
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1841

ATA Nº 5.355 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e seis (26) do mês de novembro 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 a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, e, ainda o Excelentíssimo Senhor Subprocurador 

do Ministério Público de Contas Stephenson Oliveira Victer, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

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

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

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

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico as ausências 

dos Conselheiros André Teixeira Dias, por motivo de saúde, e Julival Silva Rocha, cumprindo 

missão oficial deste TCE. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata 

da sessão ordinária do dia vinte e quatro (24), na forma do disposto no parágrafo único do 

artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência 

submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: impedido na forma regimental. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira 

(Presidente): Aprovo-a. Dando prosseguimento à sessão, inexistindo expediente a ser lido, a 

Presidência anunciou a retirada da pauta de julgamentos dos Processos nºs 2012/52048-9, 

2013/52297-8, 2013/53636-0, 2014/50126-0, 2014/50127-0, 2014/50350-5, 2014/50430-4 

2014/50435-9, 2009/52855-1, 2010/50686-2 e 2009/51047-6 devido às ausências dos relatores. 

Em seguida, sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1842

oportunidade em que anunciou o Processo nº 2009/51832-1, que trata da Prestação de Contas 

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

Fundo de Saúde dos Servidores Militares, exercício financeiro de 2008, responsável Paulo 

Sérgio Cardoso Esteves, 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 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo das multas 

regimentais e recomendações ao FUNSAU de acordo com as manifestações do Departamento 

de Controle Externo desta Corte de Contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, ficando o senhor Paulo Sérgio Cardoso Esteves em débito para 

com o erário estadual na importância de R$25.218,65 (vinte e cinco mil, duzentos e dezoito 

reais e sessenta e cinco centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.521,86 (dois mil, 

quinhentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), pelo débito apontado e R$900,00 

(novecentos reais), pelo ato praticado com grave infração à norma legal e determinar que a 

recomendação da SECEX seja encaminhada ao FUNSAU, para ciência. 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 2012/51050-0, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Companhia de Gás do 

Pará, exercício financeiro de 2011, responsável Cláudio Luciano da Rocha Conde, 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 (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 2013/52820-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Comunitária da Vila de 
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Marudanópolis, responsável Irís dos Santos Pinto, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, com 

aplicação da multa regimental ao responsável e, ainda multa regimental ao titular da Sepaq 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que os senhores Íris dos Santos Pinto e Luís Sérgio 

Borges estavam presentes e na forma como lhes faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal 

foi-lhes concedida a palavra que o fizeram nos seguintes termos: Sustentação Oral do Senhor 

Iris dos Santos Pinto: Bom dia a todos, sou Iris Santos, sou de Marudá, da Associação 

Comunitária da Vila de Marudanópolis, e também pertencemos a Rádio Comunitária Tropical 

FM de Marudá, que pertence a esta entidade. Eu gostaria de saber sobre esses 800 de multa 

senhores? Nós prestamos conta devidamente, inclusive a única notificação que recebemos foi 

do MP, daqui do TCE e nós tentamos justificar na medida do possível. E gostaríamos de saber 

sobre este valor, sobre esta multa de R$ 850,00. O único recibo que temos é que a rádio 

pertence à Associação, não tem outro recibo que a gente possa dar. Por que os trabalhos e 

serviços que foram prestados do convênio são da entidade. A rádio pertence à Associação. 

Então a divulgação que foi feita desse convênio foi da Festividade de São Pedro. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas só tem Vossa 

Senhoria como responsável pela rádio? Por que aqui Vossa Senhoria assinou o convênio e 

apresenta um recibo assinado por si próprio. Manifestação do Senhor Iris dos Santos Pinto: 

Por que eu sou o Presidente da entidade e todos os recibos que a rádio faz eu tenho que 

assinar porque eu sou o presidente. Como a rádio pertence à Associação, não tem como a 

gente fazer outro recibo, porque a rádio comunitária pertence à Associação, o CNPJ é o 

mesmo. A publicidade pertence à Associação. Nós temos uma publicidade, nós temos o jornal, 

tudo pertence à Associação. O convênio foi feito, mas como é que a gente vai fazer outro 

recibo? Eu sou o presidente, eu tenho que assinar. Se vocês derem outra ideia que seja 

diferente. Eu sou presidente, mas não sou dono de rádio. A rádio pertence à Associação 

Comunitária da Vila Marudanópolis. Agora não sou mais o Presidente. Já tem outra 

presidenta. Esse recurso que entrou desta festividade foi para manutenção da rádio. Para 

pagarmos a energia, a gente botou a divulgação. Divulgação no jornal. Sustentação Oral do 
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Senhor Luís Sérgio Borges: Bom dia a todos! Bom dia Conselheira e bom dia aos 

Conselheiros. Eu sou Luís Sérgio Borges, sou ex-secretário de pesca no estado que assinou 

esse termo de convênio. Eu fui citado na minha ex-residência, eu não resido há mais de 12 

anos nesse endereço. Infelizmente não acompanhei o diário oficial, nem a intimação oficial da 

minha defesa. E por coincidência o meu filho voltou a morar nesse prédio, a Conselheira 

também já residiu nesse prédio, e o porteiro disse: “Olha, tem uma correspondência aqui.” Foi 

quando eu tomei conhecimento dessa solicitação, já extemporânea, fora do prazo. E eu quero 

registrar para Corte que eu fui exonerado no dia 16 de junho, conforme o Diário Oficial do 

Estado anexado, e substituído pelo Senhor André Pontes no dia 18 de julho, e o convênio 

expirou em agosto, com mais 30 dias para a prestação de contas. Então, o relatório final, eu 

acho que não cabia mais a mim acompanhá-lo. Eu não tinha acesso à documentação e nem ao 

setor que trabalhava. Por prudência e por ética eu não fui mais visitar a Secretaria. E fiquei 

impedido de fazer minha defesa, e essas são causas presentes para expor porque eu não era 

mais responsável pela pasta da pesca do estado. Eu não estava mais no governo do estado. 

Diário Oficial de 18 de julho me exonerou, e 26 de julho nomeou um novo secretário. Na 

expiração do término do convênio, onde cabia esse relatório final conclusivo, já era outra 

gestão na Secretaria. E na minha defesa eu peço que entendam, não posso dizer que por 

desconhecimento, mas foi ignorância minha realmente não acompanhar o Diário Oficial. Mas 

eu não fui citado porque eu não morava mais na residência. Eu tenho aqui o número do Diário 

Oficial e a data: 23 de julho de 2013, nº 558613. E a nomeação do novo gestor ocorreu em 26 

de julho, também com cópia no Diário Oficial, mas eu estou sem óculos, infelizmente não 

consigo ler. Mas tem no Diário Oficial que ele estava respondendo. Obrigado a todos. A 

matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, bom dia a todos primeiramente, eu queria fazer algumas perguntas 

ao Senhor Iris. O senhor manifestou, Senhor Iris, que a associação se confunde com a rádio, 

inclusive aqui o CNPJ é o mesmo? Manifestação do Senhor Iris dos Santos Pinto: É o mesmo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Uma pergunta 

bem tranquila para o Senhor responder, essa sua rádio tem concessão? Manifestação do 

Senhor Iris dos Santos Pinto: Com certeza. Legalizada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Entre as suas atribuições estatutárias da associação de 
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Vossa Senhoria consta a existência da rádio? Manifestação do Senhor Iris dos Santos Pinto: 

Com certeza. Legalizada até 2020. Foi uma luta de 10 anos. Graças a Deus. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Agora paira uma dúvida, Doutor 

Iris, o Senhor no objeto se compromete, comprometeu a sua associação ao projeto caminhando 

com a fé, desenvolvimento do setor pesqueiro mediante apoio financeiro do projeto 

caminhando com a fé. O recibo em si não nos prova exatamente que a notícia que o senhor deu 

nessa rádio esteja relacionado a esse projeto, teria que ter outros meios de comprovar isso. E 

outra coisa que fica em dúvida é o seguinte, os 850, já que a rádio e a associação se 

confundem, ficaram na sua conta, é isso? Ficaram na sua conta. Eles foram usados em quais 

outras situações? Também não ficou claro nos autos isso. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro, não está claro nos 

autos, e tão pouco ele deveria, porque é vedado, ele se autorremunerar, por conta dele ser o 

dono da rádio, de ele ter assinado convênio e se autorremunerar. Se a rádio é dele, e se ele 

tinha alguma intenção de publicar, eu acho que deveria ter publicado gratuitamente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Justamente, essa é 

a questão. Não me parece que ele se autorremunerou. Por que a rádio e a Associação é a 

mesma coisa, então na verdade o dinheiro continua na associação. Só que ele, de todo modo, 

não consegue comprovar como utilizou os 850 reais, teria que ver de alguma forma. Eu não sei 

exatamente o que o Senhor divulgou na rádio por conta do objeto do convênio, isso não fica 

claro. O senhor está me entendo? E outra coisa, o dinheiro continua na associação. E o que 

senhor fez com os 850 reais? A associação teria que ter usado esses 850 reais de outra forma, 

e essa outra forma teria que vir aos autos? Manifestação do Senhor Iris dos Santos Pinto: 

Doutor, esses recursos que entram aqui, eu sou presidente, mas não sou dono de rádio. A rádio 

pertence a Associação Comunitária da Vila Marudanópolis, agora não sou eu mais o 

Presidente, já tem outra presidenta. Esse recurso que entra aqui, que foi desta festividade aqui, 

foi da manutenção da rádio. Para pagarmos a energia, a gente botou aqui a divulgação, 

divulgação no jornal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Justamente, essas situações, outras, eu concordo com a Conselheira Lourdes, não 

bastaria meramente um recibo da associação dizendo que o serviço foi prestado pela rádio, 

teria que ver de outra forma. O dinheiro foi utilizado, foi emitida uma comunicação do objeto 
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do convênio que era para o setor pesqueiro, mas o dinheiro continua na sua conta. Então teria 

que vir lá, por exemplo, o senhor pagou a energia elétrica, conta de energia elétrica, o senhor 

está entendendo? Essas outras situações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu confesso que, Conselheiro Nelson Chaves, desde quando 

estou neste tribunal eu não tinha visto um processo igual a este, razão pela qual, até eu na 

condição de presidente, estou com dificuldade de votar esta matéria, gostaria de analisar 

melhor. Então como o Conselheiro Odilon já se manifestou, a matéria continua em discussão 

aqui. Eu vou ouvir novamente o Ministério Público, se Vossa Excelência achar que tem 

condições de proferir o voto, a gente vai encaminhar para isso. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O Ex-secretário Luís 

Carlos apresenta uma defesa, ele recebeu a citação ontem, como ele falou, e veio apresentando 

a sua defesa. Eu gostaria de pedir a reabertura da instrução processual por conta de 

documentos novos apresentados para que possam ser incluídos ao processo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Se a conselheira me permitir, já 

que existem dúvidas em relação a esses R$850,00, de que forma foram utilizados, aproveitaria 

já que o Senhor Iris está aqui, já o deixaria notificado. Ele falou que ficaram na conta da 

associação foram usados para outras despesas. Que ele trouxesse o comprovante dessas outras 

despesas já, se daria um prazo para ele. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Que ele possa apresentar para a secretaria dentro de 15 

dias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Eu vou ouvir o Ministério Público, ainda está em discussão a matéria. Manifestação do Senhor 

representante do MPC Subprocurador Stephenson Oliveira Victer: É só para pontuar um 

aspecto que acho que deve ser levado em consideração pelos Excelentíssimos Conselheiros, 

que esse aspecto relativo especialmente ao recibo, deve ser levado em conta que acabou se 

configurando em uma contraprestação por um serviço executado pelo próprio convenente. E eu 

acho que esse é o cerne da questão, recurso repassado a título de convênio, e prestado conta 

de uma parcela, não da sua totalidade, mas de uma parcela até pequena, configurando a 

contraprestação por um serviço prestado diretamente pela associação. E diante do que o 

Conselheiro Odilon bem destacou, seria interessante, se for o caso, também para análise 

Presidente, diante dos elementos que poderão ser trazidos aos autos pelo responsável, verificar 
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a compatibilidade dessas despesas que serão comprovadas, com o objeto do convênio. Por que 

ainda que tenha sido efetivamente utilizado na atividade da associação, eventualmente pode ter 

sido utilizado em um custeio geral da associação, não exatamente relativo ao objeto do que foi 

conveniado. Foram só observações que eu gostaria de trazer a baila para que a gente pudesse 

ter uma segurança maior no julgamento que será proferido por Vossas Excelências. 

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

tinha lhe solicitado, inclusive o Doutor Stephenson já se manifestou, é exatamente nesta 

direção. É requisito para a Rádio Comunitária, ela ter a sua associação devidamente 

legalizada, inclusive ela que pede, ela que entra com os documentos solicitando a concessão da 

rádio, é uma coisa só efetivamente. E muito bem dito pelo Doutor Stephenson a preocupação, 

Doutor Odilon, embora que traga os recibos, o comprovante da conta de luz, ela pode não 

estar efetivamente no objeto do convênio, o que não vai sanar a irregularidade, se for o caso. 

Então é essa questão que eu queria, colaborando, me somando ao Ministério Público, nessa 

direção, Vossa Excelência tem razão, não há comprovação, tem que haver comprovação, e que 

a comprovação esteja, se for o caso, dentro do objeto do convênio, por que se não estiver 

também, pode trazer nota, recibo, que não estaria sanando a irregularidade. Essa é a 

observação Senhor Presidente, que gostaria de fazer, colaborando com o Ministério Público, 

concordando, e também com o Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Perfeito. Na verdade é isso mesmo, o objeto tem que ser 

sempre o norte do mote do convênio. Inclusive se ele tiver condições até de ter a degravação do 

que o senhor publicou na rádio lá, em relação ao evento, é interessante que o senhor traga, o 

senhor deve ter gravações disso. Afinal de contas o senhor está dizendo no recibo que o senhor 

divulgou a festa. Se a gente conseguir comprovar isso e alguma forma, essa divulgação, até 

ajuda o senhor. Esgotada a fase de discussão, a matéria foi colocada em votação. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, 

solicito a reabertura da instrução processual, e o plenário, se assim decidir, de acordo com a 

votação dos nobres colegas conselheiros, também solicitar que o responsável apresente em 15 

dias à secretaria, os documentos pertinentes, pelo princípio da boa fé a gente vai querer que os 

documentos que já foram bem esclarecidos, seja pelo Doutor Odilon, seja pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 
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Cunha Teixeira: Então a proposta é pela reabertura da instrução processual, já ficando 

notificado o Senhor Iris, responsável pelas contas, para em, 15 dias apresentar os documentos 

que faltam para dissipar as dúvidas. Eu recomendo o seguinte Conselheira Lourdes Lima, que 

Vossa Excelência possa ver uma pessoa da Assessoria de Vossa Excelência, eu também vou 

orientar a Secretaria que preste a ele os devidos esclarecimentos, aproveitando que ele está 

aqui no dia de hoje, para evitar que ele venha novamente para buscar essas informações, essa 

orientação, para que ele saiba realmente o que precisa fazer, o que ele precisa trazer para 

poder sanar esse processo, e ele não ser responsabilizado Por que do jeito que está, Senhor 

Iris, não está bom. Eu estou vendo a sua boa vontade, a sua boa fé, mas o dinheiro foi 

repassado e senhor tem que prestar contas, esse é o nosso papel, tanto do TCE quanto do 

Ministério Público aqui, analisar a prestação de contas do dinheiro que o senhor recebeu, que 

é dinheiro público do Estado do Pará. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/51252-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Dr. José Jorge Hage, responsável Rosomiro Batista dos Santos Filho, 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 pela irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável e expedição de 

determinação à SEDUC (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 proposta de decisão para julgar as contas irregulares, ficando o senhor 

Rosomiro Batista dos Santos Filho em débito para com o erário estadual na importância de 

R$11.720,00 (onze mil e setecentos e vinte reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais), pelo débito apontado e R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das contas e, ainda, aplicar a senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela 
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ausência do Laudo Conclusivo. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

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

lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo 

nº 2012/50809-7, que trata da Tomada de Contas instaurada no Ypiranga Esporte Clube, 

responsável Júlio Aldo Neves de Sousa, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais ao responsável (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). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu já venho me manifestando em 

sessões anteriores nesses casos de tomadas de contas em que ocorre a omissão integral, total, 

do dever de prestar contas por parte do responsável. E entendo que, nesses casos, uma vez que 

o dinheiro entra na conta da entidade da pessoa jurídica, e não há comprovação nenhuma de 

que tenha saído de lá da conta dela, o recurso de tal modo se incorpora ao patrimônio dessa 

pessoa jurídica. Então entendo que nesses casos a pessoa jurídica deve ser citada também para 

responder solidariamente. Então a minha duvida é se nesse caso específico a pessoa jurídica 

foi citada ou não? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente. Eu tenho concordado, acho que temos duas questões nesse 

momento: se vamos responsabilizar solidariamente a Associação, a entidade, ou somente o 

responsável. Se for responsabilizado solidariamente, aí tem que citar a parte. Caso não, não 

precisa. Eu tenho o voto, ela não foi citada porque não está sendo responsabilizada, entendeu? 

Como todos os outros que o Conselheiro levanta no objetivo de dividir a responsabilidade. 

Como os votos, não só meu, de todos, não tem responsabilizado a associação, ou a entidade, 

enfim, os votos tem direcionado nesse caso aqui a condenação do responsável pelo dinheiro, 

que era o responsável pela associação. Então temos que decidir primeiramente se essa questão 

da responsabilidade solidária, e cada Conselheiro quando estudar o processo, se entender que 
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deve ser solidariamente responsabilizado, então se encaminha para citação. Essa que é a 

grande questão. Porque veja bem Presidente, a Secretaria de Controle Externo, e no relatório 

do Ministério Público, está encaminhando, sugerindo, estudaram o processo tecnicamente, 

pela devolução, pela irregularidade. E sugerem os dois: devolução e multa ao responsável. 

Não há responsabilidade solidária pela manifestação do Ministério Público, nem pela 

Secretaria de Controle Externo. Então como a gente pode citar? E eu tenho acompanhado o 

Conselheiro Odilon, acho que tem razão, tinha até conversado com a Doutora Milene, acho 

que tem muito sentido isso. Só que nós temos que começar o processo então totalmente 

diferente, para poder chegar à responsabilidade solidária, e a partir daí sim citar o 

responsável. Como diz a Secretaria de Controle Externo em seu relatório e o Ministério 

Público opina pela irregularidade e a devolução do valor pelo responsável. Então eu vou citar 

a pessoa e a pessoa vai dizer: “Mas eu não fui responsabilizado em nada, não tem nada que 

aqui indique.” Então você vai ter que mudar o voto dizendo sob pena de ser responsabilizado 

solidariamente. Essa que é a questão. E eu tenho apoiado a manifestação do Conselheiro 

Odilon, inclusive já pedi para citar vários processos meus na sessão anterior, e outros também. 

Mas eu acho que é uma questão de técnica que temos que fazer porque eu não vou citar uma 

pessoa que não está sendo responsabilizada em nada. A pessoa vai dizer: “Mas eu não estou 

sendo responsabilizada em nada”. É isso Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Presidente. Se não me engano, Vossa 

Excelência tinha perguntado se estava havendo um estudo sobre essa questão da 

responsabilidade solidária. E isso realmente nós não temos ainda um entendimento formado 

por todos aqui. Não é unânime no plenário. E cada caso é um caso. Eu acredito que a gente 

deveria ter realmente esse estudo, a discussão sobre essa questão, para que a gente possa 

tomar uma direção sem dúvidas nessa questão. Por que cada caso é um caso, mas há 

momentos que se torna difícil. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, eu conversei com Vossa Excelência, Vossa 

Excelência estava ausente na sessão que o assunto foi suscitado aqui no plenário pelo eminente 

Conselheiro Odilon Teixeira. E eu fui voto divergente porque não tinha uma opinião formada 

sobre essa responsabilidade solidária da pessoa jurídica. E a minha assessoria técnica está 

estudando isso, eu iniciei também uma conversa com o Controle Externo. Vossa Excelência 
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está certa, eu acho que nós temos que firmar um entendimento, e como devemos nos posicionar 

nesses casos. Mas eu valorizo muito o que levantou o Conselheiro Odilon Teixeira. Mas para 

mim é uma inovação. Essa é a minha convicção. Eu não estou certo de que esse é o caminho. E 

eu precisaria de mais tempo, só que a gente está discutindo o processo agora, já teve na sessão 

anterior uma discussão semelhante. Então diante disso eu vou passar a palavra para o 

Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente. Eu acho que temos que amadurecer no sentido de ter 

uma decisão mais próxima da consolidação e entendimento de todos. Eu acho que é importante 

sim a citação do responsável. Então, o voto está pronto aqui, eu quero sugerir que seja citada a 

parte sob pena de ser responsabilizada solidariamente. Aí cita-se a parte. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Cita a pessoa jurídica? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É. 

Para ela apresentar defesa, sob pena de responsabilização solidária. Esse é o meu voto. Se ela 

apresentar os argumentos, então tudo bem. Se ela não apresentar, aí pode ser. Se o plenário 

assim entender os argumentos e tudo mais. Porque veja bem, Senhor Presidente, é uma questão 

que não é simples, na minha modesta avaliação, é complexa. Ela apresentando a 

argumentação dela, teria que voltar o processo para a controladoria e para o Ministério 

Público. O processo teria que voltar todo novamente. Então basta ela apresentar somente os 

argumentos e vai para o Relator. Ela, por exemplo, pode dizer que a associação não utilizou do 

recurso, veio para a associação, o responsável sacou o dinheiro, vai apresentar toda uma 

argumentação, e vai ter que escutar o Controle Externo, vai ter que escutar o Ministério 

Público, para depois voltar para o Relator. É uma situação complexa, no meu entendimento. 

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

minha dificuldade, por exemplo, Vossa Excelência no início da sua fala foi em um ponto que eu 

considero fundamental: vai citar a pessoa jurídica sobre o quê? Está sendo acusada de quê? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Só se 

for nessa condição como lhe falei. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vejo uma fragilidade. Eu acho que o Conselheiro Odilon 

levantou este assunto, mas a gente precisa de um tempo para firmar o entendimento na Corte. 

No meu entendimento, não sei o voto de Vossa Excelência, mas eu vejo parecido com o 
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processo anterior. Vossa Excelência fez tudo certo. Vossa Excelência considerou a conta 

irregular com devolução e aplicou duas multas. Então houve uma responsabilidade. 

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

era parcial. O outro era parcial, esse é total, não prestou contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não. No processo da 

semana passada eu acompanhei Vossa Excelência, não foi hoje, Vossa Excelência considerou a 

conta irregular com devolução e aplicou duas multas ao responsável pelas contas. No meu 

entendimento, a Corte fez corretamente porque Vossa Excelência não aprovou as contas, 

estava irregular, a pessoa teve que devolver o dinheiro devidamente corrigido ao erário, e 

aplicou duas multas. Fizemos a nossa parte. O que suscitou o Conselheiro Odilon: “Êpa, falta 

algo mais, vamos responsabilizar também a pessoa jurídica.” Então eu fiquei preocupado. 

Seria uma responsabilidade dupla, e se for responsabilizar duplamente a pessoa física e 

jurídica, como a gente iria fazer isso? 50% para um, 50% para outro, pessoa física e jurídica, 

eu não entendi direito isso. Então eu digo: “Não, vou discutir melhor.” Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Em solidariedade, o Instituto da 

Solidariedade significa que ambos respondem pelo todo, não existe esse negócio de 50% para 

cada um. Ambos respondem pelo todo. O estado executa tanto um quanto o outro. Os dois ao 

mesmo tempo. Solidariedade é disso. E a Solidariedade existe nesse caso especifico sim 

porque, querendo ou não, o dinheiro entrou na conta da associação e de lá não há provas de 

que saiu. Incorporou ao seu patrimônio, e se não comprova que utilizou o objeto do convênio, 

ela é responsável sim senhor. Isso decorre da Constituição, Senhores. É constitucional. O 

Tribunal de Contas responsabiliza aquele que der causa e, nesse caso específico, acompanho 

aqui o raciocínio da Conselheira Lourdes, esse caso específico, vejam bem, é uma tomada de 

contas, omissão total, é muito específico sim. Nesses casos eu entendo que a pessoa jurídica 

também é polo passivo do nosso processo. É só para esclarecer a sua dúvida sobre 

solidariedade. Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Presidente. Eu só gostaria de contribuir um pouco com essa discussão pelo seguinte: 

esse assunto é muito sensível, e agente até está fazendo o estudo também em relação a isso 

porque começaram a chegar alguns processos nesse sentido. E o que eu percebo, às vezes, é 

que está se fazendo uma confusão em relação a essa questão da citação, no sentido de achar 
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que a citação já implica necessariamente no tipo de responsabilização. E isso não 

necessariamente acontece. Há todos os motivos para se chamar a pessoa jurídica ao processo, 

até mesmo porque no caso presente não houve prestação de contas. Há uma omissão nesse 

dever de prestar contas. E assim é mais do que plausível que a entidade jurídica seja chamada 

ao processo para que venha se manifestar se ela tem ou não tem conhecimento se esses 

recursos foram ou não aplicados. A gente tem que ter claro que o chamamento ao processo da 

entidade jurídica não implica necessariamente em uma responsabilização, e sim em uma 

oportunidade de trazer novas informações para subsidiar a análise da Corte. Quando o 

Conselheiro Cipriano colocou aqui a importância de se chamar a pessoa jurídica, ela poderá 

vir a ser responsabilizada, mas ela poderá até, mas não necessariamente será. Ela está apenas 

sendo chamada para que apresente informações a esse processo de prestação de contas, o que 

é fundamental, tendo em vista a total omissão da documentação apresentada. Então eu acho 

totalmente plausível o seu chamamento independentemente de qual seja o posicionamento deste 

plenário no estudo mais aprofundado que se possa fazer em relação à solidariedade. A gente 

na verdade está se precavendo, buscando novas informações para aprofundar o nosso estudo e 

convencimento em relação ao tema Por isso eu acho importante sim a citação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Bom dia a todos! Acho que 

há vários aspectos a serem abordados, e de todo modo procedente a preocupação do 

Conselheiro Odilon porque penso que vai à raiz até dos convênios. Por exemplo, estou vendo 

que é um convênio com a Assembleia Legislativa, nós todos aqui já falamos acerca da 

dificuldade de convênios nesse sentido assinado pelo legislativo, em razão da dificuldade do 

acompanhamento das obras, ou realizações, ou equipamentos que venham resultar disso. Um 

aspecto que me chama a atenção, vamos supor que um clube de futebol é o credenciamento do 

responsável para assinar o convênio. Então procede muito a preocupação do Conselheiro 

Odilon, agora penso que nós deveríamos aprofundar mais a qualificação de quem assina esse 

convênio. Porque também, na prática, pode acontecer o seguinte: uma associação pequena no 

interior, mesmo na capital, que tem lá o seu pequeno patrimônio, e, infelizmente, nós não 

estamos isentos de aparecer um carreirista para ser presidente daquele clube, daquela 

associação. Ele, então, pega o dinheiro, temos visto muito isso, recebe aquele dinheiro, não 

presta conta, e a associação que vai solidariamente responder por uma irresponsabilidade. 
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Então teria que haver também uma medida já no convênio. Ao se firmar o convênio, qual é a 

credencial que aquele cidadão recebe da Assembleia Geral, do Conselho deliberativo, para em 

nome da associação referendar aquele convênio. Porque normalmente onde tenho observado, 

“Presidente da Associação tal”, ele assina, acabou-se, ele não presta conta e o patrimônio da 

associação, às vezes humilde, vai acabar sendo debilitado. Então eu acho que aquela história, 

concordando com todos, que todas as preocupações são pertinentes e penso que ela vai servir e 

que nesta discussão a gente possa encontrar o melhor caminho. Após as devidas 

manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para Converter o julgamento em diligência 

para citação da pessoa jurídica, sob pena de responsabilidade solidária. 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 2012/51154-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social do Conjunto Tauari, responsável 

Isaías Pinheiro dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, 

que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51157-9, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Beneficente, Cultural e Comunitária Viva Mosqueiro, responsável 

Paulo Roberto Louchard Monteiro, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51685-6, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Tucumã, responsável Alan de Souza Azevedo, 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 pela irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável, e, ainda, sugerindo 

multa regimental a senhora Rosa Maria Chaves da Cunha (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 proposta de decisão 

para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Alan de Souza Azevedo em débito para 
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com o erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$6.000,00 (seis mil reais), pelo débito apontado e R$1.533,00 (um mil e 

quinhentos e trinta e três reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 pela Conselheira Lourdes Lima de Oliveira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50523-8, que trata da Tomada de Contas instaurada 

na Prefeitura Municipal de Muaná responsável Raimundo Martins Cunha, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável, ao senhor Sérgio Murilo dos 

Santos Guimarães e, ainda, sugerindo o encaminhamento dos autos ao Ministério Público do 

Estado ante os indícios de crime de improbidade administrativa (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas irregulares, ficando o senhor Raimundo Martins Cunha em débito para com o erário 

estadual na importância de R$17.712,00 (dezessete mil, setecentos e doze reais), aplicando-lhes 

as multas nos valores de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pelo débito apontado e 

R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas, e, ainda, 

aplicar ao senhor Sérgio Murilo dos Santos Guimarães a multa no valor de R$767,00 

(setecentos e sessenta e sete reais), pelo não atendimento a diligência. Consultado o Plenário, 

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

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

anunciado o Processo nº 2014/50753-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Rurópolis, responsável Aparecido Florentino da Silva, 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 
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autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas irregulares, ficando o senhor Aparecido Florentino da Silva em débito para com o 

erário estadual na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), 

pelo descumprimento de prazo. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o Relator. Voto 

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

Acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Senhor Presidente. Observe que nesse caso é uma tomada de contas, omissão total, mas nós 

estamos aqui falando de uma pessoa jurídica de direito público e não uma pessoa jurídica de 

direito privado. Há casos que o Tribunal de Contas da União condena a pessoa jurídica de 

direito público a devolver os recursos ao município. Eu estou debruçado em aferir em que 

situações específicas. E aqui novamente corroborando as palavras da Conselheira Lourdes, 

são situações específicas em que ocorre a solidariedade. Eu ainda não concluí. O TCU 

condena em algumas situações. No momento eu voto com o relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu voto com Vossa Excelência, decisão 

unânime, contas irregulares com devolução e multa. Mas eu gostei da ponderação do 

Conselheiro Odilon Teixeira. Eu acho que é importante esse assunto, a Doutora Milene e a 

minha assessoria estão estudando, e recomendo que os conselheiros também orientem a suas 

assessorias a estudar o assunto para firmarmos um entendimento aqui na Corte. Obrigado. 

Neste momento se registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51775-8, que trata 

do Ato de Pensão em favor de Jandira Tiago de Sales, 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 deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

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

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

pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de 

Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado 

o Processo nº 2014/51832-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Denir da Costa Rodrigues, 

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 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 2015/50843-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos 

Pequenos e Médios Produtores Empreendedores de Rurópolis, responsável Raimundo Nonato 

Pereira da Costa, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

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

de passar à Conselheira Lourdes Lima para relatar este processo, eu queria me dirigir ao 

Doutor Alexandre, advogado, que desde o início da sessão está aqui. Ele também é ex-prefeito 

da cidade de Capanema, mas está aqui como profissional de direito para fazer a defesa de um 

processo. Acabo de ser informado pela Assessoria do eminente Conselheiro André Dias que ele 

não chegará a tempo para a sessão. E o próximo processo já seria o dele, que Vossa 

Excelência está desde cedo esperando para se manifestar. E esse pequeno intervalo, perdão 

Conselheira Lourdes Lima, houve um impedimento, isso não é uma coisa comum aqui na 

Corte, ele não chegará a tempo. E eu quero pedir 30 segundos para combinar com a Secretaria 

sobre o procedimento e se já informa a nova data de julgamento. Eu, em nome da Corte, quero 

pedir desculpas aos dois, Doutor Alexandre, que nosso conhecido da região. Em respeito a 

vocês que vieram aqui participar da sessão, a esse imprevisto com o Conselheiro André Dias, 
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não tem como comparecer. E não tem como a gente marcar na ausência dele o próximo 

julgamento. Vocês serão informados pela Secretaria. É até provável que não seja mais julgado 

esse ano por conta do recesso que vai acontecer a partir do dia 21. E na próxima semana não 

haverá sessão aqui nesta Casa por que haverá um evento nacional do Controle Externo 

Brasileiro, em que todos os Tribunais de Contas vão se reunir em Recife para discutir o 

Controle Externo Brasileiro. E eu creio até que a maioria dos conselheiros deve participar do 

evento, e a gente não terá quórum para garantir as sessões. Mas, Doutor Alexandre, Vossa 

Excelência será informado com bastante antecedência. Eu quero até determinar à Secretaria 

que, em respeito aos dois que estão aqui, anote o telefone deles, que ainda hoje, mesmo por 

telefone, vamos dar uma satisfação do dia provável da sessão em que esses processos 

retornarão à pauta. Pode ser? Eu queria pedir a alguém da Secretaria que se dirigisse aos 

dois, nesse momento, para fazer a anotação dos telefones em respeito a vocês. Muito obrigado 

pela presença de vocês na sessão. Infelizmente aconteceu um contratempo que impediu o 

Conselheiro André Dias de Chegar a tempo. Estou me dirigindo à assessora dele, Doutora 

Elaine. Doutora Elaine não tem como também marcar agora sem falar com o Conselheiro 

André? O Doutor Alexandre e também o outro amigo que veio aqui acompanhar o processo de 

responsabilidade do pai. O Conselheiro André em alguns dias da semana necessita fazer um 

tratamento de saúde. É um tratamento que ele já vem fazendo há cinco anos, e aqui e ali 

acontece esse contratempo. E novamente eu peço desculpas a Vossas Excelências. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria 

me dirigir aos participantes que vem aqui defender os seus processos. Não é segredo para 

ninguém, embora estejamos em uma situação extremamente favorável, que nosso companheiro 

Conselheiro André Dias tem que se submeter periodicamente a alguns procedimentos médicos. 

Infelizmente, no dia de hoje as circunstâncias o impediram de estar aqui. É um motivo 

absolutamente justo. Então, também em continuidade ao que disse o nosso Presidente, quero 

pedir desculpas, mas é uma coisa absolutamente superveniente e inesperada. A palavra foi 

dirigida à relatoria e, logo após, 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 arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 
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voto para arquivar os autos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno 

deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 

responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a 

partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência apresentou os assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Conforme distribuído aos Senhores Conselheiros em 

seus respectivos gabinetes, submeto a esse Egrégio Plenário o Plano Anual de Fiscalização da 

Secretaria de Controle Externo, referente ao exercício de 2016, com vistas ao atendimento 

tempestivo do que prescrevem os artigos nº 12 e 73. Artigo nº 12, inciso II, alínea “g”, 73 e 81, 

inciso I, do Regimento Interno e Resolução nº 13.517, de 24/11/1994. Nós tivemos um 

problema, por isso peço desculpas por ter sido distribuído em cima da hora. Problema na 

internet do nosso tribunal, mas qualquer ajuste se faz posteriormente. Mas está muito bom, 

graças a Deus, eu agradeço muito à Secretaria de Controle Externo por ter feito esse trabalho, 

Doutor Odilon já fez algumas observações no dia de ontem e foram acatadas. Consultado o 

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

Resolução nº 18.756, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu, neste momento, quero antes de franquear a palavra 

compartilhar com vocês uma matéria que está no Jornal Diário do Pará de hoje. Eu fiz 

distribuir aos conselheiros a matéria, e por que eu fiz isso? Porque eu achei uma matéria 

oportuna, muito interessante, que é uma entrevista do eminente Conselheiro Nelson Chaves. 

Coincidentemente ele está hoje presente, depois de ter interrompidas suas férias. Porque eu 

achei que ele foi muito feliz na matéria, no que disse e no que abordou. Primeiro agradecer a 

referência que fez a mim, a gestão que estou à frente, mas o comentário que faz da Ouvidoria, 

o comentário da programação de amanhã, “Sexta de Integração”, dando destaque para a 

medalha Serzedelo Correia, de proposição do Conselheiro Cipriano Sabino, também dito aqui 

pelo Conselheiro Nelson Chaves, como feliz ideia, feliz iniciativa. Da forma positiva como cita 

o Ministério Público de Contas. O comentário feliz sobre os qualificados servidores da Casa. 

Falou da Escola de Contas. Então Vossa Excelência está em um momento inspirado para fazer 
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uma entrevista tão feliz, tão oportuna para nossa Instituição. E eu quero propor inserção desta 

matéria, com a aquiescência dos nossos conselheiros, nos anais da Casa, porque eu gostei 

muito desta entrevista. Vossa Excelência faz na verdade um reconhecimento do trabalho do 

valor de cada um. Cita a Conselheira Lourdes Lima que tão bem dirigiu o Fórum, que na 

verdade é o nosso maior evento. Então Vossa Excelência foi completo nesta matéria, 

Conselheira Substituta Milene Dias Cunha, eu achei muito importante quando o Conselheiro 

Nelson Chaves coloca como se a gente tivesse aqui nove Conselheiros. Eu achei isso muito 

bacana. E é verdade quando reconhece a Conselheira Milene e o Conselheiro Julival como 

membros e o trabalho por eles realizado aqui. Na verdade nós temos nove conselheiros 

atuando nesta Corte hoje, incluindo os dois substitutos. Então eu achei que Vossa Excelência 

foi brilhante. Falou de todo mundo, esqueceu-se de falar dele, mas mostrou um lado bastante 

positivo da Instituição. Quero lhe agradecer. Eu acho que é muito importante quando um 

colega tem a oportunidade de conceder uma entrevista, ter essa grandeza de se manifestar 

dessa forma. E não poderia ter uma matéria melhor para a gente encerrar este ano, a gente 

caminha já para a reta final desse exercício, eu ainda vou me manifestar no momento 

oportuno. E quero no momento oportuno também fazer um agradecimento, Conselheiro, 

porque o que Vossa Excelência diz aqui na matéria é na verdade o que a gente tem que dizer 

para cada um dos colegas que estão aqui: obrigado! Porque todos estão trabalhando, inclusive 

Vossa Excelência à frente da Escola de Contas. Vossa Excelência, a Conselheira Substituta 

Milene Dias, o trabalho grandioso que a Escola de Contas vem fazendo em prol do servidor e 

da sociedade. E é o que a gente gostaria de dizer em um momento final, talvez na última sessão 

que vamos realizar, e Vossa Excelência antecipou em um momento feliz em que concede uma 

entrevista e diz tudo isso. Então eu quero me associar às palavras de Vossa Excelência, que eu 

achei muito importante. Muito obrigado! De coração mesmo, Obrigado! E o Segundo momento 

que eu vou falar é sobre a solenidade do Ministério Público, mas eu vou deixar para falar 

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

Oliveira: Senhor Presidente. Vossa Excelência traz nessa manhã, inclusive repartiu com todos 

nós a matéria, a gente também já tinha visto logo cedo, mas eu aproveito para parabenizar 

Vossa Excelência por ter se manifestado, a gente também estava com esse pensamento. Mas 

quero que me some e façam minhas as palavra ditas aqui por Vossa Excelência, que eu possa 
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compartilhar dessa ideia, que realmente o Conselheiro Nelson foi feliz em poucas palavras e 

dizer muito do que todos nós vimos trabalhando aqui nesta Corte. Então ele foi feliz, em um 

resumo profundo. Conseguiu compartilhar com todos nós, inclusive as ideias que ele já vem 

compartilhando ao longo desse tempo: Fórum, Sexta da Integração, várias atividades que 

estão aqui são suas ideias. E que a gente está dentro da nossa missão, e da visão da nossa 

Instituição, procurando de alguma forma compartilhar e colocá-las em prática. Portanto, 

parabéns ao Conselheiro Nelson Chaves, parabéns a Vossa Excelência, e eu já antecipo o meu 

voto, estou de acordo porque eu já estava com esse pensamento, dizer que Vossa Excelência 

pensou com certeza igual a nós. Porque é oportuno, é um momento que o Conselheiro trouxe 

um resumo de algumas atividades, porque são várias, e ele procurou resumir e na entrevista 

dele aqui que tem meia página, mas que essa meia página ficou como se ele tivesse que colocar 

tantas. E ele resumiu nesta meia página um cerne do que vem acontecendo aqui na nossa 

Instituição. Parabéns Conselheiro Nelson e parabéns Conselheiro Luís. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente. Estou de 

acordo com a inserção nos anais de matérias que falam da nossa Instituição, fala do trabalho 

dos conselheiros, e além de ser uma matéria extremamente positiva. Quero cumprimentar e 

parabenizar o Conselheiro Nelson Chaves pela condução, como sempre lhe é peculiar e a 

maneira como ele apresenta, de forma correta, de forma justa, de forma a tentar 

resumidamente reconhecer todos, às vezes até mais, reconhece mais do que merece a gente, 

mas ele tem esse cuidado. Como nosso Conselheiro decano, nosso líder, e não poderia ser 

diferente, até porque espero um dia, como disse uma vez na ausência dele, espero chegar de 

coração, com honestidade, com todo o conhecimento, experiência, sabedoria, que hoje o 

Conselheiro Nelson tem e um dia eu quero almejar isso. Meu pai sempre fala que a gente tem 

que ouvir e aprender com as pessoas que tem condições de nos ensinar. Eu vejo o Conselheiro 

Nelson em vários momentos com a sua conduta, seu comportamento, suas palavras, 

demonstrar isso aqui no tribunal. Como vi na Câmara Municipal de Belém, como vi na 

Assembleia Legislativa, e acredito que por onde ele passar, ou qualquer cargo que ele assumir, 

onde ele estiver essa conduta permanecerá porque é peculiar a ele. Não é uma pessoa que 

muda comportamento porque mudou de cargo ou porque mudou de posição. Ele pode estar em 

um cargo grande ou pode estar sem nenhum cargo, que sempre vai ser essa pessoa: amigo, 
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companheiro, que nos ajudar sempre de maneira correta, leal, importantíssimo isso. Então é 

uma matéria institucional importante e cumprimentando o Conselheiro Nelson por mais esse 

efeito e passo dado em direção à Instituição que hoje ele também representa e que também 

defende. Presidente, eu tenho outro assunto rapidamente, ou então falo em seguida quando 

chegar à outra matéria. Então eu voto favorável e cumprimento o Conselheiro Nelson pelo que 

eu já disse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Senhor Presidente, senhores Conselheiros, Doutor Stephenson, Conselheira Substituta Milene. 

Senhoras e Senhores. Eu pretendo fazer quatro registros, Presidente, e peço a compreensão de 

fazê-los todos nesse momento. O 1º é quanto ao Plano Anual de Fiscalização. Tivemos 

dificuldade essa semana, de fato em relação a nossa Internet e Intranet, de podermos 

habitualmente levar nossas atividades à frente por esses problemas ocorridos no “Nobreak”. 

Doutora Milene me lembrou muito bem, já aqui comigo nós temos decisões do plenário de que 

suscitam a realização de acompanhamentos, de auditorias em alguns órgãos da administração 

do estado, e entidades, de matérias muito relevantes como a contribuição previdenciária que 

não vem sendo descontada da Polícia Civil, dos Servidores dos Policiais Civis, entre outras 

matérias importantes relacionadas ao IGEPREV e outros órgãos. Se nós observarmos o Plano 

Anual de Fiscalização om nosso passivo processual, Conselheiro Cipriano, que sempre se 

preocupa com isso, e é uma preocupação de todos, nós estamos fazendo auditoria do exercício 

de 2011. É de se reconhecer que nós temos dificuldades momentâneas de pessoal, que Vossa 

Excelência já tomou as providencias para mitigar. Nós temos outras dificuldades que nos 

levaram a esse passivo existente, não cabe aqui enumerá-las. Mas eu percebo que a Secretaria 

de Controle Externo vem se empenhando, e Vossa Excelência e a administração da Casa vem 

se empenhando. Mas eu vejo que a gente precisa atender essas nossas decisões recentes. Então 

a gente precisa dar um passo a mais, um empenho a mais. Então eu peço a Vossa Excelência 

que reforce junto com a Secretaria de Controle Externo, pois a gente precisa se apropriar das 

boas práticas existentes nos outros tribunais, a expertise existente nos outros tribunais. Eu sei 

que esse trabalho já vem evoluindo, mas será que fazer o que a gente vem fazendo até agora 

vai possibilitar que a gente saia desse nó que a gente se encontra? Eu acho que a gente precisa 

dar uns passos a mais. Então a minha preocupação é no sentido de que levando em conta que a 

gente precisa acompanhar essas decisões recentes, muito bem lembradas pela Doutora Milene, 
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a gente precisa de um esforço conjunto com todos os setores do tribunal, no sentido de 

encontrarmos uma solução, uma expertise que nos possibilite fazer a nossa fiscalização com 

excelência, mas que a gente chegue concomitantemente ao que a administração pública vem 

realizando, senão a gente perde o “pulo do gato”. E quando o Tribunal de Contas perde o 

“pulo do gato”, a sociedade nos questiona, e agente precisa alcançar nossa missão. O segundo 

ponto, Presidente, e eu já me adianto: quero agradecer na pessoa do Doutor Stephenson, que 

aqui se encontra, toda homenagem a mim prestadas e a todas as pessoas aqui prestadas. 

Ontem tive o prazer enorme de encontrar o meu amigo Diogo. São homenagens como essa que 

reconhecem. Eu diria que o trabalho institucional, o mérito institucional, é interessante, mas é 

como se fosse lenha em fornalha. A mim pessoalmente me chama a responsabilidade para que 

eu nunca baixe a média do mérito institucional. Então leve com todo carinho e a gratidão ao 

Doutor Procurador Geral Antônio Maria os meus agradecimentos. Terceiro ponto, Presidente, 

eu louvo aqui a entrevista do Conselheiro Nelson Chaves. Conselheiro Nelson Chaves como 

bem frisou a Conselheira Lourdes Lima, de forma lacônica, como às vezes o senhor se refere a 

mim Presidente, mas de maneira densa ele conseguiu em poucas palavras demonstrar todo o 

esforço e todo empenho que este tribunal na pessoa da sua organização, dos seus Conselheiros, 

do seu corpo funcional, vem tentando realizar, vem buscando para exercer, para cumprir essa 

missão tão bonita que a Constituição nos outorgou. E o Conselheiro Nelson aqui relata todas 

as ações que o tribunal vem realizando: O Fórum, o Conversando com o Controle Interno, o 

TCE Cidadão que eu considero um dos mais importantes projetos recentes desse tribunal, e 

que precisa ser continuado. Outro dia eu fiquei muito alegre com a notícia de que o TCE 

Cidadão chegou a Ulianópolis, o Rafael foi lá dar uma palestra. Isso é muito importante. E a 

Ouvidoria, meu empenho aqui, o empenho do meu pessoal é no sentido de acompanhar sempre 

esses projetos. Vossa Excelência sabe que nós, futuramente, Vossa Excelência vai receber o 

relatório anual da Ouvidoria, avançamos bastante nessa questão de controle social, mas ainda 

considero muito tímida a participação da população provocando a Ouvidoria, mas ela já está 

bastante além, já está em um caminho bastante legal, e a tendência é que isso aumente mais. E 

a Ouvidoria não se furtara a participar de nenhum projeto que o tribunal realize. Então, 

Conselheiro Nelson, parabéns! Eu acho que o Conselheiro Nelson foi muito feliz porque 

demonstra o que cada membro desta Corte, cada Conselheiro, Conselheiro Substituto, vem 
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realizando para o empenho da nossa missão constitucional. E desde já concordo sim que ele 

faça parte dos anais desta Casa com essa matéria. E por último, nesta mesma página, 

Conselheira Lourdes Lima, eu prometo atender essa recomendação de Vossa Excelência, a 

culinária paraense é muito saborosa, muito gostosa, tem pratos aqui que realente não tem em 

nenhum lugar desse país, e que são muito mais, o adjetivo seria supimpa, não é? 

Extraordinário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Eu comentei com o Conselheiro Nelson que aí tem apenas uma especificação de 

um prato, porém, eu falei o que Vossa Excelência está agora acabando de dizer e a gente tinha 

comentado: “Olha, a nossa culinária tem uma vasta especificidade de pratos.” Inclusive, além 

desse, tem outro, além desse, não para mim, todos são iguais. Como nós falamos do filhote com 

a castanha do Pará e tantos outros. Nosso pato no tucupi, que também eles fazem lá. Falar 

sobre isso, o Conselheiro Nelson está com água na boca, horário de fome, não é? Enfim. Eu 

agradeço a parte de Vossa Excelência, mas dizer que Vossa Excelência já conhece, sabe da 

infinidade de pratos saborosos que a nossa culinária paraense oferece a nós paraenses e aos 

visitantes. Falo anos porque Vossa Excelência já é um cidadão paraense. E aproveito para lhe 

parabenizar por ontem da comenda a Vossa Excelência, Doutora Milene, parabenizar também, 

me somar e fazer as minhas as palavras de Vossa Excelência no que diz respeito a festividade 

ontem, aqui, patrocinada pelo Ministério Público, e também me somar, dizer que eu fiquei 

muito feliz, e sabia que Vossa Excelência estava se sentindo felicíssimo com a presença do seu 

conterrâneo, mas já demonstrando que o senhor é paraense, mas que também tem o sentimento 

da sua naturalidade que nunca vai faltar e sempre vai estar presente na sua vida. E das outras 

pessoas, como o homem da pedalada, daquele Procurador que foi um dos que começou a 

detectar essa questão das pedaladas fiscais, as quais nós tivemos a repercussão em nível de 

Brasil e do mundo. Porque os tribunais de contas se manifestaram, e, para nós, isso é um ponto 

positivo para o nosso Controle Externo. Obrigada. Completando. Além das dicas da 

Conselheira Lourdes, o Conselheiro Cesar Colares, do TCM, também dá outras dicas que eu 

pretendo conferir. Estou satisfeito, Presidente, muito obrigado. Neste momento, registrou-se o 

ingresso em plenário, de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Manifestação do 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Presidente, eu tenho 

alguns pontos a fazer: alguns positivos e um outro nem tanto. Mas vou começar pelo que é 
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bom. Primeiramente gostaria que o Doutor Stephenson levasse até o Doutor Antônio Maria, a 

todos os membros do órgão ministerial, o meu agradecimento pelo recebimento do colar. 

Como disse o Conselheiro Odilon, eu acho que isso é algo que nos motiva, não é Conselheira 

Lourdes, a buscar ser cada vez maior, e nos traz mais responsabilidade no exercício do nosso 

dever funcional. Eu fiquei muito feliz, inclusive também pelas palavras do Doutor Antônio 

Maria. Ontem na correria não consegui falar com ele direito, fiquei um pouco envaidecida, 

muito obrigada mesmo. Outro ponto que gostaria de fazer o registro foi em relação a essa 

entrevista muito bem colocada do nosso Conselheiro Nelson, com quem eu tenho aprendido 

muito na Escola de Contas. A gente tem desenvolvido uma amizade muito fraterna e muito 

sincera em relação ao nosso trabalho. A gente sabe que o Conselheiro Nelson é uma pessoa 

comprometida realmente com o bem da Instituição, com o fortalecimento do controle externo 

em prol de toda a sociedade. É sempre uma inspiração trabalhar com ele. E como ele fez de 

forma muito generosa, mencionou a ação e qualidade de todos envolvidos nesse tribunal, da 

qual eu faço destaque aqui a nossa integração e coesão enquanto membros deste plenário, 

sejam conselheiras e conselheiros substitutos, que é algo do que eu me orgulho muito em dizer 

para todos que me questionam da importância da nossa coesão e da nossa simbiose. E eu acho 

que essa harmonia entre a nossa atuação reflete muito em o sentimento com que todos 

enxergam a simbiose entre esses dois cargos, seja de Conselheira e de Conselheiro Substitutos, 

em prol de uma Instituição, ou seja, atuação e atitude dos conselheiros aqui não são movidas, 

de forma alguma, por sentimentos efêmeros e ilusórios na tratativa da nossa integração. E isso 

é muito importante para a consolidação do Controle Externo. E como ele bem colocou a 

questão também da atuação dos servidores que eu gostaria de fazer um destaque em relação à 

reunião que foi promovida na última quinta-feira, que foi a questão para elaboração do plano 

de educação coorporativa, e a motivação e comprometimento dos servidores envolvidos nesse 

processo, que a gente espera antes mesmo do encerramento desse ano, conseguir apresentar 

aos senhores o trabalho que está sendo desenvolvido para que a gente possa iniciar 2016 com 

tudo aprovado, tudo planejado dentro do que a gente quer trabalhar, não é Conselheiro 

Nelson? Outro ponto que eu gostaria de abordar, mas esse ponto não é positivo. E eu trago 

isso porque eu acho que é importante porque reflete ao sistema de Controle Externo como um 

todo no Brasil. Foi o episódio que aconteceu em 18 de novembro desse ano, lá no Tribunal de 
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Contas de Tocantins, em que uma Conselheira Substituta foi ameaçada devido a uma proposta 

de decisão pelo indeferimento de uma reforma de um ex-policial civil que aguardou o fim da 

sessão, seguiu ela até o final do tribunal e depois seguiu o carro dela até chegar à via pública, 

quando ela então foi abordada, e tendo a sua vida e dos seus familiares ameaçadas. Eu 

gostaria de propor a este tribunal que manifestasse algum tipo de nota de solidariedade e de 

repúdio a esse tipo de atitude, porque eu penso que uma ofensa e uma ameaça a qualquer 

membro do Controle Externo que compromete o seu exercício funcional e um enfraquecimento 

e uma afronta a todo o controle externo como um todo. E atitudes como essas devem ser 

rechaçadas de forma integral. Apesar de ter acontecido no Tribunal de Contas do Tocantins, 

esse é um fato que no nosso exercício da nossa atividade profissional pode acontecer com 

qualquer um de nós, seja Conselheiro ou Conselheiro Substituto. E eu penso que seria 

importante ter uma nota de solidariedade do nosso tribunal em relação a essa atitude, que não 

deve prevalecer ou que ameace a nossa autonomia e independência na nossa atuação. Então é 

isso, Senhor Presidente. Parabenizar por tudo que foi colocado aqui pelo Conselheiro Nelson 

mais uma vez, e como disse o Conselheiro Odilon do Plano Anual de Fiscalização, que a gente 

consiga fazer esses aprimoramentos para que dê continuidade as decisões que foram 

proferidas recentemente nessa Casa para que agente realmente consiga garantir o atendimento 

daquilo que foi decidido pelo colegiado dessa Casa. Obrigada, Senhor Presidente. 

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

estamos também dando encaminhamento à proposta da iniciação, que eu acho muito 

importante. Isso era um costume que a gente tinha, o Conselheiro Cipriano lembra bem, 

Conselheira Lourdes, Conselheiro Nelson, na Assembleia Legislativa. Em todo momento que a 

gente lia uma matéria que considerava importante para o estado, para a instituição, a gente 

pedia a inserção dos anais da Casa. Porque é um registro, é um documento, e raramente a 

gente fazia isso aqui. E não é porque ele está aqui, ele foi o protagonista da matéria, mas eu 

acho que foi um momento de felicidade dele, a abordagem que ele fez de tudo, depois o 

reconhecimento do valor de todos nós, cada qual no seu trabalho, no seu local de trabalho, e 

também a referência ao Ministério Público. Eu achei uma matéria bastante profunda e 

completa, apesar de ser uma matéria curta pelo espaço destinado aqui pelo jornalista que eu 

quero também fazer uma referência, Jornalista Mauro Bona. E para completar, deixar a 
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matéria melhor, ainda vem a Conselheira Lourdes Lima dando uma opinião extraordinária da 

culinária paraense, então ficou tudo melhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eminente Presidente, eu quero apoiar a 

manifestação da Conselheira Milene no que se refere ao episódio ocorrido em outro tribunal, 

em relação à ameaça, qualquer tipo de manifestação que não seja regular, regimental, legal, 

nós devemos repudiar. E eu quero apoiar, nós acabamos de assistir ontem, durante essa 

semana, a manifestação do Supremo Tribunal Federal que se posicionou pela prisão do 

Senador da República em pleno exercício do cargo, por exatamente estar ofendendo, 

desrespeitando, desacatando, afrontando o Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi alguém dizer 

que se já estava feia a coisa na Operação lava-Jato, agora vai ficar pior porque envolveram ou 

estão querendo envolver os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Então assim, não que seja 

semelhante ou parecido, mas qualquer manifestação e como ela se referiu a qualquer 

integrante do Controle Externo, seja do Ministério Público de Contas, seja dos Conselheiros 

Substitutos, seja dos conselheiros, seja qualquer servidor que esteja em uma Secretaria, um 

servidor do tribunal que esteja na nossa Secretaria e seja lá ameaçado, atacado, qualquer um 

deve, com certeza, receber e ter o nosso apoio. É minha opinião. O maior voto de repúdio com 

relação a essa questão. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, não só me solidarizando a 

colega lá do estado, e a Doutora Milene tem todos os dados, uma manifestação oficial pública 

do Tribunal de Contas, até se dirigindo a ATRICON e a Associação dos Conselheiros 

Substitutos, no sentido de que o tribunal está solidário e repudia qualquer tipo de atitude nesta 

direção. É uma manifestação que eu acho que não só o nosso tribunal, muito bem levantada 

pela Doutora Milene, mas todos os tribunais, os integrantes que os fazem: servidores, 

conselheiros, conselheiros substitutos, auditores e até o Ministério Público, mesmo porque 

assim uma vez o tribunal se manifestou. Ontem foi citado na sessão que tentaram atacar o 

Ministério Público de Contas, nós por unanimidade manifestamos o apoio integral à 

instituição, e eu acho que todos que fazem esse papel nesse momento tem que mostrar que nós 

estamos cumprindo o nosso papel no exercício, e temos que ser respeitados, e as pessoas, 

jurisdicionados principalmente, têm que ter o seu direito à ampla defesa, ao contraditório, tem 

várias maneiras de ele questionar, mas não essa. Então o primeiro assunto é esse, Senhor 

Presidente: pedir ao tribunal que se manifeste oficialmente. Cumprimentar e pedir ao Doutor 
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Stephenson, nosso amigo companheiro de longas datas, que aqui trabalha conosco, que 

transmita, e aí, se for o caso, se os conselheiros concordarem, uma proposição de parabéns, 

congratulações, voto de louvor pela brilhante sessão de ontem, sessão solene, onde reconheceu 

as autoridades. Muitas vezes nós temos esse defeito: todos nós, seres-humanos, cobramos, 

fiscalizamos, criticamos, mas na hora de reconhecer a gente não faz isso como deveria. E o 

Ministério Público, ontem, deu um grande e excelente exemplo. Uma sessão muito bonita, e eu 

quero cumprimentar todos os membros do Ministério Público, parabenizando, congratulando 

pela excelente iniciativa do Doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, com todos os seus 

membros, extensivo a todos e aos servidores. Todo o Ministério Público, Senhor Presidente, se 

concordarem os colegas Conselheiros, que receba uma manifestação oficial do Tribunal de 

Contas, cumprimentando pela reunião de ontem, pela sessão de ontem, porque foi muito 

bonita. E eu não fui ontem homenageado, a Conselheira Lourdes, Conselheiro Nelson, já 

anteriormente, ou seja, mas presenciamos, prestigiamos e apoiamos. Vossa Excelência nem 

poderia estar propondo porque foi homenageado. Então eu acho que seria por parte da gente 

aqui fazer essa proposta porque foi realmente uma sessão bonita. E todos que participaram 

comentaram aqui conosco: “Que coisa bacana, simples.” Uma coisa com um valor, um peso 

extraordinário. Então essa é a segunda manifestação. E a terceira, e última Senhor Presidente, 

é que ontem a Assembleia Legislativa reuniu a Comissão de Justiça e aprovou por 

unanimidade a indicação da eminente Doutora Rosa Egídia para o cargo de Conselheira, a 

qual foi indicada pelo Governador do Estado. O deputado Celso Sabino, pela liderança do 

PSDB, foi indicado como Relator. Ele fez o parecer e a Comissão de Justiça aprovou por 

unanimidade recomendando a aprovação ao plenário do nome da Doutora Rosa para assumir 

o cargo de Conselheira. A Deputada Cilene Couto informou que, pela liderança do PSDB, há 

uma previsão, iria pedir ao Presidente, mas que eu poderia fazer o comunicado para votação 

em plenário na terça da próxima semana. Então eu acredito que até na próxima semana que 

vem a comissão aprovará por unanimidade, e o plenário da Assembleia deve deliberar com 

relação a este assunto. Para informar a Casa, todos sabem e Vossa Excelência, enfim, que 

todos tenham conhecimento do acompanhamento da nossa futura Conselheira, que completará 

o quadro de sete conselheiros no tribunal. No mais eram essas palavras, e sempre agradecendo 

a Vossa Excelência pelo apoio que nos dá no desempenho das nossas atividades. Manifestação 
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do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Então, 

para não perder o fio da memória, vamos lá! Primeiro a inserção nos anais da Casa da 

matéria publicada no Jornal Diário do Pará de hoje, do Jornalista Mauro Bona, em que 

mostra uma entrevista muito feliz, muito oportuna, um gesto de muita grandeza do nosso 

eminente Conselheiro Nelson Chaves. Tem também um complemento com um posicionamento 

da Conselheira Lourdes Lima dando uma opinião sobre a culinária paraense. Então todos já 

votaram. Chegou atrasado o Conselheiro André Dias, a razão do atraso já foi justificada com 

o plenário, e Vossa Excelência também, eu creio, está de acordo. Então é por unanimidade que 

aprovamos esse primeiro item da pauta. O segundo, discutido agora pelo Conselheiro Cipriano 

Sabino e apresentado pela eminente Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, é sobre um 

assunto ocorrido no Tribunal de Contas do Tocantins, em que uma Conselheira Substituta, eu 

não sei o nome, mas a Conselheira depois informa à Secretaria, após concluir o seu trabalho 

constitucional, sua missão, recebeu uma ameaça de jurisdicionado, ameaça de morte, ameaça 

à sua família. E a proposição é a manifestação do tribunal, a exemplo do que já fizemos em 

outros casos ao TCU e a outros tribunais, a nossa solidariedade, e seria também total apoio 

àquela Conselheira Substituta e à instituição ter cumprido com o seu dever. Consultado o 

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

Ofícios nºs 209-212/2015-Seger, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Coloco em votação a proposição do 

Conselheiro Cipriano Sabino que a gente faça aqui votos de congratulações ao Ministério 

Público de Contas por realizar no dia de ontem uma sessão especial, sessão solene, tão 

extraordinária, muito organizada, em que prestou homenagens a pessoas importantes do 

estado do Pará e do Brasil. Eu nem iria tocar no assunto, mas como a maioria dos 

conselheiros já tocou nesse ponto, eu transmito ao Doutor Stephenson, ao Ministério Público 

na pessoa de seu Procurador e todos os outros membros. Eu, particularmente, agradeço a 

honraria, pois acho que receber esse colar é uma honraria maior, acho eu, que tem na 

instituição. Eu tive esse merecimento e por isso quero agradecer. Parabéns pela festa, pela 

solenidade de altíssimo nível, um momento muito feliz do MPC. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 213/2015-

Seger, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 
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Cunha Teixeira: Para eu não esquecer: hoje foi uma sessão maravilhosa, recheada de 

informações importantes, mas amanhã vai ser um momento muito feliz para todos nós. O nosso 

tribunal novamente vai fazer amanhã dois eventos no mesmo local. Primeiro evento: Uma 

proposição do eminente Conselheiro Cipriano Sabino, nós vamos entregar ao General 

Ferreira, Comandante Militar do Norte, General do Exército, a nossa medalha Serzedelo 

Correia. A gente vai iniciar às 9h esse momento solene para entregar a medalha. Em seguida, 

no mesmo local, o homenageado vai proferir uma palestra no nosso projeto da “Sexta da 

Integração”. Vai ser um momento também feliz para a nossa Instituição. Vai ser uma 

solenidade bonita. Vamos ter uma participação muito organizada do nosso Coral. Eu, nesse 

momento, quero convidar os nossos conselheiros, os integrantes do Ministério Público, os 

servidores do MPC e os servidores do TCE. Gostaria de ver o auditório amanhã cheio para 

fazer uma homenagem para um brasileiro de valor, um cidadão referência para nossa 

sociedade. Que, no pouco tempo que passou no Pará, conseguiu construir relacionamentos 

importantes, causar uma impressão tão boa para todos nós que representamos as nossas 

instituições, e, acima de tudo, deixando o maior legado que um brasileiro poderia deixar: o 

Colégio Militar. E ele vai amanhã ter o reconhecimento de todo esse trabalho pela nossa 

Instituição Tribunal de Contas do Estado do Pará. Então todos estão convidados, amanhã às 

9h no auditório do TCE. A gente vai ouvir o Conselheiro André Dias e vai ter uma fala do 

Ministério Público. Senhores conselheiros, não deu tempo de poder conversar individualmente 

com cada um dos senhores, mas a prudência recomenda que a gente não faça nenhuma sessão 

na próxima semana. A maioria dos conselheiros vai se ausentar porque vai ser também o nosso 

grande momento, assim como o Ministério Público vai participar do evento. Vai ser o grande 

momento do Controle Externo Brasileiro, que vai se encontrar no Estado de Pernambuco, na 

capital Recife, para discutir o assunto Controle Externo Brasileiro. E como desejam ir boa 

parte dos conselheiros, eu queria propor que a gente suspendesse as duas sessões ordinárias 

que pelo Regimento somos obrigados a fazer na terça e quinta-feira da próxima semana. E, 

quando retornarmos, nós faremos sessões grandes para que possamos cumprir com o nosso 

dever de discutir e votar todas as matérias que estão prontas para ir à pauta. Todos então 

estão de acordo e eu também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Obrigado Conselheiro Luís Cunha, Presidente. Primeiro eu queria pedir 
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desculpas aos meus colegas conselheiros por ter chegado atrasado e não ter participado da 

sessão. Eu tinha previa que correria este risco, por isso tinha conversado com o Presidente 

ontem, tentei chegar o mais breve que pude. Se o Odilon não me passou a cola errada dessa 

vez, porque agora ele passa a cola errada para eu errar a questão. Ele me contou as coisas que 

ele achava relevante e que eu não poderia deixar de esquecer: “Inclusive não se esqueça de 

agradecer a medalha do Ministério Público”. Eu disse: “Rapaz, eu vim para fazer uma coisa 

dessas, mas não vou esquecer não.” Então foi uma manhã realmente muito agradável, e agente 

se sente valorizado quando as pessoas que recebem medalhadas com a gente são as pessoas 

que você também as considera muito. Então a homenagem que foi feita ao Odilon, a ti, como 

foi feita ao Governador Simão Jatene, valoriza a homenagem que a gente recebe, porque foram 

feitas a pessoas que merecem a homenagem. Então leve ao colégio de procuradores a minha 

profunda gratidão por esse título. Eu vou guardar no coração, mais do que na caixinha dela. 

Conselheiro Nelson, Vossa Excelência foi de uma felicidade muito grande nessa sua entrevista, 

como conversava com o Conselheiro Odilon, o senhor foi denso porque falou tudo e, ao mesmo 

tempo, foi sintético. Muito interessante. E foi humilde porque dividiu o seu espaço com todos os 

seus colegas. Muito obrigado. Vossa Excelência sempre dá exemplos, e é com exemplos que a 

gente lidera. Conselheiro Presidente, eu acho muito prudente realmente a ideia de não termos 

sessões na próxima semana. Realmente, eu que tinha previsto não ir, mas lendo quem seriam os 

participantes, quais eram os temas das palestras, me estimulou e estou me deslocando com os 

senhores também para Recife. Então achei uma ideia muito prudente a gente suspender essas 

sessões, e tentar fazê-las todas no dia 17, com certeza uma sessão muito maior. Eram essas as 

palavras que tinha para dizer. Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado, Conselheiro André, era isso que eu 

esperava de Vossa Excelência. Não vai ter nenhum prejuízo à sociedade. Todos os processos 

que têm condições de se ser votado a gente vai trazer à pauta. Isso aí não há nem o que 

discutir. E eu já determino à Secretaria que tome todas as providências e, se for o caso, a gente 

faz uma sessão extraordinária, uma sessão maior, nenhum prejuízo à instituição e à sociedade. 

E, agora, o nosso representante do Ministério Público, Doutor Stephenson Victer, irmão do 

Francisco Victer. Olha, mas falaram mesmo ontem, é o Francisco irmão do Stephenson. 

Antigamente era o Stephenson irmão do Francisco, quando o Francisco que não é o Papa, era 
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Deputado Estadual. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Subprocurador do MPC 

Stephenson Oliveira Victer: Mas eu tenho que registrar Presidente que eu jamais vou deixar de 

ser o irmão dele, porque é uma deferência que eu tenho pelo Francisco. É um exemplo de vida, 

exemplo de conduta, e eu fico muito lisonjeado, inclusive agora o senhor fazendo essa pequena 

confusão me chamando Francisco. Poderia ser de total agrado que eu fosse chamado assim, 

não tem problema nenhum. Mas eu estava com saudade de estar aqui participando da sessão, 

representando o Ministério Público, e eu acho que de uma pauta até de certa forma 

despretensiosa que tínhamos para hoje, tivemos aqui a discussão de questões tão relevantes, 

várias situações surgiram, inclusive que vão suscitar um estudo mais detido, tanto da parte dos 

conselheiros, como também nossa do MP, para que a gente chegue a uma solução a contento 

em algumas situações que estão surgindo para a nossa decisão. E do ponto de vista dessa 

semana, agora, eu acredito que seja uma semana ímpar para nós, não só do Ministério 

Público, mas uma sessão ímpar de todos que fazem o Sistema Controle Externo. Amanhã nós 

teremos a 7º edição da “Sexta da Integração”, que foi uma ideia que já está totalmente 

assimilada pelo nosso sistema estadual de controle externo, ideia do Conselheiro Nelson. E que 

foi mote dessa entrevista maravilhosa que foi dada no Diário do Pará, onde, como todos já 

disseram, foi aqui registrada a participação que todos temos nessa dignificante função que é 

controlar a Administração Pública. E eu quero agradecer, Conselheiro Nelson, pela parte que 

nos toca do MP, pelas gentis palavras, que assim como se reportaram o Conselheiro Odilon e a 

Conselheira Milene, sobre a homenagem que receberam ontem, acaba sendo para nós uma 

grande responsabilidade de fazermos jus a essas palavras que estão aqui na entrevista.  Mas 

essa semana tivemos também na terça-feira a sessão pública de arguição da nossa colega e 

amiga Rosa Egídia, que doravante irá nos representar aqui neste colendo plenário, e dizer que 

foi uma satisfação muito grande, estávamos em peso, todos os membros do Ministério Público, 

ao lado dos conselheiros, participando desse momento importante da nossa Instituição. 

Processo que foi muito bem conduzido, tanto lá no Ministério Público, quanto aqui no tribunal, 

está agora chegando em sua fase final, já houve a indicação pelo Governador, tudo indica, e 

não poderia ser diferente, que a Assembleia irá aprovar o nome da nossa colega, e depois virá 

naturalmente a nomeação e posse da Doutora Rosa Egídia para fazer parte desse Colendo 

Plenário. Então, para nós, foi uma satisfação muito grande, até porque no curso desse 
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processo tivemos a honra de também participar da lista que foi encaminhada ao 

Governador, isso fica marcada de forma indelével na nossa memória, no nosso currículo, 

especialmente por estar ao lado de uma pessoa que, para mim, foi sempre uma grande 

referência dentro do Ministério Público, com quem convivi desde os anos 2000, quando lá 

cheguei como servidor, e com quem pude aprender muito. Então entendo que o Tribunal 

ganhará muito com a presença da Doutora Rosa Egídia compondo aqui o colegiado 

doravante para nos representar e falar em nome do Ministério Público de Contas, 

obviamente que em uma nova função, a função de Magistrado de Contas, mas acredito que 

isso seja uma expectativa de todos os membros que fazem o Ministério Publico de Contas 

no Brasil inteiro, de ter mais uma vez reconhecida a vaga constitucional que nos cabe no 

colegiado de contas. Isso é muito importante para nossa firmação institucional, 

nacionalmente falando. Então, depois teremos outras oportunidades para isso, eu tenho 

certeza que a Doutora Rosa saberá se desincumbir desse novo desafio da melhor forma 

possível, e será uma excepcional Conselheira e nos representará muito bem aqui nesse 

colegiado. E ontem, Presidente, tivemos a sessão solene de outorga do colar do mérito 

institucional do Ministério Público, como já foi dito também, uma sessão que o coração 

falou mais alto, mas que teve um forte componente institucional. O Conselheiro Cipriano 

lembrou bem que as autoridades que foram homenageadas, todas elas, cada qual a sua 

forma, sempre contribuíram muito, e vem dando demonstrações objetivas de apreço, tanto 

pelo Ministério Público de Contas, quanto pelo Tribunal de Contas, e nada mais justo do 

que homenagear essas autoridades, que são na verdade ainda que jurisdicionados do 

Tribunal, mas parceiros na condução da coisa pública do nosso estado. Então como diz o 

Conselheiro Cipriano, a gente aqui tem a missão de controlar, mas a gente também 

reconhece que o jurisdicionado vem desempenhando a contento a sua missão. Eu acho que 

é justo que isso seja reconhecido na forma de uma homenagem, assim como amanhã o 

General Ferreira irá receber a medalha Serzedelo Correia, que só por ter esse nome já tem 

um peso incrível daquele que talvez tenha sido o maior ícone do Controle Externo, o 

paraense, e bem lembrado pelo Conselheiro Nelson, e por proposta do Conselheiro 

Cipriano, que também foi General o Serzedelo Correia. E cujos restos mortais, para a 
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nossa grata satisfação estão aqui pertinho da gente, ali no memorial, que está aqui na 

entrada do nosso plenário, o nosso respeito. Então, além das autoridades do estado, 

também foi muito importante ontem fazer o registro, e isso foi nacionalmente reconhecido, 

Conselheiro Nelson, dos três atualmente, falei do ícone do Controle Externo, Serzedelo 

Correia, mas tenho que dizer que, atualmente, Conselheiro André, os três maiores ícones 

da atuação ministerial de contas, são exatamente os nossos homenageados de ontem, que é 

o Doutor Diogo Ringenberg, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores de 

Contas, o Doutor Júlio Marcelo, Procurador do Ministério Público de Contas do TCU, e a 

Doutora Cláudia Fernanda, que é hoje a Presidente do Conselho Nacional dos 

Procuradores Gerais de Contas e atuante Procuradora de Contas do Distrito Federal. 

Então a atuação deles é para nós um grande estímulo para que a gente possa seguir em 

uma linha como a gente sempre tem aqui no Pará, e também é muito elogiada 

nacionalmente, respeitosa, uma linha harmoniosa, mas uma linha firme, uma linha de 

atuação daquilo que a sociedade espera que façamos como Ministério Público de Contas. 

E não poderia deixar de registrar que essa cerimônia, ainda que referendada por todos 

nós, mas ela foi idealizada e praticamente executada, até mesmo nos detalhes mais ínfimos 

pelo nosso decano, pelo Procurador Geral Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, que é o 

grande entusiasta dessa forma harmônica e respeitosa de agir do Ministério Público de 

Contas. Registrar a presença do Doutor Saboia no plenário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Sente-se ali doutor, 

nos dê essa honra, ali ao lado da Doutora Milene. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Subprocurador do MPC Stephenson Oliveira Victer: Eu quero registrar também que o 

Presidente falou muito na condução e na forma como a cerimônia em si foi realizada, mas 

isso não seria possível, Presidente, sem o seu apoio, o apoio de todos os conselheiros e 

conselheiros substitutos e sem o valioso trabalho da sua equipe de cerimonial, equipe de 

engenharia, equipe de apoio de som, de imagem, de todos os servidores do Tribunal e do 

Ministério Publico de Contas, que estão engajados sempre por fazer o melhor para as duas 

instituições. Quero me associar também à Conselheira Milene, na proposta que fez, 

obviamente que de uma forma informal aqui, mas acredito que atitudes do tipo como a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1875

senhora relatou merecem uma reprimenda pedagógica porque é imponderável que um 

membro de Tribunal de Contas ou do Ministério Público de Contas sofra ameaça pela sua 

atuação institucional. Isso não só do Sistema Controle Externo, mas especialmente do 

Controle Externo porque agimos junto àqueles que se utilizam dos recursos públicos, ou 

seja, estão em atividade de delegação dada pela sociedade. Então não se concebe que um 

jurisdicionado do Tribunal de Contas possa se arvorar na condição de querer fazer 

qualquer tipo de ameaça àqueles que têm por ofício zelar pelo erário. Quero agradecer 

também as suas palavras, levarei ao Doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, de 

agradecimento. As palavras do nobre Conselheiro Cipriano, Conselheiro Nelson, 

Conselheiro Odilon, inclusive também levarei ao Presidente da AMPCON a sua satisfação 

de tê-lo aqui ontem no plenário. Quero agradecer as palavras do Conselheiro André, dizer 

que realmente, Conselheiro, essa homenagem toca, e a manifestação de agradecimento 

pela homenagem também é muito tocante, e levarei para o nosso Procurador Geral. 

Conselheira Lourdes, também pelas palavras gentis direcionadas ao nosso Ministério 

Público de Contas. Dizer, Presidente, que é sempre uma grata satisfação estar aqui nessa 

sessão, e que doravante terei outras oportunidades de estar presente aqui neste colegiado. 

Grande abraço! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Bem, antes de passar a palavra ao Conselheiro Nelson Chaves, que eu já 

adiei várias vezes a palavra dele, eu quero fazer um registro muito importante: encontra-se 

conosco o nosso Procurador geral do Estado, Doutor Antônio Sabóia, que veio para uma 

reunião de trabalho daqui a pouco no gabinete da Presidência, protagonista da reunião, 

Doutora Milene Dias da Cunha, nossa Conselheira Substituta. Também estará presente 

conosco a Doutora Alice Viana, Secretária de Estado de Administração. Vamos tratar dos 

nossos processos, é questão de processos mesmo, entendimento, uma reunião de trabalho. 

E eu também quero registrar com muita alegria a presença do Tenente Coronel do 

Exército, Carlos Henrique Romar, que nos honra com a sua presença aqui. Ele veio tratar 

junto ao nosso tribunal da programação de amanhã, porque a gente vai contar com a 

presença do General de Exército, General Osvaldo Ferreira. Então, Tenente Coronel 

Romar e Doutor Sabóia, bem vindos, estamos no final da sessão na parte administrativa, e 
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o último orador é o nosso decano, já falamos tanto dele hoje, Conselheiro Nelson Chaves, e 

também a Conselheira Lourdes Lima pediu aqui para eu fazer o um registro importante de 

agradecimento à Doutora Rosa Egídia, já bem falado pelo Conselheiro Cipriano Sabino, o 

nome dela foi aprovado ontem na sessão da Comissão de Constituição e Justiça da 

Assembleia Legislativa, boa lembrança Conselheiro Cipriano, a nossa torcida para que 

tudo caminhe bem, a aprovação do nome dela provavelmente é na próxima semana, e, em 

breve, se Deus quiser, a teremos conosco como representante do Ministério Público. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, nós começamos aqui dizendo bom dia a todos! E eu já vou começar a minha 

fala dizendo boa tarde, o que é muito saudável e salutar tratando da conivência que nós 

temos aqui. Saudar a presença do Coronel Carlos que está aqui conosco, muito prazer 

Doutor Sabóia, dizer que não quero cansá-los tanto nos ouvidos que já o nosso plenário de 

visitante s já está praticamente vazio, de maneira que se tiver que cansar, eu vou cansar os 

meus pares, mas esses já estão cansados comigo de muito tempo, então já estão até 

acostumados por isso. Eu quero recordar a Vossa Excelência, Presidente, conselheiros, 

Conselheira Substituta, doutor Procurador, poderia me valer aqui de uma figura política, 

que foi da nossa convivência, Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, eu próprio, 

André, Conselheiro Luís, que foi o saudoso Governador Hélio Gueiros. A gente em 

campanha política, às vezes cansativa, ele dizia o seguinte: “Olha Nelson!”, tinha aquele 

jeito característico de falar: “Eu gosto muito quando me deixam para falar por último 

porque eu tenho a alternativa de dizer que já escutei tanto que eu tenho dito, pronto, eu não 

digo mais para falar coisíssima alguma”. Essa é a alternativa. A outra alternativa de quem 

fala por último é exatamente se deixar levar pela emoção, pelo encanto da palavra dos 

companheiros, que é exatamente aqui o que está ocorrendo comigo. Eu me lembro também 

de uma história que se conta muito, e aqui eu fico de frente para o relógio, embora nós 

todos temos relógios no celular, mas ali o relógio. Lembro-me de uma colação de grau, 

Conselheiro Cipriano, em que o paraninfo atrasou e essas coisas todas costumam se 

retardar, e a colação, Doutor Stephenson, de grau que era marcada ali por volta de 9h, 

acabou começando ali perto das 11h. Então fala o orador, o representante, o Reitor e, por 
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último, antes do orador da turma, dá palavra ao paraninfo. O paraninfo já era um 

professor, entrado em certa idade, assim como eu, vamos dizer aqui assim, não é? E a 

gente, como o tempo vai passando parece que vai falando cada vez mais, parece ser uma 

mania que a gente quando vai envelhecendo tem. E, de repente, o paraninfo na tribuna 

começou a falar, falar, e, de repente, se espantou, começou a fala dele perto da meia noite, 

e aí vendo que cansava um pouco ele disse: “Olha eu quero pedir desculpa porque eu não 

trouxe relógio.” Aí um aluno mais atento disse: “O Senhor Professor não trouxe relógio, 

mas nós trouxemos calendário.” Já estava vencendo a meia noite, não é? Estava passando 

de um dia para o outro. Então fazendo esse preâmbulo para pedir essa tolerância auditiva 

dos nossos irmãos, nossos amigos. Eu quero começar dizendo que o que se passa hoje, 

aqui, em primeiro lugar dizer a da minha enorme gratidão, as generosas palavras de todos, 

em razão da entrevista que eu tive o privilegio de conceder, de maneira até apressada, de 

certo modo. E agradecer muito ao Jornalista Mauro Bonna, pelo prestígio que deu a 

escutar dois integrantes desta Casa, a mim nessa entrevista e depois a respeito da 

culinária, da nossa Conselheira Lourdes. E o prestígio que dá da gente ter a oportunidade 

de se expressar. Mas isso aqui tudo decorre, Presidente, por uma coisa que devemos 

festejar intensamente. Nós estamos concluindo praticamente o ano, e muito alegra 

constatar que, respeitadas as nossas divergências, e que devem existir para fazer 

exatamente a legitimidade de um colegiado, nós temos tido um ano de paz, em que as 

diferenças de opiniões são absolutamente registradas, são debatidas e também isso se deve 

muito à condução de Vossa Excelência, pela forma que Vossa Excelência se porta na vida 

pública ao longo desse tempo todo que nos conhecemos, no sentido de nos proporcionar 

essa chance, dizer que é muito gostoso estarmos em um colegiado que reconhece as 

divergências existentes, mas se porta com civilidade, com cordialidade, com fraternidade, 

porque as nossas divergências são discutidas com fraternidade e são momentos de muita 

alegria. Queria registrar outro fato que é preciso a gente registrar nessas relações 

humanas tão despidas às vezes de sentimentos. Quando eu vejo, por exemplo, meu querido 

amigo Stephenson dizer do orgulho, da satisfação de ser irmão do Francisco, e eu escutei 

do Francisco a mesma coisa, dizer da alegria, da fraternidade, de tudo que unia, como vejo 
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aqui do Cipriano com o Celso, eu acho que essas coisas da irmandade, do festejamento 

dessa relação é muito importante para todos nós, um irmão idolatrando o outro, e 

admirando o outro. Eu acho que isso é uma coisa boa da gente ver, da gente sentir, da 

gente passar, então é uma coisa que é preciso que se fique neste momento registrando. 

Queria me referir à arguição da Doutora Rosa, que eu acho que é uma honra que ela 

venha para cá conosco, mas eu acho que também a Doutora Rosa tem que se sentir muito 

honrada de ter participado de uma lista com Stephenson, Doutor Guilherme, tinha a 

Doutora Silaine também, dificuldade que nós tivemos aqui, a dificuldade que certamente o 

Governador teve. E, de uma maneira geral, nós todos estaremos integrados na medida em 

que o Tribunal de Contas e o Ministério Público são parceiros, como tive a oportunidade 

de afirmar. Então dizer daquele momento uma coisa que me chamou muita atenção, até 

disse a ela, olhei para o lado, e era indisfarçável o brilho do Crispino, que dizer, um 

homem que teve uma vida limpa dentro do Ministério Público de Contas, é um dos que tem 

que ser inseridos na história desta Instituição, vendo a filha sendo arguida na Assembleia 

legislativa, com aquela tranquilidade, com aquele brilhantismo que ela expressou, que 

dizer, são valores da vida que nós temos encaixados dentro de nós, e se não estiver dentro 

de nós dificilmente faríamos direito qualquer tipo de coisa. E veja que aqui e ali as coisas 

vão se conduzindo em um determinado sentido, determinado instante. Queria valorizar 

exatamente a ida da Doutora Rosa, acho que ela engrandeceu o Ministério Público, 

engradece o Tribunal, por todos verem como chegará à qualificação que ela trará para 

esta Casa. Não há como deixar de nos referir à cerimonia do Ministério Público de Contas 

ontem. Quero dizer que o Doutor Antônio Maria, embora eu também esteja ali naquela 

corda bamba, como dizia o Aldir Blanc e o João Bosco, tipo o bêbado equilibrista, porque 

eu também estou ali perto da bengala, ele corre o risco de repetir o Silvio Caldas, que ele 

praticamente ontem se despediu, mas passando a emenda ele vai ter que adiar essa 

despedida. Ele dizia que os grandes seresteiros mais velhos sabem, o Silvio Caldas 

anunciava a despedida e depois ele continuava pelas circunstâncias. E quero dizer que 

aqui há outra coincidência que nos alegra muito, Conselheiro Odilon, rever nesta 

oportunidade seu amigo de Santa Catarina, Doutor Diogo, e uma circunstância especial, 
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ele sucede praticamente na Presidência da AMPCON um paraense. Então ver o Doutor 

Odilon aqui, o Antônio Maria, e foi realçado tanto o Doutor Antônio Maria como a 

Doutora Elizabeth Salame, daquelas pessoas indispensáveis para que os Ministérios 

Públicos de Contas, enfim tomem uma corporação aceita por todos, e vi que nessa 

coincidência nós estávamos aqui com o Presidente da AMPCON que sucede um paraense 

via fraternidade entre eles. Isso é importante, o gesto do agradecimento, o dizer muito 

obrigado. Desta Casa, aqui, e eu quero ratificar isso e reviver isso, em todos os momentos 

estaríamos fazendo isso pelo privilégio do conhecimento, a estima que temos com os 

membros do Ministério Público de Contas, mas dizer também que desde o primeiro 

momento esta Casa se posicionou na luta que o Ministério Público de Contas faz no sentido 

de ratificar sua autonomia administrativa financeira. O Tribunal poderia não se envolver 

nessa luta, mas se envolveu no sentido de apoiá-lo daquilo que fosse preciso. No Fórum 

coordenado brilhantemente pela Conselheira Lourdes, a nossa última palestra foi feita pelo 

Ministro Gilmar Mendes, não que isso fosse uma conotação menos digna, mas a 

oportunidade de um Ministro do Supremo Federal, ser coordenada a participação dele na 

presidência do Doutor Antônio Maria, isso foi um gesto de cortesia, de amizade, de 

respeito, e que ele faz isso de uma maneira também muito tranquila e muito agradável, 

porque, na medida em que homenageia o Presidente Luís Cunha, Conselheiro André Dias, 

Conselheiro Odilon, Conselheira Milene, Conselheiro Julival, não deixa de ser um abraço 

em todos nós, porque eles estão recepcionando, estão abraçando, pessoas que integram 

com toda dignidade, com todo brilhantismo esta Instituição. Então isso é uma coisa que 

deveremos festejar sempre para que a gente possa continuar com esse relacionamento 

profícuo e fraterno que tem nos unido. Amanhã nós vamos ter a questão levantada pela 

Conselheira Milene. É preciso que preste atenção, o Ministro Augusto Nardes, amigo 

especialmente da Conselheira Lourdes, do Conselheiro Cipriano, tem mais ligação com 

eles do que talvez com nós outros aqui. No momento que relatou as pedaladas, ele pediu 

garantia de vida, eu não sei se lembram desse episódio. Então o próprio Ministro do TCU 

foi ameaçado. Lembro-me que houve uma solicitação de proteção. Na hora em que se 

perder a liberdade das decisões que devemos tomar, isso é uma questão que coloca em 
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risco o estado democrático de direito, porque na hora que qualquer um, em qualquer lugar 

deste país, seja nos tribunais de justiça ou nos tribunais de contas, à medida que tome uma 

decisão e possam ser ameaçados, estão fazendo de uma maneira abusiva, violenta e 

truculenta. Não só a solidariedade, mas deve receber o repúdio desta Casa esse tipo de 

ação. Quero dizer que amanhã, para alegria e felicidade nossa, alguns talvez até 

estranhem, vamos receber de uma maneira muito honrosa para esta Instituição, na “Sexta 

de Integração”, que foi uma coisa também construída por todos nós. Quero dizer 

Presidente, para não deixar passar a respeito da entrevista, dizer ao Conselheiro Cipriano 

que a boca deve falar o que o coração manda, e quando nós temos uma posição pública, 

aberta, é no sentido de que aquilo que nós pensamos, nós encampamos uma opinião diante 

de uma sociedade. Então eu estava dizendo, ele tem a mania, e não estou dizendo isso só 

para ser agradável, quando diz assim: “Ah, a gente vai querer ultrapassar.” Eu digo 

sempre: “Vocês aqui já me ultrapassaram em tudo, menos em uma coisa: na idade. Isso 

vocês podem correr a vontade que eu vou continuar na frente.” Mas quero dizer com muita 

humildade que com cada um tenho aprendido muito, e acho e desejo, Doutor Antônio 

Maria com muita felicidade ontem relembrando aqui, que o Ministério Público de Contas 

se renova 100%, estará renovado 100% dos seus membros quando ele sair. Eu aqui quero 

dizer que já passei dos 100% porque cheguei aqui e aqueles conselheiros que aqui se 

encostavam todos saíram. Dois vieram depois de mim e já saíram. E eu quero dizer isso 

quando olho para aquela parede, aquele painel de fotografia que nós também tiramos um 

exemplo importante para a vida pública, que nós passamos e a Instituição fica. E queira 

Deus que nos dê a proteção e caridade, compaixão de nós termos ainda vida pela frente, 

mas mostrar que nós somos muito menores do que o interesse coletivo, e aqui está se 

passando um exemplo nas nossas frentes, eu vivi isso, e o Procurador Antônio Maria vai 

ver um órgão que ele esteve lá, chegou menino e o importante é que a gente tenha crença 

na Instituição, independente de quem esteja nela, é saber que ela vai buscar o interesse de 

reduzir aquilo que prega a Constituição, um mundo mais fraterno, uma sociedade mais 

justa, solidaria e fraterna, com a redução das injustiças. Então nós temos que ter essa 

esperança de que o Brasil tem que viver sobre o signo da paz e o signo da esperança, essa 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1881

grandiosa terra que nós tivemos aqui. Vamos ter oportunidade de receber sua Excelência o 

General Ferreira, benemérito da terra paraense, na medida em que traz para cá, entre 

todas as ações, todas muito referendadas, mas traz para nós o Colégio Militar, que era 

uma aspiração da juventude da nossa terra. Eu me lembro, disse aqui, que quando da 

minha juventude eu ia especialmente para o Ceará, onde tem um Colégio Militar, nos 

hospedávamos lá, diziam: “Por que é que Belém não tem um Colégio Militar? Em 

Fortaleza tem, aqui está.” Veja que nessa proposta que todos endossamos e nos alegramos, 

que foi feita pelo Conselheiro Cipriano, que também por uma possibilidade que para nós 

será muito agradável, que provavelmente amanhã tenha a presença do pai dele aqui 

porque também é amigo do General, e eu tenho esta alegria, já disse outro dia quando o 

Victor, querido filho do André me procurava para discutir alguma coisa de Belém, eu 

disse: “Olha essa dádiva que a vida está me dando, eu fui amigo nas lides administrativas, 

políticas do pai do André, meu querido amigo Juca.” Desejo que se recupere da situação 

de saúde que passa. É o desejo de todos nós. Tive a oportunidade e o prazer de militar com 

o André e estou vendo já o filho. Isso é uma alegria. O pai do Conselheiro Cipriano, às 

vezes eu correndo pela rua, não perseguido por ninguém, apenas em uma atividade de 

esporte, encontrava com o pai do Conselheiro Cipriano e ele me encontrava e depois dizia 

para ele assim, até disse na posse dele: “Eu gosto do Nelson, que para mim é como um 

filho.” E eu disse: “Eu tenho muita honra disso, mas eu quero um pedaço da balsa, quero 

me fazer parte da herança, eu quero um pedaço da balsa.” Então alguém vai dizer: “Mas o 

que é que tem a ver o Exército com a “Sexta de Integração” e com os jurisdicionados?” 

Poucas pessoas, e olha o que vou dizer Presidente, não estou dizendo somente na camada 

mais humilde, com maior dificuldade, até dentro das escolas, poucas pessoas talvez saibam 

da atividade fantástica que exerce as Forças Armadas, especialmente o Exército Brasileiro, 

no domínio das nossas fronteiras, no impedimento do tráfico de armas, dando suporte a 

Polícia Federal neste mal que vai alastrando-se, dilacerando a sociedade brasileira, que é 

o problema dos tóxicos. E vem um homem que não pode mais subir na hierarquia do 

Exército, porque nem mais General de Brigada ou Divisão, General de Exército, atende na 

presença de Vossa Excelência e da minha, eu me senti extremamente honrado pelo convite 
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de estar lá com ele naquele almoço que tivemos. E Vossa Excelência, Conselheiro 

Cipriano, está aí confirmando a emoção com que ele recebeu. Falamos da comenda 

proposta por Vossa Excelência, a alegria de estar aqui. Então isso para nós, eu acho, é um 

galardão nesse sentido, de esclarecer a todos, da oportunidade, sobretudo aos nossos 

técnicos, é uma aula, a “Sexta de Integração” é uma aula de cidadania porque nós estamos 

buscando realmente aquilo que é melhor para o nosso país. Então isso nos engrandece, 

isso nos enche de satisfação, de termos essa oportunidade de ter esse diálogo construtivo. 

Então eu acho que é o momento que a Casa deve festejar. É também especialmente um 

coroamento para a administração de Vossa Excelência. Quantos momentos bons nós 

tivemos aqui nessas sextas? Que foi um conjunto de todas as nossas mãos para fazer isso. 

Queria me reportar aqui, conversei com a Conselheira, tenho certeza que viveremos 

amanhã uma data inesquecível nesta Casa também. Quero dizer que falei com a 

Conselheira Lourdes, aliás, a proposta foi dela, da Conselheira Milene como integrante do 

conselho da nossa escola, Diretora, Professora Géo, queria também dando seguimento, ela 

me permitiu e pediu para fazer isso. No próximo mês de dezembro é o mês de Natal, mês 

que todos nós devemos celebrar com muito amor em nossos corações, o nascimento de 

Cristo, então nós não teríamos a condição de fazer uma “Sexta de Integração” nos moldes 

das que estão sendo feitas, e por essa magnanimidade do coração da Lourdes e 

acompanhada pela Conselheira Milene, eu queria deixar para avaliação de Vossa 

Excelência, do plenário, que, ao invés de convidarmos alguém de fora, há uma solicitação 

que foi feita pelo Coral. E esse Coral aqui, embora de nós três aqui somente a Lourdes que 

cante, mas todos nós temos vinculação com o Coral. Nós tivemos a honra e alegria de criar 

o Coral, a Lourdes recriou esse pleno, denominou muito bem Conselheira Eva, propôs a 

denominação, que no dia 18, na última sexta-feira de dezembro, nós fizéssemos uma Sexta 

de Confraternização. O Coral tem uma cantata para fazer e Vossa Excelência faria um 

grande encontro com os servidores que quisessem comparecer e o Coral se apresentaria. 

Eu quero também festejar Vossa Excelência, que a agora em todos os nossos eventos temos 

o Coral, e eles ficam felizes, porque ele foi criado exatamente para isso, para abrilhantar 

as nossas manifestações e os nossos eventos. Eu sei que já estou ali na prorrogação do 
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tempo, no meu tempo era desconto o que os juízes diziam, agora eles dizem acréscimo. 

Stephenson, eu já vou encerrar, para evitar que alguém diga aqui, como no tempo da 

faculdade, Doutora Milene, quando eu dava aula, eu combinava com um representante 

para que eles não gritassem muito porque a minha voz ia se perder no monte daquele 

vozerio da molecada toda. Eu disse: “Olha, quando eu já estiver cansando vocês, isso não 

é problema”. O representante da turma olha para mim e diz: “Professor, por hoje, né?” Já 

sabia que era para encerrar o papo. Mas eu queria ainda me reportar por uma coisa feliz 

aqui também para nós, e que acho que vai ser muito bom para o nosso Tribunal, 

Conselheiro Odilon, vou invocar novamente o testemunho dele, até porque ele iniciou o 

papo. Naquela visita do Presidente Sebastião Helvécio fez conosco, Presidente do Tribunal 

de Contas de Minas Gerais, quando se falava no tempo de moleque tinha que fazer o “olho 

no padre e outro na missa”, então eu estou aqui olhando para a Milene e para o 

Stephenson, dois mineiros. Então nós tivemos aqui relembrando, o Conselheiro de Juiz de 

Fora. O General é de Juiz de Fora também. A doutora, ali, é de Pato de Minas, mas são 

todos mineiros. E eu dizendo e o Odilon, inclusive nosso mestrando do NAEA (Núcleo de 

Autos Estudos Amazônicos), falamos com o Presidente, Conselheiro Odilon ali foi 

substancial para essa conversa, dizendo para o Presidente Helvécio, que quando estive 

com muita honra para mim na presidência da Casa, nós fixamos um intercâmbio com o 

TCE de Minas Gerais, especialmente destinados, hoje a Secretaria de Controle Externo, e 

era o antigo DCE. Dizendo que embora haja a ATRICON, a reunião dos tribunais nós, 

Conselheiro Odilon e eu, estávamos propondo, que criássemos de uma maneira quase 

informal, assim como nós temos aqui, por exemplo, o Estado do Pará tem algumas cidades 

que são irmãs em Portugal: Santarém tem no Pará e Santarém tem em Portugal. Aveiro 

tem no Pará, eu disse, e o Conselheiro Odilon sugerindo, quem sabe a gente pode formatar 

isso de maneira oficiosa, uma irmandade maior entre esses dois tribunais. Até relembramos 

que nós já temos as semelhanças nas nossas bandeiras, a bandeira de Minas e a bandeira 

do Pará são vermelhas e brancas, não é? Tudo isso. Aí lembrou o Conselheiro Odilon da 

questão ambiental, o Conselheiro Helvécio e a questão dos minerais. Quer dizer, tem tudo 

a ver, eles estão em alguns aspectos um pouquinho, ou quem sabe muito na nossa frente, 
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especialmente na Escola de Contas, aquilo que eles fazem que nós pudéssemos celebrar, e 

pela fraternidade, pela amizade que vi que ele tem com Vossa Excelência, esses canais 

administrativos e burocráticos a gente alarga para criarmos essa identificação com o TCE 

de Minas Gerais, nessa mão dupla que estamos propondo e que eu acho que os efeitos 

serão absolutamente positivos. Eu acho que estamos preparando pela própria escola a 

minuta de um convênio que vai ser submetido a Vossa Excelência para dar conhecimento a 

todos os conselheiros, para que isso possa ser feito com brevidade, a maior rapidez 

possível para que a gente possa coletar esses frutos também. Eu tenho certeza que essa 

parceria para nós será extremamente positiva. Da minha parte, encerrando, agradecendo a 

generosidade de todos. Eu não estive aqui no dia do meu aniversário, eu quero agradecer a 

cada um por tudo aquilo que os corações generosos puderam produzir, eu sei que muitas 

vezes parcialmente pela amizade que nos liga, mas se eu estiver na situação do Antônio, 

quero ficar da mesma forma, Stephenson. Dizer que estando aqui ou fora daqui, estarei 

sempre torcendo pelo sucesso desta Casa, pelo prestigio dos servidores, do plenário, dos 

conselheiros, conselheiros substitutos, porque eu tenho certeza que daqui nós todos juntos, 

exatamente como fazemos hoje, fazemos agora em paz, nós estamos com um único objetivo 

que é de fato colocar a Instituição a serviço da cidadania e da construção de um país mais 

justo e mais fraterno. Muito obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Eu quero agradecer as palavras de Vossa 

Excelência. Hoje foi um dia muito especial para todos nós, principalmente as referências 

que fizemos pela belíssima entrevista oportuna e feliz de Vossa Excelência. Conselheiro 

André, estamos encerrando esta sessão, Vossa Excelência participou de parte dela, mas foi 

uma sessão muito importante. É por isso que eu quero agradecer a todas as manifestações, 

dos nossos conselheiros e também do MPC. Conforme decisão do Plenário, segue a 

transcrição da entrevista concedida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves ao Jornal Diário do Pará, publicada no dia 26.11.2015. Nesta semana, o 

TCE-PA (Tribunal de Contas do Estado do Pará) reúne seus servidores e jurisdicionados 

para a 7ª edição da "Sexta da Integração", que tem o objetivo de promover o debate sobre 

os assuntos mais relevantes para as instituições do estado. Entre os convidados para o 
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evento estão o general Oswaldo Ferreira, comandante militar do Norte. O idealizador do 

encontro, o conselheiro Nelson Chaves, fala sobre a importância do evento e as ações 

promovidas para tornar o Tribunal de Contas do Estado uma instituição cada vez mais 

próxima da sociedade civil. O TCE realizará amanhã sua sétima Sexta da Integração. 

Como tem sido esses encontros? NELSON CHAVES - Extremamente positivos, pois 

proporcionam aos nossos servidores amplo conhecimento prático das ações desenvolvidas 

por jurisdicionados, bem como, dos poderes e instituições. Amanha, além de sua 

explanação, o general Oswaldo Ferreira será condecorado com a Medalha Serzedelo 

Corrêa, por feliz proposição do conselheiro Cipriano Sabino e aprovada à unanimidade 

pelo plenário do TCE. Por coincidência, Serzedelo Corrêa, exemplar paraense e brasileiro, 

foi também General. Como o senhor vê as ações dos tribunais de Contas neste momento 

das famosas "pedaladas fiscais"? NELSON CHAVES - Vejo que passam por um momento 

de afirmação no cumprimento de suas atribuições constitucionais. Aqui mesmo neste 

tribunal, o presidente Luís Cunha tem buscado, de forma competente, por meio de várias 

ações, com o apoio de todos, desenvolver um trabalho de maneira a aproximar o TCE da 

população. De que forma? NELSON CHAVES- Com os projetos que desenvolve como, por 

exemplo, o Fórum, coordenado de maneira exemplar pela conselheira Lourdes Lima, o 

Conversando com o Controle Interno, que conta, na direção, com o aprimorado 

conhecimento do conselheiro André Dias, e o TCE-Cidadão, que leva às escolas e a 

entidades da sociedade civil o conhecimento da missão dos tribunais. Acrescente-se a 

implantação da Ouvidoria, com a direção diligente do conselheiro Odilon Teixeira, que 

também acompanha permanentemente o projeto TCE-Cidadão. O tribunal já está com o 

seu plenário completo? NELSON CHAVES- Terá a sua composição original agora com a 

chegada da conselheira Rosa Egídia, que ocupará a vaga constitucionalmente pertencente 

ao Ministério Público de Contas, que tem sido parceiro do tribunal em todas as nossas 

iniciativas. Traz com ela a competência de um colegiado de procuradores extremamente 

capazes e inteligentes. Nosso plenário funciona, na verdade, com nove integrantes, na 

medida em que participam de maneira constante e efetiva, os conselheiros substitutos, 

Julival Rocha e Milene Cunha, que contribuem de forma expressiva e positiva em todas as 
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nossas decisões. O que o senhor projeta para o TCE? NELSON CHAVES– O 

fortalecimento de suas ações preventivas, por meio do TCE-Cidadão, levado pela nossa 

Escola de Contas Alberto Veloso, com o apoio indispensável da Ouvidoria do tribunal. 

Trabalhamos também pelo aprimoramento cada vez maior do nosso qualificado quadro de 

servidores e a interação com os nossos jurisdicionados, exigindo nas prestações de contas 

a transparência completa dos gastos públicos. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às doze horas e vinte e sete minutos (12h27min) e mandou que eu, Jorge 

Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

Belém, 26 de novembro de 2015. 
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