdes 

presidiu e o Conselheiro Cipriano chegava a Casa, veio aqui o Presidente Ministro 

Ubiratan Aguiar, e já veio o Benjamin Zymler. Pois o Benjamin Zymler veio aqui, recebeu 

nessa sala a condecoração que nós todos fizemos a ele, a “Serzedelo Correia”, depois 

recebeu em outro Fórum o título de “Cidadão do Pará” em uma deferência da Assembleia 

Legislativa para conosco, para a Instituição, sobretudo, o título foi entregue durante o 

Fórum, ele foi feito “Cidadão do Pará”. Vossas Excelências, Conselheiro Odilon, Julival e 

Milene já receberam, e foi entregue a ele lá no nosso Fórum. A questão do Ministro 

Augusto Nardes, lembro-me inclusive agora, teve toda a ligação com o Conselheiro 

Cipriano, com Vossa Excelência Conselheira Lourdes, que ele adiou a ida à Lima, no Peru, 

para participar do nosso Fórum. Ele estava com agenda anterior marcada, porque nesse 

momento disse: “Olha isso aqui é uma coisa que é noticia nacional.” E isso, tenho certeza, 
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eu não tenho ido, mas tenho recebido as notícias de todos os eventos daqui desta Casa que 

tem ido ao TCU, que o Tribunal de Contas do Estado do Pará, por meio dessa integração 

que foi conseguida, tem sempre tido um tratamento diferenciado, de carinho, de apreço, 

não de favorecimento, mas de carinho, de apreço, e muito exatamente por essa relação 

institucional que foi estreitada para o benefício das instituições, especialmente da nossa. 

De maneira que é uma coisa que o Conselheiro lembrou bem, que quando Ministro 

Augusto Nardes veio aqui desta vez, ele ainda não estava pedalando, veio caminhando, as 

pedaladas na realidade ele começou a falar aqui, já havia sido homenageado antes da 

pedalada, quer dizer já havia o relacionamento, a vinda, inclusive ao interior do estado, 

exatamente. Eu acho que é oportuno, ele se sentir prestigiado, sentir que está sendo 

observado, e, sobretudo, está sendo acompanhado e apoiado nas ações que ele desenvolve. 

A lembrança de Vossa Excelência é extremamente pertinente, Conselheiro, nessa sessão. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): E ontem, ele foi muito feliz, acredito que quem assistiu, ele 

lembrou do nosso grande Serzedelo Correia e ele se referiu muito à personalidade de 

Serzedelo Correia, nosso conterrâneo paraense. A tenacidade, a coragem, a determinação, 

e, principalmente, Conselheiro Nelson, a coragem do nosso conterrâneo Serzedelo Correia. 

Esgotadas as manifestações, sua Excelência determinou então ao senhor secretário a 

continuidade da leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 

2014/50419-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

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

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

foi pelo deferimento dos registros, com recomendação ao Pleno TCE/PA (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se 

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

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

anunciado o Processo nº 2015/50649-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 
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temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", cujo Relator foi 

o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

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

anunciado o Processo nº 2015/50618-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro e 

determinações ao IGEPREV e à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

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

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

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

2012/50032-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

responsável José Carlos Araújo, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

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

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

julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

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

nº 2015/50605-4, que trata da Representação apresentada pela Trivale Administração Ltda, 
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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 para conhecer da representação, para no 

mérito julgar improcedente, mantendo na íntegra o edital ora impugnado (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar improcedente a representação. Consultado o 

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

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

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Gostaria de me 

manifestar no sentido de desejar a todos os conselheiros, Conselheira Substituta, Doutora 

Milene, a nossa representante do MPC, leve a todos os Procuradores e Subprocuradores 

do Ministério Público, aos servidores e servidoras, a todos os servidores e servidoras desta 

Corte de Contas, nossos votos de um feliz e abençoado Círio a todos, um feliz final de 

semana. E comunicamos que na próxima segunda-feira será feriado nacional, uma 

proposta de um paraense, Deputado Federal Jorge Arbage, nosso vizinho que deixou no 

Congresso Nacional este feriado nacional: 12 de outubro dia da Padroeira do Brasil. É um 

dia após a procissão do Círio, que sempre a gente tem aqui, mesmo não coincidindo com o 

dia 12 de outubro, mas é sempre um dia de feriado aqui no Pará, porque os paraenses, 

após a grande festa, maior festa religiosa, eu acredito que no mundo todo, inclusive a 

maior festa católica do mundo todo é o Círio de Belém do Pará. Então já é uma tradição, 

já é lei, um feriado após o Círio. Segunda-feira não haverá expediente. Nós teremos 

somente na terça-feira o expediente normal, inclusive com sessão plenária. Portanto, 

desejo a todos um bom Círio e um bom fim de semana. Manifestação do Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Presidente, na verdade a minha 

manifestação é bem breve. Nesse momento de festividade, na manifestação do Círio, eu 

gostaria de corrigir uma indelicadeza minha que eu queria ter feito na fala inicial e não fiz. 

Que é de agradecer a todos os servidores que rezaram por mim nesses últimos dias, e por 

todas as mensagens que recebi de recuperação e de melhora. Agradecer a todos os 
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servidores, de todo o coração, pelo carinho e pelas rezas para que eu melhorasse 

rapidamente. Eu acho que foi por isso que eu melhorei rapidamente. Então muito obrigada. 

Estou 99%, mas acho que em breve estarei 100%. Muito obrigada a todos e, 

principalmente, obrigada pelo carinho de todos também, que todos tenham um feliz Círio e 

que possam realmente comemorar com suas famílias e amigos. Obrigada! E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e quarenta e cinco minutos (10h45min) e 

mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 

Belém, 8 de outubro de 2015. 
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