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ATA Nº 5.358 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) do mês de dezembro do ano dois 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Julival 

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

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

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

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

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

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

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

ordinária do dia quinze (15) de dezembro, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 

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

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

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

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

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

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Declaro-me impedido na forma regimental. Aprovo-

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-a. Em seguida a Presidência assim se manifestou: Antes de dar prosseguimento à 

pauta, quero fazer um registro, que considero importante em demasia, sobre o aniversário 

natalício do Conselheiro André Teixeira Dias. Não estava presente no dia 12, se encontrava 

ausente por motivos de força maior, mas foi aniversário dele, aniversariante da semana. E este 

aniversário do Conselheiro André, merece comemoração dupla, porque é o aniversário de sua 
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posse no Tribunal de Contas do Estado do Pará. E eu quero neste momento fazer esse registro 

Conselheiro André, nesta sessão, quando nos aproximamos do natal, o natal que celebramos o 

aniversário de cristo para pedir para Vossa Excelência muita saúde, muita luz, muita paz, a 

gente sabe do esforço extraordinário que Vossa Excelência faz para o tratamento de saúde, 

não é fácil, é um tratamento longo, mas Vossa Excelência tem sido guerreiro, lutando, lutando, 

e cada momento está sempre melhor, mais disposto para o trabalho. Então quero pedir a Deus 

muitas bênçãos para Vossa Excelência, para toda a sua família, que é o que de mais especial 

poderia pedir neste momento para um amigo é saúde, as bênçãos de Deus. Ainda com a 

palavra, o presidente fez o importante anúncio: Atendendo solicitações, do conselheiro 

Cipriano Sabino, da conselheira substituta Milene Dias da Cunha e do conselheiro Nelson 

Chaves vamos realizar a inversão de pauta de três processos. Justifico ainda a ausência 

momentânea do conselheiro Odilon Inácio Teixeira, submetido a um rápido atendimento 

ambulatorial, devendo estar, daqui a pouco, participando desta sessão. Em não havendo 

expediente a ser lido, em ato contínuo, Sua Excelência, proferiu o seguinte discurso: Com 

elevada honra, transfiro a direção desta sessão a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes lima de Oliveira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu 

possa relatar o processo em pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua 

Excelência, após os cumprimentos iniciais, expressou o seguinte pronunciamento: Quero dar 

felicitações ao nosso querido amigo e companheiro, doutor André Dias, pela passagem do seu 

aniversário natalício que foi num dia de folga das sessões plenárias. Na última sessão Vossa 

Excelência não estava presente; mas hoje, aqui conosco, queremos reforçar as palavras do 

conselheiro Luís Cunha e os votos de muita saúde, de muita paz, de muitas felicidades porque 

sei que você com saúde, com paz, corre em busca das outras coisas boas que a vida oferece. 

Portanto, parabéns, ao lado de sua querida esposa, ao lado dos seus pais, dos seus irmãos, dos 

filhos, enfim de toda a sua família; desejando, de pronto e por oportuno, votos de feliz Natal. A 

partir deste momento, Sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira fez-se presente em 

plenário. Determinou, então, a conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira ao senhor 

secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunizando o anúncio do Processo nº 

2009/52750-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação de Produtores Rurais e Extrativistas Nova 
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Esperança de Praia Grande, responsável Antonio Kleber Ferreira Gouvêa, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, em sessão ordinária de 19/11/2015. Por conseguinte, apresentou o voto-vista para 

acompanhar o relator, quanto às contas irregulares, divergindo, porém, quanto ao valor da 

devolução; sendo, agora, de R$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais). Consultado o 

Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: De acordo com o voto-vista. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o voto-vista. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Quando eu elaborei o voto anteriormente proferido, eu não 

tinha tido as mesmas informações que o Conselheiro Luís levantou-as e dividiu-as comigo 

após, sobre o processo. Conselheiro Luís tem tido uma conduta de sempre se preocupar, aliás, 

um exemplo que ele seguia do Conselheiro Ivan, de buscar a verdade real e não somente a 

verdade processual. Então que quero declinar do meu voto anterior e acompanhar o voto do 

Conselheiro Luís Cunha. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o voto do relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha: Acompanho o voto do relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira (no exercício da presidência): Acompanho o voto-vista. Ao final, 

declarou a presidente que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição apresentada 

através do voto-vista. Neste momento, Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, restituiu a Presidência à Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que 

agradeceu o apoio e, atendendo solicitação das partes e dos relatores já mencionadas no início 

da sessão, determinou a inversão na pauta de julgamentos, e solicitou ao secretário o 

prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2012/50453-0, que trata da 

Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Fundo de Reaparelhamento Judiciário, exercício financeiro de 2011, 

responsáveis Rômulo José Ferreira Nunes e Raimunda do Carmo Gomes Noronha, cujo Relator 

foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que assim pronunciou-se: Senhor 

Presidente bom dia! Bom dia Doutor Antônio Maria, Eminente Digno Chefe do Ministério 

Público de Contas. Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes bom dia! Conselheiro André, 

Doutor Odilon e Doutor Julival. Senhor presidente, eu pedi a inversão porque tenho uma 
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agenda importante no gabinete, devo receber dois deputados. Como tinha apenas um processo 

na pauta, eu pedi para inverter, vou estar na casa, mas eu vou ao gabinete dar prosseguimento 

a audiência e os compromissos marcados. Podendo voltar ao plenário, apenas por isso. Senhor 

presidente, antes da relatoria, eu quero levantar três assuntos: o primeiro é em relação ao 

conselheiro André Dias, a quem desejo apresentar a minha admiração, o meu carinho, o meu 

abraço pelo dia do aniversário natalício. Registro também publicamente e com muita emoção, 

muita alegria, me parece que o Conselheiro André completou 4 anos na casa. Meus parabéns 

já em 4 anos muitas e várias, enfim, e infinitas contribuições ao Tribunal de Contas, continua 

trabalhando Conselheiro André, no seu projeto por idealismo de coração, por acreditar que 

pode ajudar o estado do Pará de várias formas, como Vossa Excelência fez ao longo de sua 

carreira política, como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, tendo ainda 

assumido várias funções como Secretário de Estado, e agora no Tribunal de Contas, 

assumindo outras não menos importantes funções. Parabéns pela data da posse, e também pelo 

aniversário. Por isso é que todos demonstramos o respeito, mas acima de tudo o carinho por 

Vossa Excelência. Que Deus abençoe a você – e a nós todos -, com saúde, no trabalho, na 

família, onde Vossa Excelência for caminhar. Em outro tema, quero falar da proposta do 

Tribunal de Contas de fixação do valor mínimo de trinta mil reais para as tomadas de contas 

especiais virem para julgamento neste Tribunal. Não teria o TCE mais como se movimentar 

neste sentido, naquelas cujo valor não alcançar a alçada. Eu, sinceramente, não concordo com 

isso. Mesmo que configure dano ao erário, conselheiro Odilon, conselheiro André, conselheiro 

Nelson, eu até ficaria preocupado assim, por exemplo, se a conta fosse considerada irregular 

com devolução, de valor de oito mil reais, portanto, dentro dos trinta. O nome desse gestor 

responsável não iria para a lista dos inelegíveis, pois o Tribunal tem que julgar para incluir 

esse nome na lista. Então a preocupação que eu tenho é séria. Tomadas de Contas Especiais, 

mesmo configurando dano existente ao erário estadual se o valor for inferior ao limite 

estabelecido, não seria apreciado, são situações que a gente deve avaliar. Com a minha 

proposta, que me parece que foi acatada, reduzindo esse valor – de trinta para quinze mil – 

pelo que eu agradeço até; mas, sinceramente, eu continuo com a minha proposta de quinze, 

mas eu coloco à reflexão dos meus colegas, que se for o caso de reduzir esse valor para dez 

mil, ou até nem ter esse valor mínimo, porque configurado o dano ao erário não tem como 
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dispensar de forma nenhuma ninguém, porque o plenário tem de se manifestar, seja de que 

valor for, de mil, cinco mil, oito mil, ou mesmo de quinze mil, é a minha proposta. Mas eu fiz a 

proposta para amenizar essa situação. Mas se for possível reduzir para dez, ou para zero, 

configurado o dano ao erário, o Tribunal teria que se manifestar, até porque uma pessoa com 

essa penalidade, terá também outras implicações, como, por exemplo, tornar-se inelegível. O 

concurso público exige certidão negativa do TCE. Neste caso, não teria. A pessoa deve ao 

erário; e, no caso, teria uma certidão positiva, e não negativa, por causa do débito. É uma 

reflexão que eu faço. Vou me ausentar da sessão logo após esse julgamento. Pretendo retornar; 

mas caso não seja possível – por causa dos atendimentos no meu gabinete – quero deixar aqui 

outra reflexão, e com muito carinho assim faço, a respeito do concurso público a ser realizado 

pelo Tribunal. Vossa Excelência já me informou que vai fazer todo o possível. Mas que a gente 

olhasse a possibilidade de fazer a prova, também - além de Belém -, em Santarém e em 

Marabá. Defendo isso por causa das duas regiões que o TCE se faz representar por lá; e para 

o Oeste do Pará seria importante a prova do concurso ser realizada lá, ou seja, em Santarém. 

Vou gravar uma mensagem de Natal para todos os servidores e, mesmo já tendo mandado a 

minha mensagem para os demais conselheiros, quero, senhor presidente, com esta permissão e 

a benevolência de todos, ratificar os votos de um feliz Natal e sinceramente os meus 

agradecimentos por este ano maravilhoso e pelo carinho recebido, desejando a todos muita 

saúde, muita alegria, muita paz, sabedoria e principalmente discernimento por causa do 

momento de crise por que passa o nosso País. E a gente tem que ter muita calma e 

tranqüilidade na administração das nossas coisas, para que tudo caminhe certo. Então desejo 

a todos um feliz Natal e próspero Ano Novo. Procedido o relatório, antes do pronunciamento 

oficial a respeito deste julgamento, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas, doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, expressou a seguinte 

manifestação: Presidente, o senhor falou ainda há pouco que o conselheiro André Dias estava 

numa comemoração dupla. Quero avisá-lo que comemoração dupla merece presente em dobro. 

Mas o que eu quero realmente esclarecer, falar e testemunhar – antes de entrar no julgamento 

do processo com a aquiescência de Vossa Excelência – é que a respeito do conselheiro André 

Dias, eu tenho uma passagem que acho muito interessante. A minha esposa quando conheceu, 

ou melhor, quando passou algumas horas no curso de auditoria – quando ele saiu, ela virou 
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para mim e disse: “Mas que rapaz simples, educado. Ele transmite paz, harmonia”. E 

realmente o conselheiro André Dias transmite essa paz. Transmite essa harmonia. Uma pessoa 

simples, educada, correta, íntegra. E isso faz com que o nosso Tribunal, juntamente com o 

nosso Ministério Público de Contas, também se solidarize com todas as comemorações ao 

conselheiro André dias, que se faz merecedor dessas homenagens pela sua maneira de ser e de 

se portar. Simplesmente por isso. Uma pessoa digna de todas as nossas felicitações. Em nome 

do Ministério Público eu quero parabenizar o conselheiro André Dias, com quatro anos de 

atuação neste TCE, onde já marcou com letras indeléveis a sua passagem por esta Corte. Feito 

este pronunciamento, voltou-se ao cumprimento do dispositivo regimental, oportunidade em 

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

entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e recomendações sugeridas 

pela SECEX (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, com as 

recomendações apresentadas pela SECEX e ratificadas pelo Douto Ministério Público de 

Contas serem encaminhadas ao FRJ 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. Antes do anúncio do próximo processo em 

pauta, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira apresentou a seguinte 

observação: Quero registrar o pronunciamento de Vossa Excelência, conselheiro Cipriano 

Sabino, e no momento das manifestações sobre as matérias administrativas, pode ser que 

Vossa Excelência não esteja aqui e já quero deixar de prontidão o Secretário de Controle 

Externo, doutor Edilson Resque, para vir ao plenário para que ao final da sessão preste alguns 

esclarecimentos. Essa instrução normativa, bastante discutida com os conselheiros, também 

está de consonância com a linha que está trabalhando o TCU, eu tenho feito reuniões com o 

pessoal do TCU aqui em Belém, o Presidente do TCU veio a Belém, ele não quis dar 

repercussão, eu também não quis fazê-lo. O Presidente do TCU, Ministro Aroldo Cedraz, veio 

aqui, eu estive com ele, participei de um evento na unidade do TCU em Belém. Mas ele quis 

chegar de forma simples, também sair, não deu repercussão, eu respeitei isso. E esteve 

presente também o Presidente do TCM, César Colares. Isso aconteceu por volta de um mês, e a 

gente está alinhado, trabalhando. Mas eu levo em conta o que disse Vossa Excelência, assim 
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como eu quero que fique registrado em ata o posicionamento do conselheiro Cipriano Sabino 

em relação ao concurso público. Eu creio que é a terceira ou quarta vez que ele se manifesta 

com o presidente, para mim, publicamente é a primeira vez. Mesmo que o pleito de Vossa 

Excelência não seja atendido por conta das dificuldades operacionais do concurso, mas eu 

quero que fique registrada em ata a posição de Vossa Excelência, pleiteando que o concurso 

público também se realize em Marabá e Santarém. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Permita um diálogo breve, Senhor Presidente, 

se não vamos retornar à polêmica. Eu queria ver como é que o TCU se manifesta quando as 

contas são irregulares, quando há dívida para a União, o posicionamento que acredito que eles 

não dispensam, pode ser aquela questão secundária, mas a partir do momento que foi 

comprovada a irregularidade nós não podemos incluir o nome desta pessoa na lista, acho que 

tem que ser avaliado isso. Segundo ponto, a dificuldade logística talvez que tenha para 

realização do concurso, sinceramente não vejo, porque a licitação quando for realizada, ou se 

for, como for, ela pode já prever isso, e a empresa responsável terá condições de preencher 

essa condição no Tribunal. Eu avalio que a realização das provas em Belém, Marabá e 

Santarém seja de fundamental importância para o Tribunal e para todo o Estado do Pará. É a 

minha avaliação, e agradeço por considerar a minha proposta, Presidente, muito obrigado! 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, 

apenas para contribuir com esse debate que logo mais faremos na parte administrativa sobre a 

tomada de contas especial. Na União federal eles têm o CADIN, que é o Cadastro de 

Inadimplentes, então de fato o Conselheiro Cipriano levantou uma matéria interessante. Ele 

vai para a lista de devedores do TCE, se ele vai ser inelegível ou não a Justiça Eleitoral assim 

dirá, se houver todos os elementos necessários para garantir inelegibilidade, de todo modo se 

ele não for para a lista, me parece que a edição normativa do TCU exige, obriga que a 

administração federal inscreva o responsável no CADIN. Ele não pode licitar com a 

administração, não vai poder participar de concurso nenhum e muito menos contratar com a 

administração. Digo isso porque nós, no Estado do Pará, não instituímos um cadastro de 

inadimplentes no formato da União. Mas não é o mesmo cadastro, aquele cadastro que está 

proposto no projeto de Lei Orgânica é um cadastro do Tribunal. Teria que ser um cadastro 

estadual proposto pelo chefe do Poder Executivo, na minha opinião. Então, assim, apenas para 
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contribuir. É claro que o Doutor Edilson logo mais trará mais informações a respeito do 

assunto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Mas eu quero levar em conta, está registrado em ata, a preocupação do eminente 

conselheiro Cipriano Sabino, esta matéria foi profundamente estudada pelos nossos técnicos e 

ela está em consonância com tudo que está sendo feito no Brasil, na maioria dos Tribunais. A 

gente está encontrando um caminho para dar celeridade à instrução processual. E quero dizer 

mais, sobre tomada de contas especial, a administração pública estadual está um pouco 

perdida, com a mudança que houve aqui, algumas Secretarias que celebram convênios tiveram 

dificuldades para recepcionar estas prestações de contas, e tinha que ter uma orientação do 

Tribunal, e é por isso que estamos fazendo este ato normativo para orientar toda 

administração pública estadual como se faz a tomada de contas especial. E como a Secretaria, 

o Jurisdicionado deve proceder em relação ao Tribunal de Contas. Mas de qualquer maneira 

ainda haverá possibilidade na matéria administrativa de discutir o assunto. E eu registro 

novamente o posicionamento do eminente conselheiro Cipriano Sabino. Neste momento se 

registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Prosseguindo-se à pauta, foi anunciado o Processo nº 2015/51198-3, que trata da 

Consulta formalizada por Alex Bolonha Fiúza de Mello, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Em breve interregno, o presidente voltou a manifestar-se: 

Antes de passar a palavra para a relatora eu chamo a atenção dos conselheiros para a leitura 

deste processo, que eu considero da maior importância para a administração pública. O 

professor-doutor Alex Bolonha Fiúza de Mello, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Educação Técnica e Tecnológica do Estado do Pará, ex-reitor da Universidade Federal do 

Pará, nos procurou neste Tribunal, procurou a administração, para discutir um assunto que eu 

considero relevante para o Estado do Pará, e no momento a orientação que a presidência deu 

a ele é que ele fizesse na forma de uma consulta. E ele formulou a consulta, e a relatora é a 

Conselheira Milene Dias da Cunha. E eu quero, neste momento, não tenho conhecimento do 

relatório dela, mas dizer que a Doutora Milene e sua equipe se debruçaram sobre a matéria, 

estudou profundamente e nos traz hoje um trabalho concluído que eu considero importante. 

Então eu peço a atenção dos senhores Conselheiros para o tema que ela vai abordar. Neste 

momento passo a palavra à relatora sua Excelência Conselheira Milene Dias da Cunha. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom 

dia Senhor Presidente! Bom dia Ministério Público. Conselheiros. Todos presentes. Todos que 

nos ouvem. Antes de partir para o início da leitura do relatório, Senhor Presidente, eu gostaria 

de aproveitar a oportunidade já que hoje a pauta é longa, e manifestar os meus votos de 

felicitações e saúde ao Conselheiro André pela passagem de seu aniversário. Gostaria de dizer 

a Vossa Excelência, Conselheiro André, que conforme disse uma vez o filósofo Jorge Santiana: 

“O nosso caráter é o presságio do nosso destino.” Então quanto maior a integridade que temos 

e mantemos, mais fácil e nobre é a probidade do nosso destino ser. E eu quero dizer que Vossa 

Excelência é uma pessoa extremamente íntegra e tem um caráter que me inspira. E é por isso 

que o Senhor tem o prestígio e o reconhecimento como profissional e homem que é, e é um 

prazer estar próxima e conviver com o senhor neste Tribunal. Então parabéns e que o senhor 

tenha muitos e muitos anos de vida e saúde, para que possa nos brindar sempre com a sua 

presença aqui. Lido o relatório e, por força de norma regimental não havendo manifestação do 

Ministério Público de Contas, a matéria foi colocada em discussão. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Doutora, eu entendi 

que essa consulta vem em caso concreto, não em tese. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Não. Ela veio em tese, Senhora Conselheira. Ela 

pergunta quanto à possibilidade de pagamento de bolsas a instrutores; quanto à possibilidade 

de contratação de Organizações Sociais e OSCIPs para gestão de escolas profissionalizantes, e 

quanto à possibilidade de dispensa de licitação de sistema S. Ela não trata de caso concreto. 

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

é um caso especifico de recurso do estado? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: É uma hipótese levantada quanto à possibilidade 

dessas situações, e não em relação a um caso concreto aplicado no âmbito da Secretaria. 

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

não engano durante o relatório parece-me algo assim que foi transformado em tese, no início 

da leitura. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Eu vou ler novamente no relatório, e como foi a manifestação. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Me parece que no 2º 

parágrafo, se não em engano no 2º ou 3º parágrafo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: O 3º parágrafo fala que autos foram remetidos à 

Procuradoria, que sugeriu a admissão da consulta considerando estarem preenchidos os 

requisitos de admissibilidade constantes dos artigos nº 235 e 233 do Regimento Interno. O 2º 

parágrafo fala que a presente consulta vem acompanhada do parecer da unidade jurídica do 

órgão, que é um dos requisitos do artigo nº 236 do Regimento Interno. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Que fala alguma 

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

No parecer jurídico do órgão que encaminhou a consulta, ele fez a manifestação jurídica e 

solicitou, talvez seja essa parte que a senhora tenha se confundido, que fosse realizada 

consulta em tese a este Tribunal a fim de alcançar uma resposta com caráter normativo as 

questões levantadas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: É uma pena, Senhores Conselheiros, que o Secretário de Ciência e 

Tecnologia, que esta aqui presente, não possa participar desta sessão, porque o Regimento não 

prevê em consulta a manifestação da parte. É uma pena. Mas ele está aqui, e já se colocou à 

disposição, se for o desejo dos conselheiros, comparecer a este tribunal para falar desse 

projeto. Porque na verdade, Conselheira Lourdes Lima, qual é a preocupação do Reitor, eu o 

chamo de reitor, mas na verdade está Secretário hoje. Assim, não adianta ter uma escola 

profissionalizante, muito bem construída como tem agora no município da Vigia, e o ensino 

não ser de qualidade, o estado fazer de conta que ensina. E ele fez as ponderações porque não 

é fácil fazer um concurso público para nomear um professor da escola profissionalizante para 

uma determinada disciplina. Nós não vamos chegar aonde desejamos, considerando a 

experiência do ensino médio que a gente vê aqui. E, por outro lado, imaginemos que seja um 

torneiro mecânico que precisa dar aula, e onde a gente vai encontrar esse torneiro mecânico? 

Tem que procurar o melhor para dar aula para aqueles alunos. De repente ele está em uma 

oficina; de repente talvez ele seja doutor naquilo que faz mas não tem o diploma. Então é um 

conjunto de coisas que tem que levar em conta. E, na verdade, o objetivo da consulta é poder, 

no ensino profissionalizante, para atender a grande demanda do Pará, porque os projetos 

chegam, as empresas estão exigindo mão-de-obra qualificada e o Pará não tem para oferecer, 

lamentavelmente. Quem ocupa as vagas no mercado do trabalho é o pessoal de fora. Qual é a 

ideia do Governador? É formar, capacitar, preparar a mão-de-obra do Pará para atender 
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essas demandas que tem dos grandes projetos, das grandes empresas. E o propósito do 

Secretário é justamente saber se ele pode contratar um profissional para vir dar esses cursos 

aqui, para capacitar, para formar essas pessoas, porque se fizer um concurso público para 

contratar esse profissional, é imprevisível o que pode acontecer. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É similar ao 

PRONATEC, que é do Governo Federal? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tem algo a ver. Mas, na verdade, o que coloca o 

Secretário, e me convenceu, é um projeto revolucionário para formar em um nível elevado o 

profissional do Pará, quer seja eletricista, torneiro mecânico, qualquer profissão, formar em 

um nível elevado. Na área de mineração principalmente, porque sinceramente eu acho um 

absurdo nos grandes projetos do Pará a gente não ter quase paraense trabalhando, porque 

eles não estão preparados. E a empresa, uma empresa grande, uma empresa séria, não 

improvisa, conselheira Lourdes Lima, ela contrata o profissional que ela precisa. O objetivo da 

empresa é dar resultado, dar lucro. E a nossa mão-de-obra, infelizmente, com raríssima 

exceção no Estado do Pará, não está preparada para ocupar esse espaço que está aí, e é 

grande o espaço. A gente tem conhecimento dos grandes projetos que estão sendo implantados, 

outros serão implantados no Estado do Pará. Mas a empresa também está fazendo exigência 

para o Governo: “Governador, nós precisamos de mão-de-obra qualificada”. Porque também 

é complicado para empresa trazer um profissional lá do Rio Grande do Sul, ou do exterior, 

porque depende de uma logística maior, o profissional do Estado do Pará é mais interessante 

para a empresa, e para nós isso é fundamental, nós temos obrigação de oportunizar aos 

paraenses realmente a capacitação, o ensino, para que a pessoa realmente esteja em condições 

de ocupar este espaço. Porque hoje, Conselheira Lourdes Lima, é um desafio, outro debate 

para outro momento, o nosso ensino médio, não ensina nada. A pessoa quando conclui o 

ensino médio não está pronto para nada, não sabe fazer quase nada. Eu acho que o ensino 

profissionalizante é um bom caminho, um bom caminho para oportunizar empregos aos nossos 

irmãos paraenses. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha: Só para esclarecer o questionamento apontado pela Conselheira Lourdes, talvez na 

parte final possa ter gerado confusão conselheira, porque fala do encaminhamento do parecer 

jurídico da SECTED (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e 
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Tecnológica), mas isso está fundamentado no artigo nº 235 do nosso Regimento, que diz assim: 

“A consulta dirigida ao tribunal deverá cumulativamente atender aos seguintes requisitos: ser 

subscrita por autoridade legitima, ser formulado em tese, conter apresentação objetiva dos 

quesitos com a indicação precisa da dúvida quanto à interpretação e aplicação dos 

dispositivos legais e regulamentares, versar sobre matéria de competência do Tribunal de 

Contas e conter parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, 

sempre que possível.” Então, no 2º parágrafo, eu estava apenas fazendo um breve relato do 

que constou nesse parecer jurídico que respalda no inciso 5º do artigo nº 235. Então a consulta 

foi formulada em tese. Foram situações hipotéticas levantadas quanto à  possibilidade de se 

pagar a bolsa, quanto à possibilidade de contratar OSCIPs, e quanto à possibilidade de 

dispensar a licitação no caso do sistema “S”. Terminada a fase da discussão, Sua Excelência 

promoveu a continuidade do julgamento, proferindo agora, Proposta de Decisão com o seguinte 

teor: I – A exemplo do que ocorre na esfera federal, mostra-se possível o pagamento de bolsa a 

instrutores, desde que haja legislação e regulamentação estadual específica, na realização de 

programas e de ações educacionais profissionalizantes e tecnológicas, respeitado, em todo o 

caso, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 

eficiência. II – Atendidas algumas condições, o pagamento de bolsa aos instrutores não entra 

no somatório da despesa de pessoal, nos termos definidos no art. 18 da LRF, e sua 

contabilização deve ocorrer a conta de Outras despesas correntes, no elemento “Outros 

serviços de terceiros – Pessoa Física”. III – Desde que sejam regularmente qualificadas como 

OS ou OSCIP, sejam atendidos os princípios do caput do art. 37 da CF, restem evidentes as 

metas e critérios da avaliação do serviço, não haja prejuízo da atividade fiscalizadora dos 

órgãos competentes e a atividade de gestão educacional esteja prevista no contrato de gestão 

ou no termo de parceria, mostra-se possível a gestão das escolas profissionalizantes por essas 

entidades. Precedente do STF na ADI 1923. IV – Atendidos os requisitos da Lei n° 8.666/93 e 

desde que haja a contratação para a realização de cursos profissionalizantes, seja de natureza 

sazonal e não permanente, com vistas a atender demandas específicas, dentre outras 

condições, mostra-se possível a contratação direta do Sistema “S” para a realização dos 

referidos cursos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 
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manifestação da relatora. Anunciado o resultado oficial desta votação, o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira fez a seguinte ponderação: Acredito que dentro do que 

esperava sua Excelência o Secretário, Doutor Alex Fiúza de Mello, eu convido em um momento 

oportuno combinado com os conselheiros, eu acho importante ter um momento nosso com o 

senhor, para que o senhor possa apresentar o seu plano de trabalho nessa área, que eu 

considero de maior importância para o Estado do Pará. Eu creio que vamos dar um salto de 

muita qualidade, e vamos preparar os nossos irmãos paraenses para o mercado de trabalho. O 

Estado do Pará aponta como o estado que vai reunir as melhores condições para crescer no 

Brasil. Os grandes projetos estão chegando, continuarão chegando, e nós temos que preparar 

o nosso povo para ocupar esses espaços. É exatamente esse o pensamento do nosso Secretário 

de Ciência e Tecnologia. A decisão é unânime, eu vou pedir a Secretaria, como é a última 

sessão do ano, já que aprovado por unanimidade, que amanhã tome todas as providências para 

que na segunda-feira a gente possa publicar esse resultado, e dar ciência ao nosso Secretário 

que está aqui presente e ao Governador do Estado do Pará. Então, Doutor Alex, fica já um 

convite para o senhor, no momento oportuno com a sua equipe, vou combinar com os 

conselheiros, de você vir fazer uma exposição de como esse trabalho vai ser realizado na sua 

Secretaria no Estado do Pará. Preliminarmente, o que o senhor já me apresentou na 

presidência da Casa eu fiquei muito satisfeito. E eu até comentei com o Conselheiro André 

Dias, que pensa também nessa direção. A gente não pode fazer de conta que ensina, nós temos 

que realmente ensinar, qualificar, preparar o cidadão para ocupar este espaço, a gente não 

está lidando com empresas pequenas que improvisam. São empresas que sabemos que acontece 

e o que é preciso. Empresas que tem realmente, eu posso dizer assim, um nível de excelência. 

Empresas que se precisar vai buscar em qualquer parte do mundo o profissional para atender 

as suas necessidades, e é com essas empresas que a gente está lidando no Estado do Pará. Eu 

sei que é uma caminhada difícil, vai ser necessário muito esforço, muito trabalho. Mas eu creio 

que agora há um rumo para que a gente possa oportunizar isso aos paraenses. E agora eu 

queria pedir à Secretaria que colocasse em votação todos os processos de relatoria do 

Conselheiro Nelson Chaves. E como a Conselheira Milene precisou de um tempo para poder 

ler o seu relatório, e ela merece isso, porque ela se dedicou muito para fazer esse trabalho, eu 

quero parabenizá-la por isso. Senhor Secretário, pode ficar a vontade, obrigado por ter vindo. 
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Fica registrado aqui doutora os meus parabéns. Eu sei que não existia tempo para vir à pauta 

esse projeto hoje, porque necessitou de uma dedicação maior, e a senhora conseguiu cumprir a 

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

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

André Teixeira Dias. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/53110-8, que agasalha o 

Ato de admissão de pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de 

Clinicas Gaspar Vianna, sob a relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que, antes 

de deter-se no relato anunciado, fez um breve pronunciamento: Senhor Presidente, Senhores 

Conselheiros, doutor Antônio Maria, Procurador Geral de Contas. Servidores. Jurisdicionados 

eventualmente nesta sessão. Servidores das duas casas, tanto do MPC quanto do TCE, bom dia 

a todos. Esta é uma sessão que até poderia caracterizá-la como especial. E vou pedir 

permissão a Vossa Excelência, Presidente, à generosidade dos nossos pares aqui, para que, 

antes de relatar o processo, eu possa fazer algumas considerações: a primeira delas, 

logicamente endereçada ao Conselheiro André Dias, a respeito do aniversário ocorrido no dia 

12, do quarto ano de presença nesta Casa, que coincide com a data do seu natalício. Já fiz a 

ele pessoalmente a manifestação dos meus desejos, dos meus votos de muita paz, saúde, 

prosperidade, e sempre ao André logicamente desejo dias melhores e sempre muito produtivos. 

E dizendo também que é uma alegria que a gente constata ao longo do tempo, e essas 

coincidências da vida, que eu na vida pública tive a oportunidade de conviver com três 

gerações da família do André. Sou muito amigo do seu pai, ele sabe disso, me honra muito 

disso, tivemos grandes pernadas no interior deste estado, Senador Juvêncio Dias, querido 

amigo, tive a oportunidade de conviver com o André em vários momentos da nossa caminhada, 

como também com seu tio Paulo Dias, não partidariamente, mas também discutindo assuntos 

do Pará. E já tive a honra e alegria de receber o Vitor, filho do André, para discutir assuntos 

de interesse da vida pública. Portanto, eu tenho a possibilidade, a alegria, o privilégio de 

conviver com três gerações dessa família, que é muito amiga da minha também. Juvêncio, o 

Juca, como eu chamo, o André e o seu filho Vitor. De maneira que eu quero renovar com o 

Conselheiro André tudo aquilo que fiz em particular, meu desejo de felicidade, alegria, muita 

saúde, e também em nome da Casa por tudo aquilo que ele já fez nesses quatro anos. E o 

Conselheiro Antônio Maria, também posso chamá-lo assim, terá como eu o privilégio desde 
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que nós já estávamos na linha de chegada, como diriam os nossos juízes no campo de futebol, 

Conselheiro André, este acréscimo de tempo de poder para nós alegremente e se Deus quiser 

nos dando vida e saúde para conviver com Vossa Excelência um pouquinho mais. O 

Conselheiro Julival foi ejetado daquela cadeira, ele me disse que não estava sentado ali por 

que a cadeira desequilibrava, e ele voltou para a bancada dos Conselheiros Substitutos, que 

fica em um plano superior ao nosso. Nós aqui também muito apreensivos, vimos com muita 

alegria que o conselheiro Odilon chegou dos seus exames tranquilo, sem estar ofegante, na 

plenitude da sua saúde. E queria dizer também com total garantia de humor, Presidente, 

porque as coisas acontecem na vida da gente, e eu quero dizer aqui que eu talvez estivesse um 

pouco aborrecido no início, mas essas coisas passam em mim rapidamente. Quero me dirigir a 

Vossa Excelência, Doutor Antônio Maria, como os decanos são tratados, vá se preparando, 

porque eu tinha pedido, conselheiro Odilon, inversão de pauta dos meus processos, e eu 

achava que como sendo decano da Casa, e aí teve inversão de pauta para o conselheiro 

Cipriano e depois para a conselheira Milene. Eu já também não só me angustio de ter sido 

negada esta prioridade, porque eu tive a oportunidade de ver um belíssimo voto da 

Conselheira Milene, que quero parabenizá-la por isso, não surpreende a profundidade da 

análise dessas matérias por parte dela. E também quero em direção ao nosso corpo técnico, 

que vi que muito a conselheira Milene se manifestava já em certas situações que, vamos dizer 

assim, foram produzidas pelo parecer dos nossos técnicos e que ela, com muita sabedoria, 

dissecou para finalmente dar o seu voto. E eu dizendo ao Doutor Antônio Maria, eu sempre 

digo aqui, Conselheiro André, Conselheira Lourdes, assim de uma maneira muito jocosa, e 

dizer: “Olha, o decano é o último que fala e o primeiro que apanha.” E o presidente não 

testemunhou isso, quer dizer, eu pedi a inversão de pauta e só não fico aborrecido porque vi o 

voto do Conselheiro, e esta aula aqui que a Doutora Milene deu. Então veio até para me 

alegrar, mas quero dizer que por causa disso eu deixei de ficar aborrecido com Vossa 

Excelência, senão eu iria ficar muito bravo. Mas eu queria exatamente começar assim para 

fazer esta introdução com muito humor, dizer que foi muito alegre estar aqui, tinha também a 

consulta feita pelo o Secretário, muito bom que o Tribunal se manifeste. Essa questão da 

preparação dos nossos técnicos, quero dizer aqui a Vossa Excelência, presidente, que tive uma 

alegria muito grande, essas coisas que marcam a vida da gente, quando nós conseguimos fazer 
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instalar em Tucuruí, o Ministro da Educação era o Ministro Murilo Rilho, e o Senador era o 

Senador, e depois Governador Almir Gabriel, nós tínhamos um problema em Tucuruí que 

havia todas as instalações da Eletronorte desativadas em face da conclusão da hidrelétrica, 

que aliás eu sempre faço esse parêntese, que poucas pessoas conhecem a Hidrelétrica de 

Tucuruí. Sugiro até a Vossa Excelência aqui presidente, quem sabe um dia, que faça uma 

programação, agora que a ponte vai ficar pronta, para que todos nós do Tribunal, MPC, 

extensivo aos servidores, que nós tivéssemos um dia para visitar aquela hidrelétrica, que eu vi 

as obras e tive a oportunidade depois de chegar na sua conclusão. Aquilo era coisa que precisa 

ser vista pelos brasileiros. Não só a hidrelétrica como aquela região inundada do Rio 

Tocantins, que significa, algumas vezes em área, a Baía de Guanabara. E é indispensável que 

nós, Conselheiro André já falou tantas vezes comigo, alguns projetos monumentais, grandiosos 

neste estado, pudéssemos conhecê-los de perto. Seria, não digo uma Sexta de Integração, mas 

uma viagem de integração que nós poderíamos fazer na utilidade para todos nós. Quando se 

passa aqui a questão do preparo; e lá em Tucuruí havia esse impasse, fomos ao Ministro da 

Educação, e tivemos a alegria, eu estava na presidência, por coincidência já não era mais 

deputado, quando se instalou em Tucuruí uma escola técnica profissionalizante para 

aproveitar as instalações da Eletronorte no sentido de prover de recursos humanos, e nós 

estamos aqui, eu diante também de Vossas Excelências, a gente já vai falando, mas no 

preâmbulo do voto, Vossa Excelência consentiu presidente, quando a gente vê o prédio hoje 

que abriga o Tribunal de Justiça do Estado, que era o Instituto Lauro Sodré, aquilo era uma 

escola técnica fantástica, os carpinteiros, os torneiros, nós preparávamos aqui com muita 

competência para que pudessem essas empresas que vêm de fora. Elas têm também que ser 

cobradas no sentido da preparação da mão-de-obra, porque as riquezas estão no nosso solo, e 

oportunidade de preparar um produto de melhor qualidade para uma competição 

internacional, elas também são interessadíssimas em valorizar isso. De maneira que hoje foi 

um dia muito importante para nós, porque vimos a consulta do Secretário sobre o parecer da 

doutora Milene que é uma coisa que tem que interessar profundamente a todos nós. De resto, 

Conselheiro André, muita saúde, vida longa, alegria e prosperidade para Vossa Excelência, e 

pedir permissão e perdoar por eu ter me alongado neste preâmbulo aqui. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, é 
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muito importante o que Vossa Excelência falou. Eu confesso que fiz de propósito para Vossa 

Excelência ser o terceiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas Vossa Excelência queria me alegrar ou castigar? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Alegrar, porque eu 

acho que um relator quando se dedica a um trabalho, ele quer compartilhar o conhecimento, o 

estudo com as pessoas. Eu acho que este plenário é muito importante para a nossa Instituição, 

os servidores estão ouvindo o que a gente fala aqui. E quando tem um ou outro projeto que se 

destaca, como eu creio que esse sim, dessa consulta, é um aprendizado para nós e para os 

servidores que nos ouvem. E confesso que eu queria a presença de Vossa Excelência aqui, até 

pela amizade, e vocês trabalham juntos na Escola de Contas, e eu sabia que a doutra Milene 

tinha se dedicado muito nessa consulta, e eu fico muito feliz de ela poder produzir um trabalho 

tão bom que nos enche de orgulho. E eu sabia que Vossa Excelência tinha uma agenda, e está 

com agenda em andamento no gabinete de Vossa Excelência, mas era importante ter passado 

por isso, porque eu acho que é um prestígio a doutora Milene. Queria dizer isso. E foi de 

propósito, mas agora Vossa Excelência vai relatar o processo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Agradeço a Vossa Excelência, me alegrei 

muito Presidente. E depois eu quero que leve sempre em conta essas coisas que falo. Eu sempre 

estarei muito feliz, se puder, vamos dizer, dar precedência aos meus companheiros. Então não 

tenho nenhum problema, toda vez que houver, eu me sentirei muito alegre, por qualquer 

motivo, em poder deixar que outros falem na nossa frente, fico muito alegre com isso. 

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

complemento mais, não foi a doutora Milene que pediu a inversão de pauta, até para fazer 

justiça a ela, foi o doutor Alex Fiúza de Mello, que disse o seguinte: “Eu tenho uma viagem 

para fazer agora, e eu gostaria muito de participar dessa sessão e ver o processo que eu 

provoquei ser julgado.” Foi atendendo principalmente o jurisdicionado. Obrigado conselheiro! 

Foi procedida a leitura do relatório e em seguida, 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.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro André Teixeira Dias: Eu peço vistas. Aliás, como não é uma coisa pessoal 

Conselheiro Nelson, eu quero que Vossa Excelência note que eu vou pedir vistas de todos os 

demais processos, e só não pedi vistas no processo da Conselheira Milene, por reconhecer não 

só o esforço dela, como o prestigio da presença do próprio Secretário em pauta. E antecipo 

que gostaria de pedir a retirada de pauta também de todos os processos de minha autoria. 

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

pedido de vistas pode. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu quero dizer que o Conselheiro André pedindo vistas 

dos meus processos eu fico muito honrado, vai ter uma outra visão. Apenas eu peço que nesta 

condição, da minha parte, e Vossa Excelência terá que acolher, eu peço apenas que o 

Secretário faça a leitura dos processos já sabedor que ele vai pedir vistas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Excelência, eu vou até explicar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não precisa 

explicar Conselheiro André. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Não é só o seu, é de todos, e eu vou lhe explicar claramente por quê. E isso tem 

a ver com o presidente. Na semana passada eu estava aqui ouvindo com o Odilon e discutindo 

com relatoria da Conselheira Substituta Milene, quando eu comentava com ele que a 

Secretária de Recursos humanos, Alice, tinha preparado um documento me explicando, 

detalhando a lógica do Sistema de Avaliação de Desempenho, para mim instituto 

importantíssimo para administração dos recursos humanos da casa, e consequente a 

qualificação do produto, e a quantificação do produto prestado por este tribunal. E o 

Conselheiro Odilon disse: “Mas para que você vai ver isso agora se já foi votado na semana 

passada? Na terça-feira.”, eu disse: “Como? Isso foi posto em pauta sem ser, um projeto de 

tanta importância, que sabe que eu tenho tanto interesse por entender que isso é tão importante 

para o tribunal, e que a Alice está me apresentando hoje? Vai me mandar o resumo para o meu 

gabinete, como é que isto é posto em pauta sem o meu conhecimento? Sem uma conversa?”. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Isso aí não 

me cabe explicação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Não. Eu estou explicando para todos para entender que a questão não é contra especificamente 

o seu processo, eu expliquei antes dizendo que todos os processos em pauta, todos, eu iria 
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pedir vistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu quero apenas fazer uma afirmação a Vossa Excelência, exatamente pela longa 

convivência, o cidadão gentil que reconhecemos em Vossa Excelência, e apenas também dizer 

a Vossa Excelência que não menos interesse que Vossa Excelência nós também temos nos 

processos, e aceitando toda a colocação de Vossa Excelência, mas tudo aquilo que se traz para 

votar nós temos o máximo interesse em, votar da mesma forma que Vossa Excelência. E quero 

dar carradas de razão que Vossa Excelência peça vistas, apenas quero fazer esta retificação, 

que toda matéria que nós trazemos, e penso que todos nesse sentido, elas são votadas, mas 

amplamente preparadas no nosso gabinete e trazidas com a mesma observação, e com o 

mesmo interesse que todos temos pelo estado que no mínimo é igual ao de Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E tem demonstrado 

isso. Então este processo que é um processo importante e fundamental, na minha visão, da 

construção do TCE, que eu penso que nós devemos fazer. Quero dizer Senhor presidente, que 

não sei se Vossa Excelência foi induzido ao erro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não houve erro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Pois é, mas de alguma maneira eu me 

sinto traído por isso, por que sabem, Vossa Excelência e cada uma dessas pessoas. Conselheira 

Substituta Milene sabe quantas vezes discuti com ela isso. E a Doutora Alice da mesma 

maneira. E não chegamos a um ponto final, porque eu tinha diversas dúvidas sobre os critérios 

montados nesse plano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Quero dizer, por exemplo, no que me compete, porque eventualmente estou 

nesse processo, poderia ser qualquer outro companheiro, que a mim não me foi informado 

nada nesse sentido. Então se eventualmente, e eu acho que Vossa Excelência sabe também da 

forma como agimos, eu acho extremamente salutar um bom debate, aliás, eu quero dizer 

Presidente, registrar aqui, que este o momento também que se faça esse registro, eu pediria, se 

vossa Excelência me permitir, com base na nossa intimidade, na nossa vivência e convivência 

ao longo do tempo, como fazíamos na Assembleia legislativa, mas é um arbítrio de Vossa 

Excelência, que a palavra traição foi muito forte, a palavra traição foi muito forte. Eu não 

acho que ninguém nesta casa, nem servidor, que possa passar na cabeça de qualquer um 

algum, ato em direção a traição a qualquer proposta de Vossa Excelência, porque acho que 
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todos nós temos a dignidade suficiente para qualquer tipo de divergência, nós fazermos assim 

como estamos conversando. Aliás, eu quero registrar Vossa Excelência Presidente, que eu 

observei, e como toda a população brasileira tem observado, às vezes com muita tristeza o que 

se passa nos poderes da república, um debate que ultrapassou os limites da ética, da 

compostura, da câmara federal, onde o Presidente da comissão dizia que o que não poderia 

faltar nunca a um deputado, a um agente publico, era a questão da ética, do comportamento, 

da educação. Então quero dizer também para festejar momentos agudos como este, este 

plenário aqui nunca perdeu a ética, a educação, de saber trazer a discussão em elevado nível, 

isso tem que se festejar na comemoração do fechamento deste ano, que este plenário pode ser 

exemplo para outros plenários. Que as divergências podem ser fundas aqui, mas não nos 

afastamos dos princípios da educação, da ética e do comportamento que deve reger a nossa 

presença neste plenário. De maneira que eu faria um apelo até mais do que o Conselheiro, vou 

até chama-lo de André, se me permite mesmo na suntuosidade deste plenário, concordo em 

todos os termos com Vossa Excelência, pediria do fundo do coração que a palavra traição 

fosse riscada do seu pronunciamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Então eu vou retirar a palavra traição e vou substituí-la pela palavra 

desconsideração, mas eu me sinto alcançado por achar que foi passado uma coisa que é de 

sabido conhecimento, que eu acho fundamental para esta casa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu da minha parte quero 

novamente dizer que jamais desconsideraria Vossa Excelência, e nem desconsiderei no 

processo que eventualmente é relatado, jamais passou de mim essa intenção, nunca foi de 

minha intenção. Eu só dizendo que o que eu estou falando, eu estou falando em um todo, 

Conselheiro André. Eu jamais teria e se algum dia desconsiderei Vossa Excelência peço 

rigorosamente desculpas, mas não houve isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: A questão é, não podia ter ocorrido dessa maneira, não foi 

correto, faltou uma ação, pelo menos uma, que era o Conselheiro Presidente dizer: 

“Conselheiro André, este processo que eu sei que é de Vosso interesse.”, Vosso interesse não 

pessoal, eu não tenho aqui interesses pessoais, meus interesses são todos, e o Odilon 

acompanha isso, Milene acompanha, Luís Cunha acompanha, O senhor acompanha, 

Conselheira Lourdes acompanha, Conselheiro Cipriano, todos aqui, meus interesses são 
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sempre públicos, do ponto de vista que eu acredito que é importante para a minha terra, 

acredito que é importante para o meu estado. E que nisso inclui a importância que este 

tribunal tem no conserto dos exemplos que a gente tem que fazer. Mas também no benefício da 

dúvida, pode dizer: “O Conselheiro Luís pode ser induzido ao erro.”, por ter chegado a dizer: 

“Não, já foi conversado com todos os conselheiros, todos aprovados.”, quando eu não havia 

aprovado nem havia ainda terminado a conversa. Por isso, a medida é uma medida que Vossa 

Excelência que foi Vereador, assim como o Conselheiro Luís Cunha que foi deputado comigo 

durante 4 mandatos, sabe que é uma medida comum em plenários, não é uma medida incomum. 

E por isso, usando os termos regimentais eu antecipo, para evitar que se gaste mais tempo com 

coisas, peço vistas, é um direito que eu tenho, todos os processos em pauta. E isso o 

Conselheiro Luís pode julgar ou não. Eu peço retirada dos meus processos em pauta. 

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

deixa eu dizer uma coisa a Vossa Excelência, Vossa Excelência pode pedir vistas em todos os 

processos, mas eu não posso conceder todos os processos agora, eu posso conceder apenas no 

processo que o Conselheiro Nelson acabou de relatar, tem que relatar cada processo, e Vossa 

Excelência pedir vistas em cada processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Como Vossa Excelência quiser. Eu só estou simplificando porque aí 

diminui os custos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor Presidente, eu creio que Vossa Excelência também se puder flexibilizar nesse 

sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Não. Mas eu não posso flexibilizar Conselheiro, porque O Conselheiro no momento 

infeliz dele, porque assim, uma coisa é reclamar da matéria votada administrativamente na 

sessão anterior que ele não estava presente, outra coisa é na sessão de hoje, a sessão de hoje 

não tem problema. Os processos foram concluídos, relatados por Vossas Excelências, prontos 

a votar, se ele fizer isso fica registrado no currículo dele lamentavelmente, 

desnecessariamente. Como implicância para não se votar, os processos estão prontos para 

serem votados. Eu acho que questionar a matéria votada na sessão anterior, que para mim é 

matéria vencida, tudo bem, mas, de hoje, eu acho até, sinceramente, me permita dizer, também 

um desrespeito aos colegas que concluíram um trabalho. Vossa Excelência vai se valer do 

regimento, que pode, pedir vistas em todos os processos, nunca vi isso acontecer em um 
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colegiado, mas tudo bem. Assunto anterior, eu acho que não fui induzido ao erro não, eu 

defendo aqui a Secretária Alice, se eu não estou enganado, mas ela conversou comigo e me 

disse que conversou com todos os conselheiros, e com Vossa Excelência foi com quem ela 

conversou mais. Este processo votado na sessão anterior que Vossa Excelência não estava, ele 

foi dado entrada aqui em 17 de novembro, está aqui. Ele foi distribuído para os conselheiros 

dia 17 de novembro, 1 mês atrás, e votamos na semana anterior. Este processo é para fazer 

cumprir o PCCR, é uma lei, e eu tenho que cumprir no próximo ano. Tinha que votar ou na 

sessão de terça, ou de hoje. Eu confesso a Vossa Excelência que não tinha certeza que Vossa 

Excelência viria hoje, eu não tinha certeza. Se eu tivesse certeza ficaria para hoje. E a pauta 

administrativa de terça-feira foi tão longa, tinha 9 processos, nunca aconteceu isso na minha 

gestão, 9 itens da pauta administrativa. Então assim, o que eu posso lamentar é se a conversa 

com a Doutora Alice com Vossa Excelência não foi suficiente, porque nós temos uma equipe 

fazendo isso há tempo. Na minha avaliação não tinha mais dúvida nem no gabinete de Vossa 

Excelência, até porque mesmo Vossa Excelência não estando na sessão anterior, a de terça, foi 

anunciado que viria a pauta. E aí nesse caso eu também faço uma crítica ao gabinete de Vossa 

Excelência que não acompanhou isso, par dizer a Vossa Excelência que faria uma intervenção: 

“Conselheiro não ponha isso em pauta.” Eu não recebi nenhuma orientação do gabinete de 

Vossa Excelência para não colocar em pauta, não recebi. Então aqui, eu faço a mea-culpa, 

aqui é um monte de coisas que acontecem ao mesmo tempo, de responsabilidade da 

presidência, eu fiz tudo na boa fé, na minha cabeça estava tudo esgotado, tudo pacificado, e eu 

não vejo como a Doutora Alice tenha nos induzido ao erro, porque vocês a conhecem, ela é 

servidora da casa, ela tem feito um trabalho extraordinário com a sua equipe. Então se eu 

tivesse que dizer uma coisa para Vossa Excelência, assim, aceito conversar com Vossa 

Excelência, e posso convocar a Doutora Alice para que a gente converse logo hoje no plenário, 

para ver se o que aprovou não atende o que Vossa Excelência discutiu, eu acho até que atende, 

levamos em conta muitas coisas que Vossa Excelência sugeriu, isso eu aceito discutir. Sobre a 

sessão de hoje, se eu tivesse que fazer um pedido a Vossa Excelência, eu diria: “Não faça 

isso.”, Vossa Excelência é muito maior que um negócio desse, Vossa Excelência é um grande 

Conselheiro, é um homem público, respeitado, hoje na própria sessão que lhe elogiou bastante, 

não há razão para pedir vistas em todos os processos. Por que se acontecer isso eu só tenho 
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que dizer que é lamentável, não a necessidade disso. O outro assunto eu aceito discutir, e vou 

ver, se realmente houve má fé a gente vai descobrir. Eu não consegui alcançar isso, por que 

aqui nós somos, eu posso dizer assim, um corpo só, trabalhando para a mesma causa, a 

instituição é nossa, ela não é do Presidente. E eu tenho que conduzir a administração, primeiro 

para cumprir as leis, tem uma lei do PCCR, que já entra em vigor em janeiro, e tinha que 

aprovar na terça ou hoje, mas sobre isso, eu volto a ouvir Vossa Excelência, sobre o pedido de 

vistas, Vossa Excelência pode pedir vistas, o regimento permite, não vou conceder de uma vez, 

vou conceder 1 por 1, porque tem que ler os processos, é uma sessão que está gravada, tem 

uma ata, e agente também não pode quebrar o regimento neste momento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu quero 

amenizar isso, eu vou fazer a minha parte em tempo de atender o que o Conselheiro André 

quer, eu vou me antecipar e eu peço que Secretaria tire de pauta meus processos. Ao invés de 

haver a discussão, quando for anunciado meu processo, eu quero que Vossa Excelência 

conceda, porque eu acho que nós temos mais tempo para conversar, alguma coisa que possa 

ser melhor dirimida, eu neste caso, não ficará debitado a ele. Os meus processos, e Vossa 

Excelência sabe que eu tenho compromisso também fora, não há problema, eu peço retirada de 

pauta dos meus processos, com o compromisso de votarmos todos na primeira sessão de 

janeiro, sem problema, não me sentirei nem um pouco atingido, e acho que nós poderemos 

encontrar uma solução melhor assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Considerando que não tem nenhum jurisdicionado inscrito 

para falar para defender o seu processo, eu acho que o pedido de retirada de pauta de Vossa 

Excelência e o Conselheiro André, isso a presidência acata logo. Pedido de vistas não, é outro 

procedimento, isso na minha avaliação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: E conversarei com o Conselheiro André, o que ele desejar a 

respeito eventualmente dos meus processos, sem nenhum problema, Conselheiro André, faço 

isso com muita brandura, muita tranquilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson Chaves, tem uma dúvida 

aqui, retirar de pauta os próximos processos de Vossa Excelência ok. Este agora só permite a 

retirada de pauta se o Conselheiro André declinar do pedido de vistas que fez. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Declinei do meu pedido de vistas. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então 

neste processo que está em votação, o Conselheiro André declinou do pedido de vistas. Então 

Vossa Excelência pode ratificar o voto já proferido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Defiro 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. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A presidência defere o pedido de 

retirada de pauta de todos os processos do Conselheiro André Dias, que pediu primeiro. E a 

retirada de pauta de todos os processos de relatoria do Conselheiro Nelson Chaves. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Da mesma forma 

presidente, eu já me antecipo e peço que sejam retirados todos os meus processos de pauta. 

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

eu vou deferir o pedido de retirada de pauta de todos os processos de relatoria do Conselheiro 

Odilon Teixeira. Vamos prosseguir. Agora com os processos de relatoria do Conselheiro 

Julival Rocha e Milene Dias da Cunha.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Rocha: Bom dia a todos! Da mesma maneira que os demais relatores antes 

de seus votos estavam parabenizando o Conselheiro André, eu também gostaria de fazê-lo 

neste instante. Houve uma atriz brasileira famosa, que no seu aniversário lhe questionaram a 

idade, e ela disse o seguinte: “Não importa a minha idade porque das estrelas não se mede a 

idade, e sim a grandeza.” Isso na verdade vale para os cristãos. Para os cristãos não importa 

muito a idade porque o Senhor Jesus prometeu a todos que nele crê a vida eterna, a salvação. 

E a salvação se resume em vida eterna, em eternidade. Então para aqueles que aceitaram o 

sacrifício do Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz por cada um de nós, a partir desse 

momento o cristão começa a viver a eternidade. E nossa vida a cada dia já é eterna em Cristo 

Jesus. Eu, Conselheiro André, quero parabenizá-lo, não apenas pela sua idade literal, mas pelo 

privilégio que temos de conhecê-lo, pelo privilégio, alguns já falaram, pela sua vida como 

homem público, o trabalho que fez e que com certeza gerou benefícios para milhões de 

pessoas. Não só de paraenses, mas para todos que vêm a esse estado. Quem não gosta de ir à 

Praia de Crispim em uma via asfaltada? Quem não gosta de ir à Estação das Docas, um dos 

pontos turísticos mais visitados de Belém? São feitos de um homem que visou o bem, não só o 
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seu próprio, mas de toda uma sociedade. Eu quero parabenizá-lo pela sua transparência, 

aquilo que sente e fala. Ainda que venha a “ofender alguém”, mas depois refletimos e 

percebemos que foi expressão de algo que o senhor sentia, pela sua sinceridade, pela sua 

amizade. Eu gosto, para mim é muito ímpar, é muito bom tê-lo no hall de meus amigos, eu o 

parabenizo. Que Deus o abençoe ricamente, ao senhor, seus familiares, com saúde, com paz e 

felicidade, que Deus o abençoe. Senhor Presidente eu peço retirada de pauta dos meus 

processos de nº 5 e também de nº 7. Na sequência, a presidência anunciou que deferiu, por 

solicitação dos Conselheiros, a retirada de pauta dos processos a seguir elencados: 2013/53110-

8, 2014/50032-5, 2012/51604-0, 2013/52975-1, 2014/50120-4, 2014/50284-1, 2014/50286-3, 

2014/50427-9, 2014/50433-7, 2014/50658-0, 2014/50789-0, 2014/50792-5, 2015/50570-0, 

2015/50647-3, 2015/50660-0, 2008/53012-8, 2013/50677-8, 2013/50798-5, 2014/51351-0, 

2014/51637-0, 2015/50136-7, 2009/51047-6, 2010/52995-9, 2011/50010-3, 2011/51227-0, 

2013/50354-3, 2013/51718-4, 2014/51001-2, 2014/50292-1, 2015/51673-9, 2014/50028-9, 

2010/50997-3, e 2006/50866-0. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou a 

seguinte manifestação a respeito dos assuntos atinentes em MATÉRIA ADMINISTRATIVA: 

Quero perguntar aos senhores conselheiros se podemos discutir os três itens da matéria 

administrativa proposta para a sessão de hoje? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Da minha parte eu acredito que se pode 

discutir em razão de que os processos foram retirados de pauta. A matéria administrativa pode 

ter algum processo de urgência que deva ser votado ainda este ano, e se não me engano esta é 

a nossa última sessão do ano. Então eu gostaria que a gente pudesse encerrar esta sessão 

dentro de uma ordem de tranquilidade e de paz. Eu acredito que a gente possa. Nós tivemos 

muita compreensão, todos nós conselheiros, André, Odilon, Nelson. Eu acredito que nós temos 

maturidade para a gente dar sequência a esta matéria administrativa, porque podemos estar 

retirando agora, neste momento, matérias que devam estar em urgência para atendimento 

ainda, principalmente este ano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Não Conselheira, os três itens não são nada que não possa esperar o 

próximo ano. A mais importante é a matéria da Secretaria de Controle Externo. Está aqui o 

Senhor Secretário, teve uma manifestação do Conselheiro Cipriano Sabino, que é a questão 

dessa normativa de tomada de contas especial. O restante pode ficar para o próximo ano. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com 

relação a essa normativa eu até ia pedir para que a gente pudesse ter uma discussão melhor 

sobre esse assunto, porque assim como o Conselheiro Cipriano levantou esse questionamento, 

eu também fiquei em dúvida no que se refere ao ponto questionado por ele. Eu iria pedir que 

retirasse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhor presidente, eu quero dizer aqui, porque nós temos testemunhas no plenário, o som está 

sendo levado a todas as dependências desta Casa, que não há clima exaltado no plenário. 

Houve divergência, então não há clima exaltado. O que eu advogaria neste momento é que se 

não for uma matéria inadiável, que não tenha uma repercussão maior, nós podemos fazer isso 

tranquilamente no início do ano sem que haja prejuízo. Houve a tranquilidade, houve a 

discussão, divergência, tudo dentro de um nível bastante aceitável da educação, do respeito, 

não houve quebra de decoro aqui, coisa alguma. Houve algumas divergências e a gente pode, 

não havendo alguma matéria que seja absolutamente inadiável, urgência, urgentíssima. A 

gente pode serenamente conversar na sessão, estamos encerrando o ano. E a gente faria um 

apelo a Vossa Excelência de colocar isso em votação para o ano que vem. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tudo bem. Não há 

nenhum problema, não há urgência. Eu já determino ao Senhor Secretário, doutor Edilson, que 

dialogue com os conselheiros e que tire todas as dúvidas, pois não se pode votar uma matéria 

dessas com dúvidas, pela importância que ela tem. Mas eu só quero dizer que esta matéria 

atende inclusive o que vem reclamando o conselheiro Odilon Teixeira sobre alguns 

procedimentos da Secretaria de Controle Externo de normatizar procedimentos, de funcionar 

melhor o Controle Externo. Vai então ao encontro dessas ponderações apresentadas pelo 

eminente conselheiro Odilon Teixeira. Creio que a matéria é boa, para mim o projeto está 

muito bem elaborado, mas como há dúvidas, senhor Secretário, Edilson, vamos tirar as 

dúvidas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De fato 

realmente me preocupa muito, como Vossa Excelência disse, no início da sessão, há muitas 

dúvidas com o Controle Interno do Estado a respeito desse assunto. Mas me parece que o 

ponto levantado pelo conselheiro Cipriano não está maduro ainda, e a Conselheira Lourdes 

também demonstrou essa preocupação. E eu fiz aquela ponderação que nós, diferente da 

União, não temos CADIN no estado. Então qualquer decisão que a gente venha tomar precisa 
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ser de forma madura. Então não vejo problema nenhum que, no início do próximo exercício, a 

partir de todas essas dúvidas dirimidas pelo Conselheiro Cipriano, pela Conselheira Lourdes, 

a gente volte o assunto a pauta. Então acho até prudente e salutar que a gente nesse primeiro 

momento adie essa votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Então sobre isso não há mais nada na matéria administrativa, eu vou 

franquear a palavra aos conselheiros e dizer o seguinte: Conselheiro André, a partir de agora 

eu estou à disposição de Vossa Excelência para conversar no gabinete, se quiser discutir o 

assunto da reunião de terça-feira. Eu acho importante, eu acho que também a assessoria de 

Vossa Excelência que eu tenho muito respeito. Fiz aqui uma ponderação à Secretaria de não 

ter informado Vossa Excelência que iria à pauta, mas eu tenho muito respeito pela assessoria 

técnica de Vossa Excelência, são servidores muito dedicados e competentes. Então estou 

pronto para conversar se Vossa Excelência desejar após essa sessão no gabinete da 

presidência com a secretária de gestão de pessoas, doutora Alice. E agora, nesse momento, 

senhores Conselheiros eu vou colocar a palavra à disposição. Eu não sei se o conselheiro 

Nelson vai falar da programação de amanhã. Vai falar? Quer que eu avise? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência pode 

comunicar, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu gostaria muito de poder contar com a presença dos conselheiros e 

servidores no evento de amanhã. Este evento, na verdade, é da Escola de Contas e, sendo da 

Escola de Contas, é da presidência. É do tribunal. Muito embora ele tenha outra feição, não é 

Sexta da Integração porque não tem, ou sendo Sexta da Integração, mas não tem um convidado 

especial, não tem um palestrante. Vai acontecer internamente. Quem vai falar são os 

conselheiros que desejarem. Todos que desejarem estão convidados a se manifestar. Vai poder 

falar alguma coisa aos servidores e aos seus assessores. Vai ser um momento especial do 

coral, que vai fazer uma apresentação especial para o Natal. É a oportunidade que a gente tem 

para poder agradecer e poder abraçar o nosso colega Conselheiro, o nosso servidor da Casa, 

porque tudo que nós conseguimos realizar este ano foi resultado do esforço de nossos 

Conselheiros e dos nossos servidores. Mais uma oportunidade da gente poder dizer obrigado 

para quem a gente gosta, e reconhecer o trabalho de cada um e poder abraçar cada um. Então 

todos estão convidados. O Conselheiro Nelson está organizando a programação, junto com o 
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cerimonial e com a equipe de comunicação da Casa, e eu creio que está muito boa a 

programação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: É a escola toda, tem a Conselheira Milene, a doutora Alice, o Francisco, a diretora, o 

cerimonial de Vossa Excelência, o coral, temos somente uma pequena parcela para fazer a 

integração e confraternização. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro vai ser às 10:00 horas ou 9:00 horas? 10:00 horas? 

Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: É às 

09:00 horas, Senhor Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então fica o convite. É logo cedo, às 09:00 horas, porque 

em seguida para quem quiser ir para seu gabinete fazer algum trabalho, dar algum 

encaminhamento, a programação termina cedo, já que não vai ter um palestrante, e em 

seguida cada Conselheiro, cada servidor vai para seu gabinete. Quero também informar aos 

senhores que, mesmo o expediente se encerrando amanhã, eu vou estar na Casa segunda e 

terça cuidando de assuntos de ordem administrativa e à disposição dos senhores conselheiros. 

E, ratificando, o nosso recesso vai até dia 11, porque dia 12 já me confirmaram que não é 

feriado. É apenas facultado. É o aniversário da cidade de Belém, então não é um feriado no 

Estado. O Estado vai funcionar normal, as instituições funcionarão normalmente. Então a 

gente vai voltar dia 11. Dia 12 já é o aniversário de Belém. Tem toda uma programação 

oficial, mas o tribunal vai funcionar. Então eu pedirei a Vossa Excelência, Senhor Secretário e 

Subsecretário, que fizesse uma pauta light para a próxima terça feira dia 12 por conta de que 

alguns conselheiros foram convidados para a programação oficial do Município de Belém -, 

“Belém 400 anos”. Mas eu acho importante ter sessão até mesmo para a gente desejar 

parabéns a nossa Cidade, nossa capital Belém do Pará. Não é qualquer cidade que completa 

quatro séculos. A nossa tem esse privilégio, e a gente vai aproveitar uma reunião ordinária, 

uma sessão ordinária do nosso tribunal para também manifestar aqui o nosso apreço, o nosso 

carinho, e parabenizar Belém pelos 400 anos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, por falar em 400 anos, eu 

gostaria de registrar que ontem Irituia completou 290 anos de sua fundação. Eu estive lá 

presente ontem à noite, e por sinal foi muito bonito, e tiveram diversas programações 

realizadas no município de Irituia. Eu gostaria de deixar o registro que Irituia é a terra do 
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Carimbó. E foi entregue para quatro mestres do Carimbó de Irituia, que já tinham recebido 

aqui, no dia 17 de novembro, o título de Carimbó do Pará, mas eles estavam dentre, através do 

Ministério da Cultura, do IPHAN, da SECULT, quatro cidadãos Irituienses, inclusive o senhor 

Machado, que até saiu no Jornal O Liberal do dia 18, e um dos grandes mestres, um senhor 

que tem pouca cultura, pouca formação no sentido do ensino fundamental, mas é um homem 

culto. Culto no sentido lato sensu. Ele é extremamente repentista, doutor Odilon. Ele é um 

pensador também, e que nos seus quase 90 anos, 89 anos, ele tem uma mente muito sã. E ontem 

eles receberam, o senhor Machadão, que é um dos mestres de Carimbó de Irituia. Tem o outro 

chamado Tio Minga, que também tem música inclusive gravada, duas músicas gravadas pelo 

mestre do Carimbó do Pará, reconhecido Pinduca, e o Miguelito e o senhor Francisco do 

Pinheiro. São quatro grupos de Carimbó que foram reconhecidos nacionalmente e ontem 

receberam da Câmara Municipal, porque no dia que eles vieram aqui em Belém receber esses 

títulos, eles pediram ao Prefeito que ficassem durante esses dias com o título nacional que eles 

receberam, e que fossem entregues no dia do aniversário do município na presença da 

população de Irituia. E isso foi um destaque ontem, Doutor Odilon, que muito nos emocionou. 

Pela primeira vez na história do município, após 290 anos, esses cidadãos foram reconhecidos 

pelo Brasil através do Ministério da Cultura, pelo Estado do Pará, através da Secretaria de 

Cultura, e pela Câmara Municipal de Irituia. Eles ali representando os mestres de Carimbó. 

Outros tantos que também lá estiveram e outros que já até partiram para outra vida, mas que 

deixaram seu nome na história do município. Portanto, eu gostaria de parabenizar o município 

de Irituia e o povo de Irituia pela histórica data de ontem, 16 de dezembro, 290 anos. 

Município pequeno, mas de pujança na sua história, dos seus homens e mulheres que os 

representam em todos os níveis sociais e culturais. Portanto, ao prefeito de Irituia, ao Vice 

Prefeito, aos vereadores de Irituia, gostaria que a gente pudesse dar os parabéns ao município 

de Irituia. E dar ciência a essas autoridades do Município de Irituia pela nossa alegria de ter 

participado e ter assistido nosso povo feliz na Praça Padre Mário Rodrigues ontem à noite. 

Portanto, nosso presidente falou no aniversário de Belém e eu lembrei que participei ontem do 

aniversário da nossa querida cidade de Irituia, que eu tenho orgulho de ser filha nata do 

município de Irituia. E tenho certeza que o Conselheiro Nelson também, que é cidadão 

Irituiense e que lá recebeu um título pelos relevantes serviços prestados àquele Município. 
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Portanto, proponho a este Douto Plenário essa homenagem a Irituia. E antes, para que eu não 

me prolongue, eu gostaria de desejar um feliz Natal a todos os servidores e servidoras do 

Tribunal de Contas, do Ministério público de Contas e a todos os Conselheiros e Conselheiros 

Substitutos, aos seus familiares, ao nosso Ministério Público, em nome do seu titular, seu 

Procurador Geral de Contas, a todos os seus colegas, aos familiares, votos de um feliz Natal, 

de um próspero ano novo, que a gente possa agradecer a Deus por este ano maravilhoso. 

Ontem, Conselheiro Nelson, eu recebi no gabinete a presença da Doutora Lilian e a gente 

comentava que este ano, aqui no nosso tribunal, nós passamos um ano de tranquilidade, de 

paz, de muitas bênçãos, Conselheiro André. Foi um ano de muita tranquilidade, muita paz, e 

muitas bênçãos. Portanto, eu gostaria de desejar a todos que a gente possa encerrar esse ano 

com as bênçãos de muita paz. E para amanhã eu tenho certeza que nós vamos encerrar com 

essa cantata que vai acontecer aqui pelo nosso coral. Com certeza vai ser a Sexta da 

Integração, a última sexta fechando com chave de ouro esse momento de festividade no nosso 

tribunal pelo momento do Natal, da chegada do ano novo, enfim. Encerrando com chave de 

ouro esse ano se Deus quiser, Presidente. E eu estou sabendo que domingo é a festa do 

servidor na ASTCEMP, Vossa Excelência pode me confirmar? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não. Da parte da presidência não 

houve nenhuma organização oficial. Se tem é iniciativa deles. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então amanhã encerra-se com chave 

de ouro aqui pela manhã e eu gostaria de dizer também que vou estar presente, já convidei o 

gabinete. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, antes da vossa excelência encerrar sobre isso, eu avaliei 

bem com a administração e achamos prudente não fazer nenhuma festa do servidor lá no clube 

gastando o dinheiro do tribunal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Então tudo bem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que não tem momento para isso. Não 

cabe isso mais e, por outro lado, o que é que eu fiz? A gente liberou cada setor da Casa para 

fazer a sua confraternização. No dia que tinham festa do setor, eles saiam às 12:00 horas 

daquele setor para ir para sua confraternização. Por outro lado, eu não achei que fosse 

recomendável pedir patrocínio a A ou B para a gente fazer uma festa de confraternização. Eu 
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me neguei a isso. Eu sei que o servidor gosta da festa, mas nem todos também concordam com 

a festa, e a gente não pode comprar uma geladeira, uma televisão para sortear e eu jamais 

pedirei isso para um fornecedor aqui da Casa. Então a gente procurou da forma bem simples 

encerrar o ano dando a liberdade a cada setor da Casa para fazer a sua confraternização. 

Amanhã é um momento solene nosso. É como se fosse uma confraternização geral, mas sem 

bebidas e sem comidas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu serei brevíssimo. Só para uma mensagem final de Natal 

a todo o nosso plenário, embora a rádio também esteja vinculando isso, quero me ater ao 

seguinte: congratular com o aniversário de Irituia. Também me honra muito ser cidadão de 

Irituia e vou cumprir essa agenda externa na nossa igreja, eu sou da igreja católica, nós 

vivemos um ano de misericórdia. Muito bem dito pelo Papa Francisco. Eu queria exatamente, 

nesse último momento de contato pelo som desta Casa, invocar e pedir a Deus que ele tenha 

misericórdia sobre nós, porque sendo misericordioso com todos, ele haverá de implantar no 

coração de todos os sentimentos da generosidade, da humildade, da solidariedade, do perdão 

e, sobretudo, da sabedoria. Então eu queria deixar finalizando essas palavras: que Deus seja 

misericordioso conosco, com nossas famílias, para que a gente possa com os corações 

absolutamente habitados por esses sentimentos generosos, sadios, nós possamos construir 

realmente esse mundo melhor que todos sonhamos. Um feliz Natal a todos, às famílias e peço 

perdão por ter que me retirar e abraçar cada um dos companheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas antes que saia 

Vossa Excelência, eu quero que vote aqui, que é importante Vossa Excelência, cidadão de 

Irituia, proposição da Conselheira Lourdes Lima, congratulações a Irituia pelo aniversário de 

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

consubstanciada nos Ofícios nºs 213 a 222/2015-SEGER, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Além de Irituia, a esses quatro 

Irituianos que foram também reconhecidos pela cultura que eles levam ao povo Paraense. 

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

bem! Então à Secretaria para tomar as providências das congratulações ao Município de 

Irituia, ao senhor Prefeito, ao senhor Juiz, ao promotor da cidade com a licença do Ministério 

Público e o nome dos quatro homenageados aqui citados pela Conselheira Lourdes Lima e bem 
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lembrados pelo nosso Conselheiro Odilon Teixeira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O Conselheiro André está voltando, e são cinco pontos que 

eu quero abordar. Inicialmente quero parabenizá-lo, Conselheiro André, estava sentindo sua a 

falta no tribunal. Eu acho a sua presença extremamente agradável. Vossa Excelência eu 

considero um exemplo e eu lhe admiro muito. Todas as palavras ditas pelos Conselheiros, 

Conselheiro Julival, tenho certeza da mesma forma são de coração como as minhas também 

são. Parabéns a Irituia. Aqueles quatro cidadãos, apesar de não terem o conhecimento 

acadêmico, mas eles têm o conhecimento empírico, tem conhecimento de vida e desta forma 

dão lições pela sua cultura a todos nós. Senhor Presidente, quero pedir escusas por não 

participar amanhã dessa Sexta de Integração porque quando ela foi organizada eu já tinha 

programado minha viagem. E eu vou sair de madrugada. Então peço escusas por não poder 

participar amanhã. Eu tenho certeza que será muito agradável essa confraternização entre 

todos os servidores. Quero agradecer a todos indistintamente, Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, servidores, membros do Ministério Público, pela convivência que tivemos este ano 

e pela troca de experiências. Dia 1° de dezembro eu fiz um ano como Conselheiro. Espero que 

esteja, digamos assim, na avaliação de todos, correspondendo. Quero também desejar um feliz 

Natal a todos os Conselheiros, Conselheiros substitutos, membros do Ministério Público de 

Contas, servidores desse Tribunal, servidores do MPC, extensível a todos os seus familiares e 

amigos. Quero agradecer especialmente, Presidente, aos servidores do meu gabinete, e aqui 

Doutor Max no plenário, e a todos. Incansavelmente estamos tentando produzir esse trabalho 

de excelência da mesma forma que eu tenho certeza de todos os setores dessa Casa na labuta 

diária fazem. E aos servidores da Ouvidoria pelo excelente trabalho que neste ano nós 

realizamos e que o ano que vem a gente continue assim com força e vigor, com as colunas 

fortes, sempre alcançando a nossa missão e nossa visão desta Corte. A todos um feliz Natal e 

um próspero ano novo. Muito obrigado, Senhor Presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do MPC Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Senhor Presidente, em 

nome do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cuja chefia eu exerço com muita 

honra e muita satisfação. Eu quero primeiramente ressaltar, e agradecer a Vossa Excelência e 

aos demais Conselheiros este perfeito entrosamento que existe entre nossas instituições. 

Durante este ano de 2015 foi ratificado, reiterado esse entrosamento, essa maneira muito 
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cordial dos nossos tratamentos, das nossas instituições, dos nossos trabalhos. E, portanto, isso 

merece e precisa ser ressaltado e almejado para que o ano 2016 continue cada vez mais nessa 

nossa união, esse nosso entrosamento. Eu aproveito também essa oportunidade em nome do 

Ministério público para desejar a todos do plenário e a todos os servidores do Tribunal de Contas 

do Estado. E aproveitar, já que está passando lá para mim o nosso Ministério Público de Contas, 

que já desejei, mas vou ratificar o desejo de um feliz Natal e um próspero ano novo. Que no ano de 

2016 estejamos aqui fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, que é para isso que 

estamos aqui exercendo a nossa função. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: E, por último, eu quero dar uma notícia ao plenário: eu tive 

reunião com o Governador no dia de ontem e já tratamos com ele a nomeação da nova Conselheira 

Rosa Egídia, que teve o seu nome aprovado ontem em sessão ordinária da Assembleia Legislativa. 

E o Governador me garantiu que antes do Natal ela será nomeada e no caso terá 30 dias para 

posse. Então tudo caminha para posse da nova Conselheira acontecer entre o dia 20 a 30 de 

janeiro. Eu acredito que entre 20 e 30 de janeiro, o governador vai ver a agenda, porque 

manifestou o desejo de comparecer aqui na solenidade de posse. E com base também nesse cálculo 

da data, ele vai fazer a nomeação. Mas me disse ele que antes do Natal ela estará nomeada 

Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará, como a representante legítima do 

Ministério Público de Contas. Mas é importante destacar que, na sessão de ontem, a Assembleia 

Legislativa aprovou o nome da Doutora Rosa Egídia, porque o que tinha acontecido primeiro é que 

ela foi arguida, depois quando ela estava no congresso dos tribunais de contas a comissão de 

justiça aprovou o nome dela. E ontem o plenário da ALEPA aprovou o nome dela por unanimidade, 

então está tudo certo. Queria dar essa notícia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Queria, comovido, agradecer cada palavra e gestos de afeto, de carinho, com 

o que eu fui distinguido hoje pelos Senhores Conselheiros titulares, substitutos, e pelo Procurador. 

Amor é uma coisa que eu prezo muito, Lourdes. Eu amo as pessoas. Escolhi ser homem público 

porque eu realmente amo as pessoas como elas são, com qualidades e com defeitos, na sua 

inteireza. Apesar de eu virar julgador amigo Julival, mas eu não sou homem de julgar pessoas, não 

digo que a pessoa é boa ou má, eu vejo que aquela pessoa tem as características, estas e aquelas. E 

acabei vindo para um local onde a gente julga coisas, não é Lourdes? Tem vezes que até julga 

pessoas pelas suas condutas. Mas as palavras com que cada um procurou mostrar retribuição do 

afeto que eu procuro dar para cada um, deixaram-me demais sensibilizados. Eu levo comigo na 
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manhã de hoje essas lembranças e não numa outra. Muito obrigado a cada um. Aqueles outros que 

nos ouvem pela rádio do tribunal, eu reproduzo uma palavra que muito marcou a minha vida, que 

eu li uma placa de inauguração de um Hospital Público de Bauru, onde meu filho primogênito foi 

tratado por ter nascido com uma lesão chamada lábio leporino. E ele foi para este hospital público 

de Bauru, chamado Centrinho, e que foi inaugurado pelo Senador Jarbas Passarinho, quando 

Ministro, e ele dizia com muita visão republicana, Senhor Procurador, que juntos ou em conflito, 

haveríamos de construir uma grande nação. O conflito é inerente à possibilidade de discutir. E a 

discussão só existe em ambientes democráticos. Então senhores funcionários, que são os braços, as 

pernas, o coração do que é o Tribunal, muito obrigado pelo ano de 2015. E temos enormes desafios 

para 2016. Comemoramos os feitos e procuramos então reconstruir o que achamos que não 

alcançou o nosso censo de justiça, de qualidade. A todos o meu abraço por este ano, os meus votos 

sinceros e boas festas. Muito obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Rocha: Também quero aproveitar o momento para desejar um feliz Natal a todos 

os membros e servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, que Deus possa 

nos conceder a verdadeira paz, e que todos possamos relembrar nesses momentos de religiosidade 

do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos prometeu vida eterna, aquele que é o autor e consumador 

da nossa fé. Assim como o Conselheiro Odilon, de antemão eu tinha marcado viagem para amanhã 

de madrugada, estarei indo para Brasília, onde moram meus sogros, passar o Natal e depois vou 

passar o Ano Novo em Cuiabá com os meus familiares. Mas com certeza no dia 11 de janeiro 

estaremos aqui de volta para um novo ano, e que esse novo ano possa ser tão bom, tão agradável, 

de grandes realizações como foi esse ano de 2015. Que Deus abençoe a todos nós. E também 

aproveitar o momento para parabenizar o município de Irituia e o quarteto homenageado aqui 

hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado! Manifestação do Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Rapidamente, Senhor Presidente, eu gostaria de 

desejar a todos os servidores membros deste tribunal e o do MPC, um Feliz Natal, que 2016 que se 

avizinha, venha carregado de realizações, que a gente retorne com as energias renovadas para 

realizarmos tudo aquilo que almejamos e tudo aquilo que buscamos. Eu não poderia deixar de, 

nessa oportunidade, fazer um agradecimento especial, também assim como fez o Doutor Odilon, a 

toda a minha equipe que nesse ano foi incansável realmente. A gente conseguiu realizar uma série 

de ações, e eu não teria feito nada disso sem o apoio deles. Então eu gostaria de agradecer toda 

minha assessoria, o senhor Arnaldo, que trabalha comigo, dona Socorro, que faz o nosso suporte 
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no gabinete, a doutora Natália, doutora Tânia, doutora Cintia, doutor Augusto, doutora Merian, 

que são incansáveis, comprometidos e dedicados para que a gente possa realizar os resultados que 

esse tribunal espera. E desejo que em 2016 a gente possa, como disse o Conselheiro André: “É nós 

conflitos que a gente cresce.” E o que eu percebo é que a gente tem essa integração e essa 

harmonia, e a gente não foge desses conflitos e do debate. Eu acho que isso é importante, isso que 

amadurece e fortalece a nossa Instituição. Então que a gente tenha muito disso no próximo ano e 

que a gente tenha sabedoria para lidar com isso e conduzir da melhor forma para alcançar o 

fortalecimento que a nossa Instituição deseja. Então é isso. A todos os servidores, que como disse o 

Conselheiro André, são os braços, as pernas, o coração, são quem realmente realizam as ações 

aqui dentro, que estão comprometidos e dedicados com o nosso projeto. Um Feliz Natal e um 2016 

maravilhoso para todos nós. É isso, Presidente. Obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Eu também quero informar que 

amanhã nós vamos apresentar aos conselheiros, e é uma pena que todos não possam comparecer, 

dois servidores especiais que estão aqui na Casa. São dois cadeirantes: um estagiário, e o outro da 

empresa terceirizada. Eles já estão trabalhando na Casa, e eu acho isso um gesto maravilhoso, um 

trabalho muito bonito. Fui lembrado a fazer isso pelo Conselheiro Nelson Chaves, que no plenário 

tocou nesse assunto. E amanhã a gente vai para conhecimento de todos poder apresentá-los 

oficialmente à Casa, mas eles já estão nomeados, já estão trabalhando na Casa. Eu acho que não 

poderia o ano encerrar de forma melhor, a gente tendo esse gesto de respeito, entendendo que não 

é uma deficiência que tira a capacidade da pessoa de ser útil, de contribuir com o Estado do Pará, 

com a nossa Instituição. Isso me deixou muito feliz de poder ter me dedicado para realizar esse 

pedido do Conselheiro Nelson. A gente reuniu as condições e eles já estão na nossa Casa atuando. 

A demora aconteceu principalmente por conta da obra que não tinha feito ainda todo trabalho 

necessário para acessibilidade aqui na Casa, mas está tudo resolvido. Senhores, eu saio desta 

sessão hoje muito tranqüilo. Para mim a manifestação do Conselheiro André Dias, eu acho isso 

tudo normal, e eu venho de um parlamento que lá é comum, é diário acontecer a divergência, o 

debate, o conflito, isso para mim é uma coisa normal, respeito muito a manifestação dele. Eu 

também me manifestei rebatendo da forma que eu entendo, e assim como respeito a posição de 

cada Conselheiro de pedir a retirada de pauta dos processos. Acho isso tudo normal. Eu manifestei 

a minha opinião, não quero mais comentar sobre isso. Amanhã eu vou ter a oportunidade de fazer 

o agradecimento aos servidores, conselheiros e Ministério Público, mas como eu sei que alguns 
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conselheiros não vão estar presentes, já se justificaram, eu queria pedir ao Conselheiro Odilon e 

ao Conselheiro Julival, que não vão estar presentes, que mandem alguém do gabinete de vocês 

para representá-los na programação. Acho isso importante. E da minha parte, Doutor Antônio 

Maria, e meus amigos conselheiros e servidores, eu tenho muito que agradecer. O Presidente é 

apenas o Presidente, que coordena os trabalhos, que está à frente da Instituição, mas na verdade o 

Tribunal é nosso, é de cada um, é o trabalho de cada Conselheiro, de cada servidor, que resulta no 

todo que é a Instituição. E eu tenho muito que agradecer, eu acho que apesar das dificuldades, 

principalmente na área do controle externo, limitação de pessoal, nós tivemos um ano muito 

proveitoso, muita coisa boa aconteceu na nossa instituição, e a parte institucional, a relação 

institucional com o MPC, e com as outras instituições, eu destaco como um ponto muito 

importante, que realmente evoluiu muito esta parte. E eu quero muito também agradecer ao nosso 

Ministério Público de Contas, nosso parceiro institucional, e acima de tudo pela relação respeitosa 

e fraterna que tivemos durante todo ano, Doutor Antônio Maria. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e cinquenta e quatro minutos (11h54min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata.  

 

Belém, 17 de dezembro de 2015. 
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