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ATA Nº 5.360 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, André Teixeira Dias, Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, 

ainda, a Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Rosa Egídia 

Crispino Calheiro Lopes, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta 

Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: 

Havendo quórum, presente a digna representante do Ministério Público de Contas e, sob as 

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico as ausências dos Conselheiros Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, por motivo de Saúde, e Odilon Inácio Teixeira, em gozo de férias. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

quatorze (14) de janeiro de 2016, 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 

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

Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da 

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

(Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, em ato contínuo, Sua 

Excelência, então, 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 os processos em pauta de 

minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos 
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iniciais determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o 

Processo nº 2010/51071-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência da Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e 

Ensino em Ciências Agrárias, responsável Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, cujo 

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

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

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

regimental à senhora Maria do Socorro da Costa Coelho (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas regulares, ficando aplicada à senhora Maria do Socorro da Costa Coelho a multa no 

valor de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) em face da ausência do laudo conclusivo, 

instrumento integrante do convênio. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52181-2, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Brejo Grande do 

Araguaia, responsável Geraldo Francisco de Moraes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor recebido e não declarado 

legalmente e ainda com sujeição à aplicação das sanções regimentais cabíveis na espécie, 

havendo a responsabilidade solidária das autoridades envolvidas nesse processo, com 

determinação à SEEL (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o responsável pelas 

mesmas em débito para com o erário estadual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

importância a ser devolvida corrigida monetariamente e ainda com as multas no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) pelo dano ao erário e de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela 
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não apresentação das contas no prazo regimental, instaurando-se a tomada de contas. Quanto ao 

senhor Leandro Schilipake aplicar multa no valor de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais) pela ausência do lauto conclusivo, peça integrante deste processo. Consultado o Plenário, 

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

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

Excelência, Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a Presidência à Sua 

Excelência o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio e determinou ao 

secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2014/50028-9, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

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

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

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

aplicação de multa ao senhor Valdecir de Oliveira da Costa em face da realização de despesa 

sem prévia autorização legal com recomendação ao pleno do TCE para exigir expressa 

declaração da obediência da quarentena de seis meses (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com determinações 

à SEDUC quanto à obediência da quarentena de seis meses para nova contratação e envio de 

cópia da decisão à SEAD, AGE e Casa Civil. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2010/50584-8, cuida da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão 

de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos, 

exercício financeiro de 2009, responsável Marcílio de Abreu Monteiro, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e ainda com 

determinação à SEPE (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 
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A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, com 

recomendações à SEPE das determinações elencadas pelo MPC. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2010/50686-2, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Apicultores de Vigia de 

Nazaré, responsável Sebastião Silva do Carmo, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

irregularidade das contas com devolução do valor conveniado conjuntamente com seus 

consectários legais, sugerindo multa regimental ao convenente e concedente dos recursos 

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

contas, Senhor Paulo Sérgio de Lima Pinheiro, estava presente e na forma como lhe faculta o 

art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes 

termos: Bom dia a todos! Senhor Presidente e demais membros. Eu quero apenas esclarecer a 

situação, uma vez que o órgão fiscalizador deste Tribunal fez uma visita in-loco, e se 

manifestou pela regularidade das contas com ressalva. No entanto, o Ministério Público vem e 

requer a condenação no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). Vejam, Excelências, esta 

é uma associação de pequenos produtores rurais, apicultores, foi feita toda a situação, o 

próprio órgão em manifestação requer a regularidade das contas. Então eu venho aqui 

humildemente pedir que seja acatada a manifestação pela regularidade das contas por esse 

Egrégio Tribunal de Contas. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

irregulares, ficando o responsável pelas mesmas obrigado à devolução da importância de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), juntamente com as multas de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo 

débito apontado e R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela não apresentação das 

contas no prazo regimental; como também multa ao senhor Cássio Alves Pereira no valor de R$ 

766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela não emissão do laudo conclusivo do convênio 

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50692-0, que cuida da Prestação 

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

procedência Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, exercício financeiro de 2009, responsáveis 

José Aldo de Oliveira Pinho e Marcos José Melo de Andrade, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, que inicialmente assim se manifestou: Senhor Presidente, 

inicialmente, gostaria de dar bom dia a todos, a Vossa Excelência, aos Conselheiros, aos 

nossos Servidores, Jurisdicionados presentes, e me permitir, Senhor Presidente, com a 

anuência de Vossa Excelência e dos demais companheiros, com a Doutora Rosa representando 

o Douto Ministério Público de Contas, Vossa Excelência já antecipou no início da nossa sessão 

que o Diário Oficial do Estado publica hoje o decreto legislativo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Pará de nº 37/2015, aprovando para indicação do Governador do Estado o nome da 

ilustre Procuradora Doutora Rosa Egídia Calheiros Lopes. E queria dizer que alguns fatos são 

marcantes, e eu gostaria exatamente de destacar este detalhe, que no dia em que o Diário 

Oficial publica a aprovação legislativa do nome da Doutora Rosa, penso eu que seja talvez a 

última ocasião que ela venha abrilhantar esta sessão na condição de Procuradora de Contas. 

Provavelmente, já na outra sessão que ela possa vir aqui, ela estará logicamente empossada 

como Conselheira e, com certeza, abrilhantará muito a bancada dos Conselheiros neste 

Tribunal. Quero registrar também que é uma composição ainda “sui generis” para nós, mas 

para festejar é que nós, além da presença da ilustre Conselheira Vice-presidente, minha 

querida amiga Conselheira Lourdes, Conselheira Milene, temos a representação do Douto 

Ministério Público de Contas que se faz por uma Procuradora também. E é um fato raro que 

neste Plenário nós estejamos com a presença de três mulheres que abrilhantam a Casa pelas 

suas competências e pelas suas realizações. De maneira que nesta coincidência da data da 

publicação, queria festejar também a presença, talvez a última representando o MPC, e já de 

antemão desejar à Doutora Rosa toda felicidade, a competência que ela trará para nós todos 

aqui, e dizer que nós estaremos de braços abertos para recebê-la na certeza que ela 

engrandecerá com a sua presença este Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aproveitando a oportunidade, Excelência, 

dizer o seguinte: a nossa equipe, principalmente o Cerimonial, desde a semana passada está 
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trabalhando com o Cerimonial do Governador justamente sobre a cerimônia de posse da 

Doutora Rosa Egídia. Já tem uma agenda, ou uma pré-agenda para os dias 16, 17,18. O 

Governador pediu a sugestão de três dias, e nós oferecemos os três dias. Eu creio que hoje 

teremos a confirmação do dia exato da posse, mas será entre 16, 17, 18 de fevereiro. Isso nós 

já estamos tomando as providências. Mas Vossa Excelência foi muito feliz em abordar o 

assunto, eu nem tinha me dado conta disso. É muito provável que hoje seja a última vez que a 

nossa Procuradora de Contas, Doutora Rosa Egídia, esteja neste Plenário na condição de 

Procuradora porque para nós ela já é Conselheira. Já está aprovada pela Assembleia 

Legislativa, a publicação do decreto encerra-se mais um ato, e agora ela tem que ter mais dois 

momentos: a nomeação do Governador, que a nomeia e publica no Diário Oficial; e o último 

ato é a posse, que é um ato nosso do TCE. Eu creio que a caminhada foi longa, mas está na 

reta final. Eu creio que agora, sem nenhuma preocupação, nenhum contratempo, tudo caminha 

bem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só um 

pouquinho, Conselheiro, antes que ela fale. A gente quando quer homenagear as pessoas, as 

senhoras, enfim, um gesto de delicadeza, normalmente nós fazemos por meio de um buquê de 

rosas, mas este Tribunal vai receber Rosas. De maneira que tem que estar bastante preparado 

para este dia. Permita-me a brincadeira Conselheira. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora do MPC Rosa Egídia Crispino Calheiro Lopes: Eu só tenho a agradecer a maneira 

carinhosa que eu fui recebida desde o início desse processo por todos os Conselheiros deste 

Tribunal. Já tinha me passado pela mente essa situação de talvez ser a minha última sessão 

como membro do Ministério Público hoje e, coincidentemente, com a publicação do Diário 

Oficial da aprovação pela Assembleia me deixou bem satisfeita. Foi uma coincidência, nosso 

time todo de Procuradores está em um curso que eles precisaram comparecer, e felizmente eu 

ainda tive essa oportunidade de me despedir desse Plenário como Procuradora. Durante mais 

de 20 anos foi com muito prazer que eu exerci essa função. Foi a função que eu escolhi para a 

minha vida, mas Deus sempre nos coloca vários caminhos pela frente, e me possibilitou essa 

nova missão que eu encaro com toda responsabilidade e otimismo, e sei que vou contar com o 

auxílio de todos os Senhores para aprender com esse novo ofício que me espera. Muito 

Obrigada! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheira Milene e Conselheira Rosa Egídia, eu acredito que foi muito agradável 
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para mim neste mês de janeiro fazer a convocação da Conselheira Milene para atuar conosco 

aqui no Pleno. E enquanto eu for Presidente, na ausência de qualquer Conselheiro, um 

substituto será convocado, o Plenário sempre estará completo, eu acho isso certo. É para isso 

que estão aqui conosco, compondo na condição de membros, os Conselheiros Substitutos. 

Então daqui para frente vai ser assim. E a Secretaria me alerte sempre que for necessário 

dessa providência. Vamos ter sempre o nosso Pleno atuando com 100% de seus membros. Eu 

fiquei muito feliz também de oportunizar à Conselheira Milene, no mês de janeiro, de poder 

atuar conosco aqui como Conselheira. E agora teremos três mulheres aqui, já pensou? Que 

bom! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E 

vossa Excelência faz aquilo, Presidente, que sempre sugeria. Vossa Excelência simplesmente 

cumpre o que determina a Lei Orgânica e o Regimento da Casa. É isso mesmo, porque Vossa 

Excelência, aí dessa cadeira, tem que rigidamente ser o cumpridor da lei. De maneira que 

quero ratificar as colocações anteriores, e parabenizar Vossa Excelência por essa condução 

sensata, correta, no sentido de preencher o plenário com seus membros perfeitamente 

qualificados para isso: Conselheiro Julival e Conselheira Milene. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E com isso, 

Conselheiro Nelson, não há nenhum problema, não se interrompe nada, o Tribunal funciona 

plenamente, e a gente com isso consegue fazer muita coisa. Lido o relatório e, cumprindo 

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

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

das contas com devolução para o senhor José Aldo de Oliveira Pinho e irregularidade sem 

devolução ao senhor Marcos José Melo de Andrade; opinando-se, ainda, às sanções regimentais 

cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares do senhor José Aldo de 

Oliveira Pinho, com débito no valor de R$ 13.907,92 (treze mil novecentos e sete reais, noventa 

e dois centavos) que deverá ser restituído ao erário, devidamente corrigido juntamente com a 

multa no valor de R$ 1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais) pelo dano mencionado e de R$ 

766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela irregularidade apontada; e julgar as contas 
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irregulares do senhor Marcos José Melo de Andrade, sem importar em devolução de valores; 

ficando, no entanto, aplicado multa no valor de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) 

pela irregularidade apontada. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51278-0, que trata 

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

procedência Comitê de Desenvolvimento Sustentável de Porto de Moz, responsável Jomabá 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com 

devolução do valor recebido e não declarado legalmente e ainda com sujeição à aplicação das 

sanções regimentais cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o 

responsável pelas mesmas em débito para com o erário estadual no valor de R$ 79.940,00 

(setenta e nove mil, novecentos e quarenta reais), importância a ser devolvida corrigida 

monetariamente e ainda com as multas no valor de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais) pela não apresentação das contas no prazo regimental e de R$ 766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais) pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2013/50216-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Oriximiná - Pará, responsável Ana Maria dos Santos Santana, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela regularidade das contas com sujeição à aplicação de multa regimental (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 
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em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2013/50395-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Sindicato Rural de Rio Maria, responsável Adair Ferreira 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com 

devolução do valor recebido e não declarado legalmente e ainda com sujeição à aplicação das 

sanções regimentais tanto ao responsável pelas contas quanto ao senhor Mário Aparecido 

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o responsável pelas 

mesmas em débito para com o erário estadual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 

importância a ser devolvida corrigida monetariamente e ainda com as multas no valor de R$ 

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

sessenta e seis reais) pela não apresentação das contas no prazo regimental. Quanto ao senhor 

Mário Aparecido Moreira aplico multa no valor de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais) pela ausência do lauto conclusivo. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

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

2013/51446-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos Produtores Rurais de Itaituba, responsável 

Antônia Lemos Gurgel, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas com devolução do valor recebido e não declarado legalmente e ainda com sujeição à 

aplicação das sanções regimentais cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência 
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proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

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

contas irregulares, ficando a responsável pelas mesmas em débito para com o erário estadual 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), importância a ser devolvida corrigida 

monetariamente e ainda com as multas no valor de R$ 766,00 pelo débito apontado e de R$ 

766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela não apresentação das contas no prazo regimental. 

Quanto ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes, aplico multa no valor de R$ 766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais) pela ausência de previsão de cronograma de pagamento, de 

extrato bancário, assinaturas dos termos conveniais e ausência dos termos aditivos e de 

comprovação de publicação dos termos epigrafados. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2011/52951-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Vitória do 

Xingu, responsável Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/53070-5, que cuida da Tomada 

de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Itaituba, responsável Valmir Clímaco de 

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

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução 

do valor recebido e não declarado legalmente e ainda com sujeição à aplicação das sanções 

regimentais cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do 

responsável pelas presentes contas, Senhor Cássio Murilo Silveira Castro, estava presente e na 

forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que 

o fez nos seguintes termos: Obrigado Presidente. Primeiramente bom dia Senhor Presidente, 

demais Conselheiros, todos os presentes. Parabéns Procuradora pela sua nova função. Em 

ensaio preliminar, requeiro ao Relator, Senhor André Dias, o prazo de 48h para eu juntar a 

procuração aos presentes autos. O senhor me concede? Cumpre salientar, primeiramente, que 

o repasse do referido convênio, era no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ocorre que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 31

a transição governamental do Senhor Valmir Clímaco, o interessado e gestor, se deu por 

motivo de posse do Tribunal Regional Eleitoral, então o referido convênio foi repassado ao 

gestor antecessor. O senhor Valmir Clímaco, que foi o seu sucessor, aguardou o restante do 

repasse dos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que era uma contrapartida do município, de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ocorre que a SEPOF só fez uma única parcela de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), tanto que o laudo conclusivo do órgão técnico deste Egrégio Tribunal de 

Contas atestou pela inexecução do serviço no dia 20/02/2012. Essa oportunidade na qual peço 

a Vossa Excelência que se junte aos autos os elementos comprobatórios de que o interessado 

fez a devolução do referido valor em dezembro de 2001. Então, no caso, quase 60 dias antes da 

visita in-loco do referido órgão Técnico. Com este novo elemento de suporte probatório, eu 

peço a Vossas Excelências que a instrução seja reaberta, seja reanalisada para posteriormente 

ensejar o arquivamento do processo em virtude da perda do objeto. Muito obrigado! A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para acolher a documentação apresentada e solicitar a reabertura 

da instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51051-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, responsável 

Lourival Fernandes de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas com devolução do valor recebido e não declarado legalmente e ainda com sujeição à 

aplicação das sanções regimentais cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas irregulares, ficando o responsável pelas mesmas em débito para com o erário estadual 

no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), importância a ser devolvida corrigida 

monetariamente e ainda com as multas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo débito 

apontado e de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pelo não encaminhamento das 
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contas em questão ensejando na sua tomada. 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, não só acompanhei o bem 

fundamentado voto do eminente Conselheiro André Dias, que também revela que mais este 

caso aqui, que, aliás, todos nós, e especialmente o Conselheiro André tem batido nesta tecla, a 

respeito da descontinuidade dos repasses. Então isso simboliza, ainda, por trás do que estamos 

vendo dentro deste processo, mais uma obra abandonada, inconclusa, e, provavelmente, com 

muito daqueles recursos que eventualmente tenham sido aplicados lá, embora haja essa 

constatação por parte do eminente Relator, é que nós vamos vendo que sempre haverá o uso do 

recurso público, a obra suspensa, cronograma não cumprido. É mais alguma coisa que se 

desperdiça em termos de recursos, que são tão escassos para atingir o objetivo que se 

pretende. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50945-4, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Conselho Estadual de Trânsito e Federação dos Mototaxistas e Motofretes 

e Condutores Autônomos do Estado do Pará, responsável Raimundo Nonato Alves da Silva, 

cuja Relatora foi a Conselheira Milene Dias da Cunha. Manifestação do Excelentíssima 

Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Senhor Presidente, antes de iniciar a minha 

manifestação em relação a esse processo, me permita umas breves palavras. Começamos o ano 

de 2016 muito bem, se aproxima o feliz dia que a Doutora Rosa virá compor conosco este 

Plenário, e eu fico muito feliz que foi oficializada no dia de hoje a sua aprovação pela 

Assembleia Legislativa. Eu sei que em breve ela estará aqui com a gente tomando posse, e vai 

ser um dia muito feliz para todos nós. Gostaria também, Presidente, de fazer uma breve 

manifestação em relação a sua decisão alardeada aqui há pouco sobre a convocação 

automática. Na verdade não me surpreende essa sua decisão, pois o senhor, desde que tomou 

posse, tem demonstrado realmente um compromisso com a Constituição e com o compromisso 

que o senhor fez na sua posse de honrar a Constituição e as leis. Então isso realmente é muito 

importante. E eu vejo que todos os conselheiros aprovam isso, porque fortalece este Tribunal 

quando as decisões serão proferidas com o colegiado completo. Isso é muito importante porque 

reforça ainda mais a atuação deste Tribunal perante a sociedade. Então é claro que eu fico 

muito feliz em estar participando de todo esse processo, mas parabenizá-lo por esta iniciativa, 
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por esta decisão, que traz ainda mais relevância para esse trabalho que temos desempenhado 

aqui neste Tribunal. Em seguida, a Conselheira Relatora solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51273-7, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Antônio Donato Cereja de Brito, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2014/51794-0, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Vilmar Farias Valim, cujo 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela rescisão do acórdão, opinando, agora, pela 

regularidade das contas, devendo ser mantida a multa pela intempestividade na remessa das 

contas a esse Tribunal (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para acolher em parte o pedido, para reformar a decisão 

contestada e julgar, agora, as contas irregulares, sem importar em devolução de valores, 

ficando mantida, no entanto, a multa pela instauração da tomada de contas. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2012/51570-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, cujo Relator foi 

o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros com recomendação ao 

pleno do TCE para exigir expressa declaração da obediência da quarentena de seis meses 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros nos termos das 

manifestações da SECEX e do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 
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Processo nº 2014/50040-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora foi a Conselheira Milene Dias da Cunha. 

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

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

deferimento dos registros com recomendações à SEDUC (pausa). A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência assim se 

manifestou: Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: 

Senhor Presidente, este processo é idêntico aos processos anteriores que tem tratado o reajuste 

com base no salário mínimo federal, em relação aos cargos de vigia, é diferente do anterior, 

que tratava do reajuste automático em relação ao professor. Porque no caso do professor tem 

uma Lei Federal que unifica o piso nacional do magistério. Nesse caso, o reajuste tem sido 

concedido com base no salário mínimo federal nos meses de janeiro, fevereiro e março em 

contradição à data base do estado que é em abril. Então, como o processo é idêntico, se os 

Conselheiros permitirem e preferirem eu gostaria de pedir licença para ler toda a 

fundamentação legal, uma vez que já passaram vários processos nesse sentido pelo Plenário e 

ir direto para o dispositivo. Por todo exposto, considerando que esta Corte de Contas na 

condição de curadora do erário, deve usar de sua competência para corrigir e aprimorar o 

gasto público, com fundamento no artigo nº 116, inciso III da Constituição do Estado do Pará, 

e artigo nº 34, inciso I da Lei Orgânica deste Tribunal. Considerando a existência de TAC 

firmado entre o Ministério Público do Estado, defiro excepcionalmente o registro dos contratos 

em análise. Determino ao órgão Contratante que passe a apresentar nas contratações 

encaminhadas para registro, expressa declaração dos admitidos de obediência de quarentena 

de seis meses, assim como a apresente documentos comprobatórios dos procedimentos e 

critérios adotados para a contratação temporária, garantidores dos princípios constitucionais 

de isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, conforme o artigo 2º e 5º 

da Lei Complementar nº 7/91. Determino a SECEX que observe nas auditorias programadas 

da SEAD se a súmula vinculante nº 4 do STF tem sido aplicada. Determino o envio ao MPE na 

pessoa do Procurador Geral de Justiça, cópia dessa decisão para ciência e adoção das 

medidas garantidoras da aplicação de súmula vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. A 

5, considerando que em processos anteriores foram encaminhadas decisões para ciência e 
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estudo da necessidade de se revisar a prática e os procedimentos atinentes à vinculação do 

salário mínimo no 1º trimestre de cada ano, do vencimento base dos servidores, solicito à 

Secretaria de Estado de Administração, Auditoria Geral do Estado e a Casa Civil da 

Governadoria que, em 30 dias informe este Tribunal as providências e os procedimentos 

adotados para a observância da súmula vinculante nº 04 do STF, em relação aos servidores 

que não se subordinam a Lei Federal nº 11.738/2008. É como voto Senhor Presidente, 

Senhores Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Doutora Milene, este assunto nós tratamos com a Secretária de Administração 

e com o Procurador Geral do Estado. Foi isso, não é? E a senhora poderia, apenas para os 

Conselheiros que não participaram da reunião, falar que providências eles ficaram de tomar 

em relação a este caso? Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Eles ficaram de providenciar o estudo em relação à aplicação da 

Súmula vinculante nº 04, buscando rever o entendimento em relação ao Artigo nº 116 do 

Regime Jurídico Único que determina que o vencimento básico dos Servidores não pode ser 

menor que o salário mínimo, que foi publicado em 94. Só que, no entanto, a súmula vinculante 

do STF veio posterior à Emenda Constitucional nº 98, dizendo que não pode usar o salário 

mínimo como base de indexação de qualquer vantagem para Servidor Público. Então com base 

nesse entendimento e naquelas decisões que têm sido proferidas pelo Tribunal de Contas, eles 

ficaram de adotar estudos a fim de corrigir esta falha, que tem sido perpetuada todos os anos 

nos meses de janeiro, fevereiro e março, quando é feito o reajuste, sendo que a data base do 

estado é em abril, e a lei, quando publicada, retroage somente até abril, não retroage ao mês 

de janeiro. Então o que a gente está solicitando neste processo, assim como foi solicitado nos 

processos da semana passada, é que ele encaminhe para o Tribunal quais foram essas 

providências que ficaram de serem adotadas na última reunião que nós tivemos na Presidência 

no mês de outubro e novembro, se não me engano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. Todos entenderam. Doutora Milene, 

eu a parabenizo por isso. Com a evolução do nosso trabalho a gente percebeu que anualmente 

o governo cometia um equívoco, porque o salário mínimo é corrigido em janeiro, 

nacionalmente, e alguns servidores do estado recebem o salário mínimo. Só que o governo 

manda a proposta do Projeto de Lei à Assembleia Legislativa para fazer a correção dos 
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salários dos servidores em abril, a data base é abril. Então, como falou a Doutora Milene, Janeiro, 

Fevereiro e Março, para os Servidores que ganham o Salário Mínimo, fica descoberto, e é isso que 

queremos corrigir. O que fez a Doutora Milene? Pediu. Como eles recebem, mas não tem cobertura 

legal, o Estado paga sem previsão legal, aliás, já vem fazendo isso com o tempo. O que é que o 

Tribunal está fazendo? Quer corrigir, razão pela qual foi provocado pela Doutora Milene. 

Chamamos aqui a Secretaria de Administração e o Procurador Geral do Estado. E eles ficaram de 

encontrar uma solução. É este prazo que agora no voto dela está dando para que eles possam se 

explicar que providências estão tomando para sanar este problema. Está entendido? O Tribunal 

com isso está só cumprindo o seu papel, colocando os trens nos trilhos. Consultado o Plenário, este 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51050-0, que cuida do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros. 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51937-8, que trata do Ato de Aposentadoria de 

Melquíades Soares dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  o registro. 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50762-0, Tomada de Contas instaurada na 

Associação Comunitária dos Filhos e Amigos de Jambu-Açu, responsável Olympio Rodrigues 

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

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 
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parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as conta regulares. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51429-4, que trata da Inspeção Extraordinária e Auditoria Especial – Casa Militar 

da Governadoria do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

encaminhamentos da SECEX e arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para arquivar  a presente inspeção extraordinária, com remessa de cópias da decisão ao 

Ministério Público estadual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

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

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

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

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

Sua Excelência apresentou o item da MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos 

seguintes termos: Submeto a este Colegiado a proposta de Resolução em cumprimento ao que 

dispõe o artigo nº 83, parágrafo 3º, da Lei Orgânica do TCE, combinado com o artigo nº 243 do 

Regimento Interno, nos quais determinam a expedição de Ato Normativo, fixando o valor máximo e 

mínimo para as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. O valor máximo 

passará a ser de R$ 42.350,00 (quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais) e o valor mínimo 

R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais). Considerando a portaria da SEFA (Secretaria da 

Fazenda) de nº 1.131 publicado no Diário Oficial de 18/02/2015, na qual foi fixada a expressão 

monetária da Unidade Padrão Fiscal do Estado Pará (UPF-Pará), para vigorar no exercício fiscal 

de 2016. Senhores Conselheiros isso é apenas um ajuste que a gente tem obrigação de fazer. Eu fiz 

distribuir a Vossas Excelências, não há muito que fazer, é só seguir, porque a partir da sessão 

passada a gente já tinha que ter esse novo valor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu voto favorável, e quero registrar positivamente a 
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diligência do pessoal da Secretaria, Doutor Carlos Edilson, no assessoramento à Vossa Excelência 

para encaminhar devidamente esta matéria para o Plenário. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.780, desta 

data. Prosseguindo com a palavra, a Presidência assim se manifestou: E os cumprimentos e 

parabéns também extensivo à nossa Secretaria Geral nas pessoas do Doutor Arlindo e Doutor 

Jorge, que foram diligentes. Ratifica também esse complemento dos cumprimentos o Conselheiro 

Nelson Chaves. Realmente é muito importante. E eu gostaria de passar aos Senhores Conselheiros, 

e chamar a atenção da assessoria dos nossos Conselheiros, já para a próxima sessão terá que 

haver a alteração no valor da multa. O valor mínimo passa a vigorar a partir da próxima sessão - 

o valor mínimo de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais). Por que eu estou falando isso, 

Senhores Assessores e Conselheiros? Porque é provável que já tenha algum processo em 

andamento para vir à pauta na quinta-feira. Então dá tempo de corrigir o valor da multa. Então 

fica aqui o apelo aos Senhores Conselheiros e Conselheiras, Assessores de Conselheiros e 

Conselheiras para que a gente tome esta providência a partir da próxima sessão de quinta-feira. 

Eu vou pedir à Secretaria que faça distribuir, o eminente Conselheiro Nelson Chaves faz uma 

proposição para conceder medalhas a duas personalidades do Estado do Pará, medalha Serzedelo 

Correia Classe-A. Por sinal um documento muito bem elaborado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência me permite Presidente? Já que 

Vossa Excelência tocou em nosso nome, eu queria esclarecer então em viva voz aos companheiros, 

porque conversei com Conselheiros a respeito do tema, especialmente ali também fazendo 

referência à Conselheira Milene, que participou conosco na Escola de Contas, com o advento da 

Sexta de Integração, tive a oportunidade também de conversar com a nossa ilustre Conselheira 

Rosa Egídia, porque a aprovação do Plenário sendo concedida, ela já estará efetivamente como 

Conselheira da Casa. Nós tivemos como surpresa bastante positiva a presença na nossa penúltima 

Sexta de Integração, porque a última foi aquela Sexta de Confraternização, aliás, um evento 

extremamente caloroso, Vossa Excelência participou e conduziu tão bem, e que encaminhamos pela 

Escola de Contas. E nesse desejo do encontro de ser um ciclo de palestras e ensinamentos 

colocados à nossa disposição e dos nossos servidores, nós tivemos a honra nesta Casa de receber a 

visita do General Osvaldo Ferreira, que na ocasião era Comandante Militar do Norte, foi inclusive 

agraciado com a Comenda Serzedelo Correia, cuja proposição foi do Conselheiro Cipriano Sabino 

com o acolhimento de todos nós. E dentro daqueles entendimentos, Vossa Excelência até esteve 
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presente e testemunhou, nós tivemos uma conversa com os comandantes militares, Doutora Rosa, 

não só o Brigadeiro Paulo Borba da 1º Zona Aérea, como com Almirante Alípio, que comanda o 4º 

Distrito Naval, para que essas ações, e as Forças Armadas desenvolvem na nossa região, nosso 

país fundamentalmente, garantindo a ordem para o regime democrático, que são desenvolvidas 

nessa região fantástica que é a Região Amazônica, especialmente o Estado do Pará, quando muitas 

ações só podem ser feitas por vias aéreas, e outras só por meio da navegação, que é importante que 

se façam essa integração com instituições tão importantes. E nós tivemos, então, com a anuência 

também do Presidente, de sugerir, e foi ali em uma reunião também com a Escola de Contas, onde 

conversamos isso, de trazê-los aqui para as próximas Sextas de Integração, alegando que no 

calendário proposto, março não será uma sexta, por causa do calendário, provavelmente em uma 

quinta. E nós achamos que é uma gentileza, nenhum desejo, eu especialmente porque muitas vezes 

fui homenageado pelas Forças Militares. Eles próprios homenageiam civis, e quantos de nós aqui 

não temos. Então este congraçamento entre as instituições merece o nosso acatamento e o nosso 

respeito. Então, com a presença de Vossa Excelência inclusive, nós iremos convidar o Brigadeiro e 

Almirante para serem nossos próximos palestrantes. E eu acho que é um gesto, Presidente, de 

muita educação, e de justiça, sobretudo. Sempre digo que as comendas, eu sou restritivo nas 

comendas, só observar, mas acho que nós concedemos, a gente tem que justificar e serem 

merecidas. A comenda não importa, o importante é saber se merecem a comenda. Eu acho que as 

instituições, e o que eles simbolizam aqui, são absolutamente merecedoras do respeito, da 

admiração, com o patriotismo com que desenvolvem suas ações. Então eu estava propondo para 

que não seja uma proposta isolada de um Conselheiro, pela magnitude do evento. Eu estou fazendo 

uma sugestão a Vossa Excelência para, havendo o consenso, e as manifestações ou eventualmente 

alguma discordância a ser feita em Plenário, mas que Vossa Excelência tome, como Presidente da 

Casa, esta iniciativa que se for feita contará com a anuência de todos nós. Portanto, me abstraio de 

ser eu pessoalmente o proponente porque acho que é um evento de grande importância para a 

Casa, e é emblemático que o Presidente, eu estou apenas sugerindo a Vossa Excelência, se houver 

anuência de todos os nossos pares, que a gente possa fazer, quando vier aqui o Comandante do 4º 

Distrito Naval, dar a ele a Comenda Serzedelo Correia e, depois, mais adiante, ou quem sabe na 

frente o Brigadeiro da Zona Aérea. É a proposta que Vossa Excelência antecipa, e eu poderei 

continuar com a palavra? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu vou seguir como se determina, mandar autuar, ir a processo para ser votado, 
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porque atendendo uma solicitação de um dos nossos Conselheiros, sobre a medalha a gente 

receberia a proposta do Conselheiro para dar o tempo do Conselheiro manifestar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu só falei do tema porque 

Vossa Excelência antecipou. Eu fiz um documento, embora protocolado, mas reservadamente a 

Vossa Excelência para que essas considerações todas fossem feitas e que não houvesse nenhum 

constrangimento. Eventualmente pode haver uma negativa, por isso eu fiz chegar. Mas como Vossa 

Excelência adotou o tema publicamente, eu me senti na obrigação também de comentar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É porque 

eu preciso autuar e distribuir, Excelência, aos Conselheiros. É bom que dê ciência a todos, para 

que todos tenham esse tempo para poder analisar a proposta. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu queria também solicitar a 

palavra porque na última edição do jornal O Liberal, do ano passado, na edição do dia 31 de 

dezembro, eu penso que esta Casa foi homenageada, foi destacada, porque no 1º caderno, em sua 

última página, há uma reportagem feita pelo Jornal O Liberal, na página de responsabilidade 

social, Conselheiro André Dias, em que o jornal faz a cobertura daquele evento que tivemos na 

Escola Anísio Teixeira pelo TCE Cidadão, com a coordenação da nossa Escola de Contas. Foi um 

evento extremamente feliz e importante. Eu acho que foi um marco para quem participou. Senti-me 

extremamente honrado, feliz em estar na sala de aula, conversando com os alunos, com os 

professores, os nossos companheiros, que tiveram a oportunidade de ir lá, festejaram muito o 

evento, uma coisa extremamente importante. Decorrente deste fato, o jornal O Liberal, em uma 

edição importante, a última do ano passado, dá uma página inteira destacando este acontecimento, 

e eu vou mais fundo nessa direção, Presidente, porque de todas as políticas, com o advento da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência, a Lei do Acesso a Informação, um pilar 

fundamentalmente tem que ser destacado em todas as ações que se pretende a transparência dos 

gastos públicos, o combate à corrupção que todos falam. Se nós não tivermos a presença 

absolutamente imparcial, verdadeira da imprensa, essas ações estarão extremamente prejudicadas. 

De maneira que, quando esta Casa, pelo conjunto dos seus integrantes, com a participação dos 

nossos servidores, a orientação da Presidência de Vossa Excelência nesse sentido, em que visamos 

cada dia mais a transparência dos gatos públicos, o diálogo com a sociedade como determina 

nossa Constituição, a Conselheira Milene ainda há pouco festejava o cumprimento de Vossa 

Excelência rigidamente do dever ao determinar e fazer as coisas que a lei impõe. Eu acho que esta 
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participação de valorização do trabalho do Tribunal, que é lento, difícil, da conscientização das 

escolas públicas para a cidadania. Vemos um veículo do porte do O Liberal dar uma página inteira 

fazendo essa cobertura com primoroso texto dos repórteres que foram lá cobrir esta manifestação. 

Eu quero sugerir a Vossa Excelência, esperando também a concordância do Plenário, que o 

Tribunal se dirija ao jornal O Liberal, agradecendo essa cobertura, essa participação, essa 

parceria, posso chamar assim, porque muitas vezes os nossos esforços pouco adiantariam se não 

tivessem o conhecimento do público, da sociedade. E foi exatamente o que o jornal O Liberal fez ao 

divulgar essa matéria que é importante para todos nós que lutamos e acreditamos no Controle 

Social. E temos aqui esse vetor, que é o TCE-Cidadão, e eu queria propor que esta Casa se 

mostrasse reconhecida pela cobertura espontânea. Vossa Excelência não pagou matéria nenhuma 

nesse sentido, isso foi uma matéria da pauta do jornal. E quero manifestar o agradecimento desta 

Casa, e dizer que sem a participação decisiva da imprensa, a transparência dos gastos públicos 

certamente ficará comprometida. Especialmente esse registro. Além da direção do jornal O 

Liberal, seus dirigentes, a jornalista Rosângela Maiorana, que é a responsável pela página do 

Controle Social do jornal O Liberal. Eu penso que é uma matéria extremamente positiva para a 

sociedade, e especialmente para o registro do trabalho, embora humilde e modesto que o Tribunal 

desenvolve no sentido de fazer o Controle Social mediante esclarecimento às nossas gerações que 

estão aí nas nossas escolas públicas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, digníssima representante 

do Ministério Público, mais uma vez parabenizo Vossa Excelência por hoje, pela publicação do 

feito completo da Assembleia, em relação ao seu nome, para chegar a alcançar até aqui o nosso 

Plenário constitucionalmente. Estamos agora ansiosos no aguardo da sua nomeação, e certamente 

será como foi até publicado pelo nosso Presidente, então estamos aguardando a data de sua posse. 

Gostaríamos de aproveitar e parabenizar o Conselheiro Nelson pelas duas proposições 

oportunamente. Primeiro em relação às Forças Armadas, que têm sido sim a nossa parceira em 

vários momentos e em vários eventos. E eu o parabenizo Conselheiro Nelson por isso, e estou de 

acordo com a proposição de Vossa Excelência no que diz respeito à parceria e, também, a Sexta da 

Integração para trazer aqui os comandantes das Forças Armadas da Marinha e da Aeronáutica. A 

sua proposição no que se refere à comenda, eu também já me antecipo. E gostaria também de 

parabenizar Vossa Excelência, porque a imprensa está aí para demonstrar à sociedade os esforços 

ou os fatos negativos. Quando a imprensa publica um fato altamente positivo, no que se refere ao 
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nosso trabalho, ao trabalho do Tribunal de Contas do Estado, quando inclui o que Vossa 

Excelência comenta, a Escola de Contas, e que Vossa Excelência foi o propositor, o feliz propositor 

do Projeto TCE-Cidadão, e quando a gente vê nas páginas do jornal uma publicação deste porte, 

nós, Conselheiro Presidente, Conselheiro André, só temos a elogiar a imprensa, porque está 

realmente contribuindo conosco no que diz respeito a nossa missão. É a nossa visão. Está trazendo 

para a sociedade, demonstrando, porque Vossa Excelência, ou nós, poderíamos prestar o nosso 

trabalho, mas, algumas pessoas, as escolas, estariam compartilhando e levando essa mensagem. 

Entretanto, quando a imprensa publica, o mundo inteiro toma conhecimento, e fatos exitosos como 

estes são de uma grandeza para a nossa Instituição. Portanto parabéns a Vossa Excelência pelas 

duas proposições de hoje, parabenizo-o mais uma vez e a toda equipe da Escola de Contas. 

Parabenizo também as Forças Armadas pela parceria que tem dado conosco, e parabenizo o jornal 

O Liberal e a toda equipe, ao seu Presidente Rômulo Maiorana, a Doutora Rosângela Maioriana, 

que é a responsável pela página que foi publicada. E realmente é um momento de felicidade para 

todos nós, e de muita alegria. Parabéns! Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 03 e 04/2016-Sec, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor Presidente, 

ainda sob o efeito da emoção da última sessão quando os Senhores Conselheiros e o Procurador do 

MPC, em votos de pêsames, manifestaram as suas visões e as suas formas de ter visto a presença 

entre nós do Senador Juvêncio Dias, meu pai. Neste final de semana o jornalista Pierre Beltrand 

também da mesma forma fez uma homenagem, interpreto como homenagem, da experiência de vida 

que ele teve para com o Senador Juvêncio. E, conversando com o Conselheiro Nelson, ele disse: 

“André, isso é um gesto muito interessante por parte do jornalista, e que se você concordar eu lhe 

apoiaria no registro nos autos dessa sessão.” Eu pediria então a Vossa Excelência a licença para 

poder ler o texto, que é breve, publicado pelo jornalista Pierre Beltrand, a quem eu quero 

agradecer as palavras muito gentis pelas quais ele dirigiu ao meu pai. O texto é: Pierre Saudade: 

“Juvêncio Dias, médico, odontólogo, que se especializou em cirurgia plástica. Juvêncio viajou 

para nunca mais voltar. Era da minha faixa etária, 87, e fomos contemporâneos do Colégio 

Moderno nos anos 40, fazendo curso científico, porque ele, como eu, queria ser médico. E ele foi 

competente e conceituado, mas eu desisti porque a minha vocação sempre foram as letras. Então 

passei para o curso clássico, e hoje sou advogado trabalhista. Juvêncio era um “gentleman” 

inteligentíssimo. No dia de provas do colégio, minutos antes ele lia as matérias prováveis que 
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cairiam nas provas e tirava sempre as melhores notas. Era cobiçado na alta sociedade paraense, 

sua família era muito proeminente. Simpático, cativante, era de muito amigos, entre os quais me 

incluía. Vou lhes contar um fato pitoresco do qual o Doutor Juvêncio foi herói: Aconteceu uma 

elegante festa no Automóvel Clube, agremiação importante da vida social de Belém, e bem 

instalada no último andar do edifício Palácio do Rádio, na Avenida Presidente Vargas. Nas altas 

horas de uma festa, dois VIP’s se desentenderam por ciúmes da namorada de um deles, e foram as 

vias de fato. Durante o esforço físico, um deles mordeu a orelha de seu rival dilacerando-a. Boa 

parte da orelha fora arrancada pela mordida, e o jovem libanês a cuspiu no chão. E o sem orelha, 

sangrando, ficou desesperado. O Doutor Juvêncio estava presente e socorreu a vítima, apanhou a 

parte da orelha que estava jogada no chão, e a colocou em um prato, e levou o sem orelha para o 

Hospital Beneficente. Lá realizou a cirurgia plástica para que o pedaço da orelha voltasse ao 

lugar, onde está até hoje. Depois se graduou em Odontologia porque achava importante aquela 

profissão para o cirurgião plástico. Doutor Juvêncio se casou com a bonita e elegante jovem da 

alta sociedade. Foi político e chegou à Câmara e ao Senado Federal. Minha saudade em memória 

ao Doutor Juvêncio Dias. Pierre, Bacharel.” Sabe Luís, é muito interessante porque como eu me 

referi na semana passada, ainda durante essa semana, muitas pessoas chegam e contam um caso 

como este. Ainda ontem, Nelson, uma moça me ligou, Doutora Laura Lúcia, e ela diz que tocava 

piano, e em um acidente perdeu a falange, uma pontinha, e o pai dela a levou ao papai, então 

Cirurgião Plástico, e ela teve anos depois a felicidade de fazer um recital na França com o dedinho 

que foi reposto. E assim, Conselheiro Nelson, se confirma realmente o que vaticinara o Padre 

Ronaldo: que em cada momento que a gente for passar depois do falecimento dele, a gente vai se 

lembrar, ou vai ser lembrado por alguém, de um fato que foi marcante em suas vidas. Era isso que 

eu queria registrar Senhor Presidente. Muito obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, como bem disse o André, eu também 

tive uma longa vivência com o Juca. O chamava de Juca. E são fatos que dão o testemunho de 

como era a personalidade dele. Quero dizer para o André que isso deveria ficar registrado nos 

anais desta Casa, com o gesto de estima, de admiração que faz o jornalista ao Juvêncio, como de 

resto nós já fizemos aqui. Isso é um acalanto ao coração do André. Sei que esta dor é insuperável. 

É uma saudade permanente e infinita que vai abater a ele, aos amigos e a sua família 

especialmente pelo resto da vida. Quanto ao episódio, eu quero até fazer a correção a minha 

memória, eu sabia exatamente dessa mordida da orelha, só que até hoje eu pensava que este fato, 
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que foi me contado por meu pai, ao invés de se passar no Automóvel Clube, era no Bancrévea. O 

tempo que o Grande Hotel tinha o Bancrévea atrás. O fato é verdadeiro. E a origem do mordedor é 

do Líbano efetivamente, ou se não foi ele o mordedor, foi então o que teve a orelha mordida que 

fazia parte do Líbano. E eu quero dizer o seguinte: igualmente como a Doutora, que teve o dedo 

recomposto pela maestria do bisturi do Juvêncio, que a aquele que teve a orelha arrancada passou 

a escutar muito bem de novo, de maneira que o transplante da orelha também foi muito bem 

sucedido. E o fato da orelha foi verdadeiro, eu apenas tinha dúvida quanto ao local, ou papai se 

enganou, ou eu me enganei quando escutei, mas que realmente essa orelha foi de fato conduzida do 

prato. Era um baile carnavalesco. Mas eu quero acima de tudo registrar a Vossa Excelência e 

ratificar aqui os nossos votos do apreço, da saudade, à memória do Juvêncio, e dizer que é muito 

positivo que um jornalista que o conheceu, da mesma geração, escrevesse para as mais novas esses 

traços da personalidade do Juvêncio que encantou e conquistou a todos nós. Parabéns a Vossa 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro André Dias, eu achei importante a gente poder incluir nos anais da Casa a 

matéria. E na última sessão em que o Pleno prestou homenagem ao pai de Vossa Excelência, 

muitos servidores da Casa que nos ouviam não sabiam que o pai de Vossa Excelência tinha sido 

médico. Outros não sabiam que o pai de Vossa Excelência tinha sido Deputado Federal, Senador. 

Essa nova geração não acompanhou isso tudo. E eu achei importante o registro porque é um 

brasileiro que perdemos e que viveu do jeito que ele escolheu para viver: simples. Eu disse assim: 

“Uma pessoa que viveu em um mundo que não era simples, mas ele escolheu a forma simples para 

viver.” E ele fez muito bem isso. E hoje nós somos surpreendidos por uma matéria dessa feita por 

uma pessoa que tem credibilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, me permite a intimidade de brilhar com o André isso. Eu 

tive o prazer ontem de receber cedo no meu gabinete o André, e também tenho minhas preferências 

musicais, e fiquei muito feliz em ver que quando estive na missa, depois da grande palavra do 

padre Ronaldo, foi realmente muito bom escutá-lo, houve a conformação dos familiares. E houve 

um determinado momento que prestaram a homenagem à memória do Juvêncio, onde um 

instrumentista reconhecido da terra iria cantar uma canção que dizia muito respeito a ele, e ao 

sentimento dele, e que a mim também, eu e o André conversando vimos isso, que era “My Way”, 

que foi um grande sucesso do Frank Sinatra, e outros tantos intérpretes, e nós estávamos lá, e o 

André disse assim: “Coloca legendada a canção na voz de Frank Sinatra.” Tinha Shirley também 
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que interpreta maravilhosamente, Shirley Bassey, voz feminina que dá uma interpretação fantástica 

a essa música. E na letra da música exatamente diz lá o grande Frank Sinatra: “eu fiz do meu 

jeito”. Eu dizia exatamente que a música toca muito a todos nós, e dizer: “Que o Juvêncio de fato 

fez a vida do jeito dele.” É muito pertinente isso. E o André como filho reconhece também a 

proximidade que eu tive com ele. Inquestionavelmente o Juvêncio fez do jeito que ele queria a vida 

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

Conselheiro André, Conselheiro Nelson, esse era o jeito dele, ele ia para Irituia, lá na Fazenda 

Novo Mundo, e lá, à época, não tinha médico, mas ele atendia a todos como se tivesse em um 

hospital, era na casa, era no meio do caminho quando encontrava alguém ferido. Era esse o jeito 

dele mesmo. O Juvêncio era assim. Não tinha médico em Irituia e a Fazenda era muito distante. 

Conselheiro André já relatou aqui os momentos de dificuldade para chegar até lá, e ele era assim, 

de qualquer forma ele chegava até a fazenda, e ao chegar lá ainda tinha o trabalho de ir. As 

pessoas conheciam e sabiam da capacidade dele. E ele procurava uma casa, como eu falei, até no 

meio do caminho, parando para pedir auxílio e socorro a saúde daqueles que precisavam. E ele 

com um gesto simples e humilde parava e atendia sempre, e levava na bagagem remédios, porque 

também não tinha farmácia em Irituia à época. Não tinha farmácia, não tinha médico, e ele já 

levava na bagagem remédios. E era o jeito dele. Era desse jeito mesmo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Que bom, Conselheiro 

André, ter isso aqui, esses depoimentos sobre o pai de Vossa Excelência. Parabéns novamente. Eu 

também guardo essas lembranças dele. E eu falo isso, desse jeito simples dele viver, porque 

realmente o mundo que ele viveu não era simples, o Senado da República não era uma coisa 

simples, a Câmara Federal e Belém também. Casou com uma moça muito bem situada do ponto de 

vista financeiro, e ele certamente escolheu outra forma de viver. Era um caboclo. Acho eu que o pai 

de Vossa Excelência era um caboclo de verdade. É por isso a dificuldade dele de viver nesse mundo 

sofisticado para ele. Mas ele deu o jeito dele. Deixa uma saudade, uma lembrança boa para todos 

nós. Novamente parabéns a Vossa Excelência. E eu quero fazer um registro importante: 

encontram-se aqui três servidores da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, SESPA, 

nossos servidores da área de planejamento, eu queria registrar o Luís Otávio, Diretor de 

Planejamento, Cláudia Chaves e a Renata, queria até que ficassem de pé. Estão fazendo uma visita 

ao nosso Tribunal, muito bem. Eles vieram aqui conversar com a Doutora Lilian. Pediram nosso 

apoio na área do planejamento, levando em conta o nosso trabalho realizado, elaborado, nosso 
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planejamento estratégico, e fico muito feliz de poder compartilhar essa experiência, esse 

conhecimento com pessoas que atuam em uma Secretaria da maior importância para a sociedade. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, a Doutora Lilian deu o apoio solicitado? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu creio que sim, Excelência, ela recebeu para dar 

toda atenção, todo apoio, e eu a vejo ali feliz com os nossos servidores. Eu creio que saiu a 

contento. O Luís Otávio não está aqui, mas eu o vi entrar no nosso Plenário. Sejam bem-vindos, no 

caso às servidoras bem-vindas, e isso me deixa feliz, o nosso papel aqui é contribuir para o 

aperfeiçoamento da Gestão Pública. E se a gente puder trabalhar juntos, trabalhar esse diálogo, 

essa parceria, essa integração, é muito importante, vai ganhar com isso a sociedade, que vai ter um 

serviço de maior qualidade, muito obrigado! 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 trinta e nove minutos (11h39min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 19 de janeiro de 2016. 
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