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ATA Nº 5.352 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) do mês de novembro do ano dois mil e 

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

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

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira, Julival Silva 

Rocha e a Conselheira Substituta Milene Dias Cunha; e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, 

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Justifico a ausência do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de 

férias. Em razão da ausência de quórum, deixou de ser apreciada e colocada para votação nesta 

data a ata da sessão ordinária do dia doze (12) de novembro. Sem expediente a ser lido, a 

presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, quando foi 

anunciado o Processo nº 2010/51147-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Universidade Federal Rural 

da Amazônia, responsáveis Marco Aurélio Leite Nunes e Sueo Numazawa, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com aplicação da multa 

regimental ao Senhor Sueo Numazawa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

advogado do responsável pelas presentes contas, doutor Liomar Souza Gomes da Silva estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Muito bom dia Senhores Conselheiros! A nossa 

palavra no ato de defesa do gestor, em primeiro lugar, é pelo princípio da boa fé que foi 
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expresso no próprio instrumento de defesa no processo, na medida em que o instrumento de 

convênio foi realizado e que o próprio relatório técnico julgou as contas do convênio 

regulares. É um processo que não suscitou a Tomada de Contas, o que simplesmente sucedeu 

foi o mero atraso de 40 dias na prestação de contas ao egrégio tribunal. E convém 

destacarmos ainda que o artigo 158, inciso I, do Regimento Interno, tanto quanto o artigo 212, 

inciso I, entendem que a imposição de multa seria em caso de houver claramente dano ou 

prejuízo ao erário ou à administração, o que não é o que sucedeu na prática, na verdade, até 

por conta da multiplicidade de convênios que a Universidade formaliza em âmbito estadual e 

nacional. E a sua estrutura mínima de controle e acompanhamento é de certa forma comum 

acontecer vez ou outra um atraso nesse relatório de prestação de contas não só paro TCE, mas 

também para o próprio TCU. E com base no princípio da boa fé, no princípio de que não houve 

dano ao erário, no princípio de que não houve a Tomada de Contas Especial em relação ao 

convênio, e que o objeto foi plenamente cumprido, por isso nós entendemos da desnecessidade 

da aplicação de multa ao gestor da UFRA, professor Sueo Numazawa. Esses são nossos 

argumentos de defesa que colocamos à apreciação desse egrégio tribunal. Obrigado! A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e aplicar ao senhor Sueo 

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

intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50606-3, que trata 

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

procedência Organização Não Governamental Cidadania, responsável Edivaldo Gavião de 

Carvalho, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva, com determinação ao responsável e à Organização não Governamental 

Cidadania, com aplicação da multa regimental ao concedente pela não emissão do laudo 

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

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1783

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com a determinação constante 

no parecer ministerial. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51344-4, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Soure, responsável João Luiz Oliveira Souza Melo, cujo 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da 

multa regimental que o caso enseja (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

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

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

ao responsável a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo 

encaminhamento intempestivo das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2011/52367-4, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Integração 

Regional, exercício financeiro de 2011, responsável Antônio José Costa de Freitas Guimarães, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

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

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

regularidade das contas com ressalva e recomendações (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares, com recomendações a Secretaria de Estado de Integração Regional. 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52656-0, que trata da Prestação de 

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

Associação Comunitária de Desenvolvimento do Município Muaná, responsável Rogers 

Guimarães Martins Cunha, 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 e aplicação da multa regimental ao concedente pela apresentação de 

laudo conclusivo em desacordo com os preceitos legais (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52031-0, que trata 

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

procedência Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, responsável 

Cleide Maria Amorim de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas, com aplicação da multa regimental a responsável e expedição de 

determinações à SAGRI (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e aplicar a senhora Cleide 

Maria Amorim de Oliveira a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), 

pela remessa intempestiva das contas, devendo a Secretaria expedir ofício com as 

recomendações à SAGRI. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50024-0, que trata 
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da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Sindicato Rural de Santarém, responsável Reinaldo Rabelo Alencar Monteiro, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, com expedição 

de determinações ao responsável e o Sindicato Rural de Santarém (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares com ressalva, em face da falta de cotação de preço e pagamento de 

despesa bancária com recursos do Convênio e determinar à Secretaria deste Tribunal expedição 

de recomendações ao Sindicato Rural de Santarém. 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. Neste momento se registrou a saída de plenário 

de Sua Excelência a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2009/52678-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, em sessão ordinária de 05/05/2015, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Neste momento se registrou a saída de plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior e o retorno da Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2015/50347-5 e 2015/50420-8, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

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

Conselheiro 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 e recomendações à FASEPA e à 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se 

registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50651-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social, cujo Relator foi o Conselheiro 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, com 

expedição de determinações à SEGUP 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 2011/51677-0, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferir os registros, com exceção 

do contrato do Senhor Jociel Lameira Rodrigues (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão para deferimento dos registros, com exceção do contrato do senhor Jociel Lameira 

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

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

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

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

Julival Silva Rocha. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50292-7, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário 

do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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 determinação à SUSIPE e recomendações do Pleno do TCE e 
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ainda, determinações à SEAD, SECEX, AGE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros, com recomendações à SUSIPE. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2013/50814-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Carmem Lúcia Carlotino Alves, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo encaminhamento de diligência à 

autarquia previdenciária visando à retificação do ato de aposentadoria (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para Converter o julgamento em diligência para que o IGEPREV, 

no prazo de (30) trinta dias lavre nova Portaria de Aposentadoria, com retificação do Adicional 

por Tempo de Serviço para 45% à luz do inciso IX do § 1º do art.131 da Lei nº 5.810/94. Em 

caso do não atendimento pelo citado Instituto Previdenciário, seja aplicada multa regimental de 

R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), com fundamento no art. 83, VIII da Lei Orgânica 

deste TCE. Consultado o Plenário, este se manifestou da seguinte forma: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a relatora. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a relatora. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente. Nesses casos 

não é possível aplicação de multa, então eu peço divergência ao voto da relatora, apenas para 

conversão do processo em diligência, ante a impossibilidade de aplicação de multa pelo não 

cumprimento dela. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: 

Na verdade há uma dúvida. O Conselheiro Odilon vai fazer a explicação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Processos de atos sujeitos a 

registros que tramitam nos tribunais de contas, o Supremo Tribunal Federal já decidiu 

inúmeras vezes, a diligência não tem caráter mandamental. Se não cumprida a diligência, a 

consequência é a denegação, e com a denegação vêm as consequências jurídicas. Não é 

possível o tribunal transformar diligência em caráter mandamental, aplicando multa ao gestor 

para que ele faça a vontade do tribunal. Ele faz se quiser, o risco é dele. Isso são decisões 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1788

reiteradas do Supremo Tribunal Federal. Por isso a aplicação de multa não é possível. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Acompanho o voto do 

Conselheiro Odilon. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu estou solicitando a multa se não fizer. A nossa Lei Orgânica no seu artigo 

nº 83 que diz que o Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 14 mil vezes a unidade 

padrão fiscal do estado, nos percentuais aplicados sobre este valor, sem prejuízo de outras 

sanções previstas em lei, aos responsáveis por: Inciso VIII – Descumprimento de prazo 

estabelecido no regimento interno ou decisão do tribunal. Eu estou dizendo poderá porque de 

qualquer forma o Ministério Público pediu e nós solicitamos a diligência e aguardamos. E o 

IGPREV se quer deu qualquer informação do não atendimento à diligência. Então a gente está 

aqui mais uma vez. Nós trouxemos ao plenário para que pudéssemos reiterar agora de forma 

coercitiva. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 

também acompanho a Conselheira Lourdes, então a decisão é por maioria (4x2) acompanhar o 

voto da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51819-3, que trata do Ato 

de Pensão em favor de Odilon Sena Barra, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. 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. 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. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou os assuntos em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores conselheiros, o 
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primeiro assunto diz respeito ao recesso, razão pela qual estava fazendo consulta ao 

Conselheiro Corregedor André Dias. Já de comum acordo com todos os conselheiros aqui 

presentes, e também com aquiescência do Ministério Público de Contas, vamos fazer uma 

pequena alteração no período de recesso, também isso o regimento me permite fazer, mas eu 

vou submeter ao plenário uma prorrogação de apenas dois dias. Pelo regimento nosso recesso 

vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro. 20 de dezembro é domingo, portanto, o recesso será 

iniciado dia 21. Mas eu estou propondo que o recesso se prorrogue até o dia 8 de janeiro ao 

invés de 6. Os conselheiros e servidores retornarão ao trabalho dia 11 de janeiro. E eu 

pergunto se todos estão de acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Senhor Presidente, dada essa sugestão de Vossa Excelência, além de 

concordar com ela, eu já peço férias de 15 dias a partir do dia 11 de janeiro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Rocha: De acordo com a proposta do Presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, de acordo. Realmente acredito que tecnicamente é impossível realizar a sessão no 

outro dia do retorno do recesso. É totalmente impossível marcar pauta e citar os responsáveis. 

Para montar uma sessão a Secretaria requer algumas situações que precisam de tempo. Então 

acho prudente até marcarmos a primeira sessão para o dia 12, que seria na terça-feira, e 

iniciando dia 11 os trabalhos normais da Casa. Estou plenamente de acordo. Eu também 

solicitei a Vossa Excelência o início das férias a partir de ontem, dia 16, mas estamos aqui 

trabalhando e Vossa Excelência faz a devida análise de cada um, como a Conselheira Lourdes 

Lima também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Mas eu queria dizer também, primeiro agradecer a compreensão dos nossos pares 

aqui sobre o recesso, compreensão do Ministério Público. Nós seguimos o caminho do bom 

senso. O Conselheiro Cipriano falou, tecnicamente, de voltar na quinta-feira já para uma 

sessão ordinária porque a Secretaria não teria tempo para fazer. Por outro lado, a 

administração vai aproveitar esse momento, estamos com uma obra em conclusão, 98% da 

obra pronta. Vamos fazer os ajustes, limpeza geral, para que quando a gente retorne, encontre 

o Tribunal totalmente recuperado, obra concluída. Vou depois conversar com o Conselheiro 

Cipriano, porque a obra foi iniciada na gestão dele, se a gente faz um ato de inauguração ou 

pelo menos uma placa, alguma coisa, mas isso a administração vai cuidar. E também aqui e ali 
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a gente tem um problema na rede elétrica, eu vou aproveitar esse período, a administração tem 

que tomar essas providências. Então o recesso é muito interessante para administração porque 

ao mesmo tempo em que a gente se afasta daqui, mas a gente tem esse tempo para trabalhar 

com tranquilidade em uma reforma, em um ajuste na rede elétrica. Tivemos um problema com 

o nosso lago, houve um vazamento, foi por isso que a cachoeira não voltou a funcionar. Essas 

coisas vão surgindo, problemas acontecem, mas tudo isso foi providenciado. Então eu vou só 

ratificar: o nosso recesso vai de 21 de dezembro a 8 de janeiro. Este é o período do recesso.  

Como 8 de janeiro é sexta-feira, portanto obviamente todos retornarão ao trabalho dia 11 de 

janeiro. Conselheiros e servidores voltarão revigorados, entusiasmados para mais um ano, 

uma nova etapa, certamente em janeiro não terá maios crise no Brasil. Vamos ter fé no Brasil, 

esperança. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.749, e no Memorando nº 133/2015-SEGER, ambos 

desta data. Prosseguindo, a Presidência assim se manifestou: Informo que o pagamento do 13º 

salário vai ocorrer no dia 11 e em breve a gente vai poder anunciar essas escalas de 

pagamentos. Eu quero muito nesse momento, senhores, ao franquear a palavra, eu já fiz no 

início o registro do aniversário do Conselheiro Nelson Chaves. Novamente ratificar o que eu 

disse: pedir a Deus que o abençoes, o proteja, e que ele continue gozando de boa saúde, isso a 

gente sabe que ele tem muito, é um atleta, mas que a vida dele seja bastante abençoada com a 

sua família também. Quero desejar isso a ele, não tive a chance de na última quinta-feira poder 

compartilhar com os senhores da pequena homenagem que houve a ele aqui ao lado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente. Eu e a Conselheira Lourdes, a Conselheira falará obviamente, eu queria também 

como Vossa Excelência, já fiz através de outros meios, e considerando o aniversário do nosso 

colega Conselheiro Nelson Chaves, já enviei mensagens para ele, cartão, e de outras maneiras 

já nos comunicamos, mas, de qualquer maneira, quero também deixar registrado nos anais, 

como Vossa Excelência, o nosso parabéns, congratulações, felicitações, muitas alegrias, 

felicidades para o Conselheiro e para a sua família. Rogando sempre a Deus, nosso Senhor, 

que o abençoe, o proteja, lhe dê saúde, e o conduza, obviamente, na direção do sucesso, dos 

seus ideais, dos seus pensamentos e projetos. Conselheiro Nelson sempre busca, obviamente, a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade, das pessoas, e a gente também torce por isso. 
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Então eu quero desejar aqui de coração, com muito respeito e carinho, parabéns, e muitas 

felicidades para o meu amigo Conselheiro Nelson Chaves pelo seu aniversário, que é na data 

de hoje. Então era esse o registro que eu queria fazer, Presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Antes de 

passar a palavra para a Conselheira Lourdes Lima, eu vou pedir à Secretaria que distribua, 

por favor, Conselheiro André, eu vou apresentar para o conhecimento de Vossas Excelências e 

apreciação na próxima sessão, atendendo ao que dispõe o parágrafo 1º, artigo nº 172 do 

Regimento Interno, proposta de resolução encaminhada pela Secretaria de Gestão de Pessoas 

que diz respeito à regulamentação do sistema de avaliação e desempenho, previsto no artigo nº 

14 da Lei nº 8.037/2014, que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração dos 

Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de me associar a Vossa Excelência, 

e dizer que na quinta-feira não nos manifestamos por entender que hoje nós teríamos a sessão 

justamente marcando o dia do aniversário do Conselheiro Nelson. As manifestações que 

aconteceram foram apenas uma questão extraoficial. O pessoal do Cerimonial da Casa, e eu 

parabenizo Vossa Excelência em nome do Cerimonial, que tomou as providências muito 

rápidas. E nós estivemos na sala de becas onde a gente se confraterniza sempre todos os finais 

de reunião com um pequeno lanche. E aproveitamos lá para cantar os parabéns para ele e nos 

manifestarmos. Porém, eu gostaria de deixar esse registro e solicitar a esse plenário, já que o 

Conselheiro está em férias, que nós possamos encaminhar para ele as manifestações de hoje, 

que vão ficar registradas nos anais desta Corte de Contas. E entendendo que Vossa Excelência 

e o Conselheiro Cipriano, que não estavam presentes, possam estar compartilhando conosco, o 

Douto Ministério Público de Contas se fez representar pelo Doutor Patrick, inclusive, todos 

nós nos manifestamos à frente do Conselheiro, que ficou surpreso com as homenagens 

prestadas porque ele não gosta muito, tentou fugir, como ele gosta muito de futebol, nós o 

driblamos aqui dentro do plenário e fizemos o gol na sala de becas. Mas eu gostaria de me 

manifestar também como Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, eu acredito que também os 

outros colegas, no sentido de que seja enviado a ele, a sua família, votos de muito sucesso, 

merecidos sucessos, merecidos votos de pleno êxito porque realmente ele merece. Apesar do 

tempo, como disse o Conselheiro Odilon, mas ele não demonstra, ele sempre está com ideias 
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jovens, ideias novas. Têm os ideais muito novos, ideias rápidos que vêm contribuindo com esta 

Corte de Contas no que diz respeito a sua missão e a sua visão. Portanto, parabéns ao 

Conselheiro Nelson Chaves, a toda a sua família, sua esposa, filhos. E em especial a sua mãe, 

que naquele momento eu disse que acredito que toda essa jovialidade do Conselheiro Nelson 

tem o DNA da sua própria mãe, que é uma pessoa que tem muita energia. E que apesar da 

idade da Mariinha, como ela costuma ser chamada, Conselheiro Odilon, ela não gosta que a 

chame de dona, ela se identifica muito com todas as pessoas, e é desse entusiasmo, dessa 

pessoa que sempre mantém essa jovialidade. Portanto, parabéns ao Conselheiro Nelson 

Chaves, a sua mãe, sua esposa, toda família: filhos, netos, genros, noras, enfim, a toda a sua 

família extensivos votos de felicidade e sucesso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu quero me somar às palavras de Vossa 

Excelência, do Conselheiro Cipriano e da Conselheira Lourdes Lima. Na última quinta-feira já 

tivemos oportunidade de dizer isso pessoalmente ao Conselheiro Nelson. De fato o Conselheiro 

Nelson é uma pessoa muito entusiasmada, que permanece com um entusiasmo, muito bem 

lembrado pela Conselheira Lourdes, jovial, e tem contribuído muito com o tribunal, com a 

missão e com a visão que nós queremos para a nossa Corte de Contas. Então eu desejo ao 

Conselheiro Nelson toda felicidade do mundo, que ele continue entusiasta do Controle Externo 

Brasileiro, ao lado de sua família e dos seus amigos. E eu continuo acompanhando as 

congratulações do Conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Este voto também tem aqui o apoio total do Ministério 

Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: O eminente jovem Conselheiro Decano. O Conselheiro Nelson Chaves 

completa hoje 69 anos com muito vigor e muita saúde, e com certeza absoluta será estendido 

por esse trabalho pelo menos aqui nesse tribunal, se Deus permitir, por muitos e muitos anos, 

com certeza absoluta. Eu acho que muitas pessoas queriam chegar a essa idade com toda essa 

disposição, com todo esse vigor, saúde, alegria, motivação, digo isso também ao doutor 

Antônio Maria, quem sabe um dia eu chego lá, com todo o coração, não é brincadeira não. 

Mas é um bom exemplo a ser seguido. Uma pessoa que conhece tanta gente, como o 

Conselheiro Nelson conhece, enfim, todos nós. E realmente é um objetivo a ser buscado, 

alcançado, com toda saúde, vigor, empenho, dedicação, disposição que o Conselheiro Nelson 
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tem. Então só para deixar esse registro claro porque parece que não é importante, mas é sim 

muito importante esse reconhecimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Julival Rocha: Da mesma forma quero me somar também, parabenizando o nobre, jovem e 

saudável Conselheiro Nelson Chaves, que além de Conselheiro também é atleta e poeta. Tem 

um poema famosíssimo dele do Círio, uma coletânea de músicas voltadas a Nossa Senhora de 

Nazaré. Que ele possa ter saúde, que ele possa encontrar sempre em Deus a felicidade, a paz, 

alegria, sabedoria, e a esperança de vida eterna também. Que Deus lhe abençoe e que abençoe 

a todos nós também. Obrigado! Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 205/2015-SEGER, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, 

como subscreveu também a proposta da Conselheira Lourdes Lima, sua Excelência o 

Procurador do Ministério Público, as congratulações ao Conselheiro Nelson Chaves, ele tem a 

palavra agora para se manifestar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Parece-me que agora o 

Doutor Patrick já falou em nome do Ministério Público na semana passada na presença do 

homenageado. Eu ratifico integralmente o que ele falou, evidentemente, mas eu quero antes de 

falar institucionalmente, falar como o amigo, a pessoa que nós convivemos desde a nossa 

juventude, e todos sabem desta nossa convivência, essa nossa amizade de tantos anos. Agora 

ele não pode falar que eu sou mais velho, não é? É que ele sempre fala aqui eu sou mais velho. 

A gora ele não pode falar porque chegou agora na minha idade. Estamos ambos com 69 anos e 

às vésperas da aposentadoria. Mas como falou o nosso querido amigo Conselheiro Cipriano, 

nós não perdemos, nem eu, nem ele, o acreditar nas pessoas, acreditar na instituição. Nós 

estamos aqui, e vocês todos são testemunhas, com toda vontade de fazer cada vez melhor e 

mais para o nosso estado do Pará. E o exemplo do Doutor Nelson é o exemplo latente. É uma 

pessoa que todos os dias traz coisas novas. Um homem de 69 anos, ele já está pensando onde 

colocar o pijama. Nós não estamos nisso, nós queremos fazer, queremos produzir, e vamos 

produzir enquanto Deus der força para nós. Então eu quero desejar ao Nelson e a sua família 

muitas felicidades, em meu nome pessoal e em nome evidentemente do nosso Ministério 

Público. E eu quero aproveitar essa oportunidade, porque eu já distribuí a todos, para 

comunicar a comunidade do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas que nós vamos 
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fazer uma sessão solene no próximo dia 25. Uma sessão solene homenageando várias 

autoridades do estado, as maiores autoridades do estado, e também os conselheiros que ainda 

não receberam nosso colar, colegas do Ministério Público não receberam também, 

Governador, Presidente da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e colegas também do 

Ministério Público de Contas de todos os outros estados representados pelo Presidente da 

AMPCON, que é de Santa Catarina, representados pelo vice-presidente, que o Doutor Júlio 

Marcelo, que é do Tribunal de Contas da União, que tem uma particularidade: o Júlio Marcelo 

foi a pessoa que realmente examinou e verificou as pedaladas. Então Júlio Marcelo foi a 

primeira pessoa que detectou as pedaladas em âmbito federal e que, portanto, é uma pessoa de 

altíssimo nível. É uma pessoa muito competente, um rapaz de 40 anos, novo ainda, e que tem 

todo um futuro brilhante pela frente, além da Procuradora Geral do Ministério Público de 

Contas do Distrito Federal, que é a Doutora Claudia Fernanda, que também comparecerá e 

será também homenageada. Então nós queremos fazer, com a aquiescência e ajuda do 

Presidente do Tribunal de Contas, que irá nos ceder o plenário, cederá também servidores de 

altíssimo nível da comunicação, pessoal do Cerimonial, o Coral também, evidentemente nós 

vamos pedir o Coral para tocar o nosso hino principalmente. Eu estou muito entusiasmado 

com essa sessão solene principalmente por que estou tendo ajuda inestimável do Tribunal de 

Contas, Presidente, Conselheiros e toda a sua equipe. Torno a dizer que sua equipe é de 

altíssimo nível e está realmente me dando todo o suporte, sem isso eu não poderia fazer nada. 

Então quero agradecer e convidar toda família Tribunal de Contas a comparecer aqui no dia 

25, no plenário, às 10 horas da manhã, quando faremos a sessão solene. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Esta sessão 

solene aqui do Ministério Público de Contas vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 25, no 

nosso plenário. E dizer ao Doutor Antônio Maria que de nossa parte é um motivo de honra 

compartilhar esse momento com o MPC. Todo o suporte a gente vai dar para que façamos aqui 

um grande evento. Aproveito também, apenas para ratificar o convite para o dia 27, para a 

“Sexta Feira da Integração”, onde teremos o Comandante Militar do Norte, General Antônio 

Ferreira, que vai ser o palestrante e vai receber a Medalha Serzedelo Correia, cuja proposta é 

de autoria do Conselheiro Cipriano Sabino. Está organizando também uma grande 

programação nesse sentido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 
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Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, gostaria de fazer um breve registro. Eu acredito 

que o Estado do Pará, Belém principalmente, mas falo que o Estado do Pará ontem perdeu um 

dos seus ilustres paraenses, o Doutor João Messias dos Santos Filho. Todos nós conhecemos o 

Doutor João Messias Filho, e sabemos a importância que esse homem teve para o Estado 

Pará, para os jovens, para as pessoas que tratam da educação do estado. Eu gostaria de 

propor a este plenário voto de pesar pelo seu falecimento aos 75 anos de idade. Mas quem 

conhecia o Professor, Doutor, Engenheiro João Messias, sabe o valor que tinha aquele homem 

para a educação do Estado do Pará. Ele também chegou a ser Presidente do Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Pará. E era um homem dedicado à 

educação. Ele fundou o Colégio Ideal, e outros espaços, e depois ele procurou adquirir 

espaços próprios para esta instituição, e de um colégio que começa nas primeiras séries do 

Ensino Fundamental. Hoje já não só é uma universidade, mas também com cursos de pós-

graduação, enfim. Um homem muito dedicado à educação no Estado do Pará, que tem uma das 

instituições de destaque, de grande concorrência. A iniciativa do Doutor João Messias pela 

educação do nosso estado, ela com certeza já formou muitos homens e mulheres, não só desse 

estado, mas de outras pessoas que vêm morar em Belém, que moram no estado do Pará. 

Portanto eu quero estender à família, aos funcionários que o fazem, diretores que compõe o 

Grupo Ideal, votos de pesar pelo falecimento do seu líder maior, que era João Messias dos 

Santos Filho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu quero logo colocar em votação a proposição da Conselheira Lourdes Lima, que 

lembrou muito bem. Essa homenagem que a nossa Instituição vai fazer a um paraense 

empreendedor que acreditou em um sonho, e foi um sonho de sucesso porque de um simples 

colégio se tornou uma universidade. Foi um dos colégios que mais contribuiu para aprovar nos 

vestibulares os nossos jovens, assim como também para concursos públicos. Então o Grupo 

Ideal é um grupo de sucesso, e é um orgulho para a nossa Cidade de Belém do Pará. Então 

está em votação votos de profundo pesar a toda a família Ideal, Grupo Ideal. Ele foi também 

Vereador de Belém e Secretário de Obras Públicas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, já até conversei com a 

Conselheira, que concordou na mesma hora, eu quero também ser propositor e autor da 

proposta junto com ela, que gentilmente concedeu, uma vez que eu também queria fazer esse 
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registro. Às vezes a gente conversa, às vezes não sobre isso, e ela fez a justa homenagem, 

reconhecimento do grande homem que foi o Professor Messias, que construiu esse projeto 

extraordinário da educação no estado do Pará, que milhares e milhares de jovens já passaram 

desde a alfabetização até a universidade, pós-graduação, enfim. Então o professor Messias 

realmente contribuiu, um grande homem, líder na sua família, líder na educação, líder na 

engenharia, enfim. Um grande homem, grande paraense, política também, teve momentos em 

que ele esteve lá participando contigo, PDS, junto com o Doutor Gerson Perez, enfim. 

Participou também de forma forte em várias atividades no nosso estado do Pará. Então como a 

Conselheira Lourdes disse muito bem, eu quero concordar com todas as palavras ditas pela 

Conselheira Lourdes Lima, me associar nesse sentido como autor, uma vez que ele foi meu 

professor no colégio ideal, junto com o Professor Leite, Professor Antônio Carlos, que são os 

três sócios desse grande empreendimento que contribuiu muito para a educação, 

desenvolvimento das pessoas no Estado do Pará. E o falecimento desse grande líder, com 

certeza, nos causa um sentimento de profundo pesar. E eu quero junto com a Conselheira 

Lourdes Lima assinar essa proposição se assim os colegas aprovarem e concordarem. Também 

ao Conselho de Engenharia, como disse a Conselheira Lourdes, ao Professor Antônio Carlos, 

a toda família Ideal e extensivo a todos que de alguma maneira conhecem e sabem da vida do 

Professor Messias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Muito bem! Então a proposta é de comum acordo, associa-se à proposta o 

Conselheiro Cipriano Sabino como coautor da proposta. E também o Ministério Público se 

manifesta, associando-se à proposta. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 206-208/2015-SEGER, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Parabéns a Conselheira Lourdes e Conselheiro Cipriano por terem lembrado dessa 

homenagem que nossa Instituição faz a uma pessoa que honrou a cidade de Belém, e contribuiu 

para melhorar a educação e que construiu sonhos e projetos de muitos jovens no estado do 

Pará. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Primeiramente, Presidente, eu gostaria de me somar as palavras de congratulação pela 

passagem de aniversário do Conselheiro Nelson, que é uma pessoa muito ativa e muito atuante 

neste tribunal, e com certeza o entusiasmo dele motiva a todos nós a buscar fazer sempre mais 
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e sempre melhor. Então quero desejar a ele muita saúde, felicidade, amor e tranquilidade 

em sua vida. A gente já tinha dito isso na semana passada, mas não custa reforçar. O que 

me motivou a pedir a palavra nessa sessão Presidente é o seguinte: a Escola de Contas está 

trabalhando o Plano de Educação Corporativa para 2016, e a gente está buscando fazer o 

alinhamento e a uniformização com os levantamentos e as necessidades de treinamentos 

que foram levantados nos anos de 2014 e 2015, com algumas demandas reprimidas para os 

servidores do tribunal. Então a gente está buscando essa uniformização e, na quinta-feira 

agora, ao meio dia, a gente vai fazer uma reunião com todos os secretários e controladores 

como forma de uniformizar essas demandas e buscar definir as prioridades para o ano de 

2016, com a definição de objetivos e indicadores para a gente poder acompanhar o 

resultado da Escola de Contas. É uma forma também de integrar todos os setores do 

tribunal nas ações que a Escola de Contas tem realizado. Então, sendo assim, a gente já 

tinha conversado no inicio da sessão, o senhor já tinha disponibilizado e dito realmente do 

interesse da participação de todos os secretários, eu gostaria de reforçar o convite para 

todos estarem presentes na quinta ao meio dia lá no auditório. E também gostaria que o 

senhor reforçasse o pedido junto aos secretários e controladores para que todos estejam 

presentes porque é muito importante esse alinhamento para poder definir as prioridades. 

Queremos finalizar 2015 com todos os objetivos definidos para já iniciar 2016 dentro 

daquilo que a gente inicialmente idealizar. E se algum gabinete quiser participar vai ser 

muito bem vindo porque esse também será um segundo momento. A gente estará fazendo 

um trabalho junto aos gabinetes, mas quem quiser participar e contribuir conosco com 

sugestões e orientações nesse sentido vai ser muito bem vindo. Então é isso: convocar 

todos os secretários e controladores para estarem presentes no auditório ao meio dia na 

quinta-feira, para uma reunião com a escola de contas e a gestão de pessoas. Manifestação 

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

uma lembrança apenas, não só como todos os Conselheiros já falaram referente ao projeto 

do Ideal, desde o ensino médio, fundamental até à universidade. O tribunal também fez um 

acordo de cooperação, um convênio com o Ideal, onde participaram os presidentes, os 

dirigentes do Ideal, inclusive com a concordância do Doutor Messias. Estou verificando 
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aqui o telefone e fui lembrar isso na época. Então eu acho que tem uns dois anos que foi 

celebrado um convênio com a instituição que dá descontos e favorece a universidade para 

os servidores do tribunal. Tem lá todas as regras. Então mais uma demonstração de que o 

Ideal e o Doutor Messias foram fundamentais, não só para o Estado do Pará, 

individualmente para cada Instituição, e para a sociedade como um todo. Era só isso, 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem! Boa lembrança, Conselheiro Cipriano Sabino. Eu tive a honra de 

receber aqui, já na minha gestão, o Professor Antônio Carlos, que veio com toda a 

gentileza se colocar à disposição, realmente eles são sérios e comprometidos com a 

educação e com o Estado do Pará. Eu gostaria de determinar neste momento aos nossos 

secretários, aqueles que acompanham nossa equipe de gestão, a participar desta reunião. 

É muito importante para a nossa Instituição. A Doutora Milene disse tudo, eu a 

cumprimentei e parabenizei no início da sessão a ideia. O que nós queremos, na verdade, é 

falar a mesma linguagem, e que a Escola de Contas venha para servir a todos. Então 

vamos ouvir cada secretaria, cada setor da Casa, sobre o que é melhor nesse momento 

para a Instituição. Nós queremos investir se Deus quiser, no próximo ano, na capacitação 

de Servidores. E fica aqui também o convite extensivo ao gabinete dos Conselheiros e digo 

a mesma coisa para o Doutor Antônio Maria. Sempre que possível o MPC tem participado 

e temos todo interesse em continuar compartilhando conhecimento, inteligência e 

capacitação com o Ministério Público de Contas. Então aos Secretários eu quero 

determinar que participem da reunião na quinta-feira. E também aos controladores, por 

isso peço permissão aos Senhores Conselheiros, que têm sobre eles essa força. Então para 

eles fica o convite para também participar. Então é muito importante que os controladores 

participem. Eu acho que é um ano importante para a gente se dedicar, investir em 

capacitação do servidor. Eu acho que isso é muito importante para a Instituição. Meus 

amigos, e ao encerrar esta reunião, eu quero me dirigir novamente à Conselheira Lourdes 

Lima para fazer um agradecimento. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, eu 

precisei viajar para representar o nosso Tribunal na Bahia e em Brasília, tratamos 

assuntos muitíssimos importantes para o Controle Externo, o evento que vamos fazer em 
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Pernambuco no início do próximo mês de dezembro, hoje está no Congresso Nacional, já 

na pauta a chamada “emenda da bengala”, é provável que se vote hoje ou não a 

derrubada do veto, mas, de qualquer maneira já entra na pauta hoje na reunião do 

Congresso. Tudo isso nós estávamos tratando lá. Hoje vários conselheiros de todo o Brasil 

estão reunidos em Brasília. E por que é que eu quero agradecer a ela? Porque eu viajei em 

paz, sabendo que ela estava aqui cuidando da nossa Instituição. Eu acho isso muito bom. 

Eu acho isso saudável para Instituição, saber que eu fui vice do Conselheiro Cipriano, e eu 

dei a ele a tranquilidade para ele viajar em paz. E a Conselheira Lourdes pela segunda vez 

tem garantido isso. Garantir a tranquilidade para que a gente possa viajar em paz para 

representar a Instituição. Então quero lhe agradecer. Isso só nos fortalece e nos une. Nosso 

espírito de grandeza, espírito republicano de pensar na Instituição, no bem comum. Então 

Vossa Excelência nos honrou mais uma vez dirigindo com tranquilidade, sabedoria, 

discernimento, zelo com a nossa Instituição. Obrigado, queria lhe dizer isso. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O gesto é só 

uma retribuição a tudo que Vossa Excelência já fez e vem fazendo. É um gesto simples, é o 

nosso dever, eu tenho certeza que Vossa Excelência inclusive coloca sempre que sua equipe 

se mantenha de forma igualitária como tem se mantido com Vossa Excelência, e, com 

certeza, nos dá toda essa tranquilidade. Eu gostaria de deixar também um registro: 

parabenizar Vossa Excelência que foi à Bahia receber uma comenda que eu considero que 

essa comenda se estendeu a todos nós porque Vossa Excelência representou nossa 

Instituição, nossa Corte de Contas. Então é um sinal do reconhecimento pelos trabalhos 

prestados por Vossa Excelência à nossa Instituição. E gostaria de parabenizá-lo porque a 

sua presença na Bahia foi justamente um convite. E a comenda que Vossa Excelência 

merecidamente recebeu nos alegra muito. Com certeza essa comenda, nós nos sentimos, eu 

pelo menos, honrados por Vossa Excelência ter recebido o reconhecimento ou ser 

reconhecido em outro estado, no momento de festividade daquela Instituição Tribunal de 

Contas da Bahia, que homenageou alguns brasileiros, e Vossa Excelência estava presente 

como um brasileiro, como um paraense, e, certamente, ali era a nossa presença, dos 

conselheiros, dos servidores desta Corte de Contas. Parabéns e que Deus continue lhe 
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abençoando. Muito Obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito Obrigado Conselheira Lourdes Lima. 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 50 minutos (10h50min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 

Belém, 17 de novembro de 2015. 
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