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ATA Nº 5.361 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (21) do mês de janeiro do ano dois mil 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, André Teixeira Dias, Julival Silva Rocha e a Conselheira Milene 

Dias da Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 

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

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

de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua Excelência 

justificou a ausência do Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por 

motivo de saúde, e, na oportunidade, foi anunciado que os Processos de sua relatoria de 

números 2008/50974-4 e 2014/51936-7 foram retirados de pauta, e, ainda, registrou a ausência 

do Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em gozo de férias. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezenove (19) 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, a presidência solicitou ao 

senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, quando foi anunciado o Processo nº 
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2011/51552-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, 

responsável Rubens de Oliveira Barbalho, 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 dos consectários legais, como também multa regimental ao senhor 

José Júlio Ferreira Lima e com as determinações corretivas à autoridade concedente (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Rubens de 

Oliveira Barbalho, 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 Presidente. Em 

nome do Conselheiro André Dias eu cumprimento a todos os Conselheiros deste colegiado, 

bom dia a todos! Procurador do Ministério Público. Eu queria começar a minha palavra, 

primeiro dizendo que não discordo do parecer do MP porque eu acho que as leis, as regras, 

são para serem cumpridas, mas eu queria fazer uma colocação aqui em relação ao Município 

de São Caetano de Odivelas, um município extremamente pobre, e também em relação ao 

convênio citado. Eu tenho certeza que aqui a maioria dos senhores foram homens de mandato 

eletivo e devem conhecer aquela região que faz fronteira com o Município de Santo Antônio do 

Tauá, distante a mais ou menos 60 km da sede. É a região do Vale do Monjuim pelo rio que 

passa por lá. E que é uma região extremamente pobre, que vive exclusivamente da agricultura 

familiar, e que é formada se eu não estou enganado por 12 comunidades. Quando eu assumi 

essas comunidades não tinha nenhuma água encanada, as pessoas pegavam água do rio para 

fazer todos os seus afazeres. E nós tivemos a oportunidade no Governo da então Governadora 

Ana Júlia de um convênio que ficou em uma disputa política na Assembleia Legislativa. Sai ou 

não os recursos. Seria um milhão para por para os Prefeitos, não seria, enfim. E quando foi 

dito que iria ser contemplado os municípios, foi algo assim, feito, não vou negar, quase que, 

desculpe a expressão, com uma rapidez que os Prefeitos tinham que entregar o projeto, com 

espaço de tempo, porque era um ano, que se não estou enganado, eletivo, os projetos tinham 

que ser aprovados, e tinham que ser publicados, enfim. Um município carente como o nosso, 

sem nenhuma estrutura de engenheiros, de técnicos, fez com que a gente fizesse projetos, 
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talvez, não tão bem colocados no papel como deveríamos ter feito. Fora isso nós colocamos os 

projetos para atender a todas as doze comunidades, porque é muito ruim você atender uma 

comunidade e ao lado tem outra comunidade e você não atender. É uma situação em que você 

dá menos valor às comunidades que não são atendidas. Infelizmente nós só conseguimos 

aprovar três, se não me falha a memória, projetos para aquela região, ficando de fora outras 

nove comunidades. E a Prefeitura de São Caetano com muito esforço tentou fazer em todas as 

comunidades. Eu me lembro bem desse processo porque na época quando nós começamos a 

colocar o projeto em prática, a comunidade me chamou e disse: “Prefeito, se o senhor colocar 

essa centrifuga, nós já estávamos colocando a bomba, não vai durar uma semana, por conta de 

roubos, os locais onde ficam o sistema são locais que não vão ter nenhum tipo de vigilância, 

não é perto de nada, são terrenos que, com certeza, não vai durar uma semana.” E nós tivemos 

que trocar para bomba submersa justamente para tentar evitar este roubo. E esta mudança, 

que eu digo, e eu não discuto o erro da Prefeitura, eu como comandante assumo o erro. A 

empresa responsável pela execução falou então que não precisaria fazer a casa de bombas 

pelo fato das bombas terem sido trocadas por bombas submersas. Eu quero dizer que eu fui 

Prefeito, “marinheiro de primeira viagem”, tive meus erros, e um deles foi na hora não ter 

atentado para o fato de que você não pode trocar ou não pode mexer em um projeto. E quando 

eu soube que não poderia ser mexido, nós fizemos as casas, só que como estava junto, projetos 

da Prefeitura, que eram se não me engano oito micro-sistemas que a Prefeitura estava 

realizando com os micros-sistemas do convênio, obviamente que no nosso, até por uma questão 

de economia, nós não fizemos casas de bombas. Até porque era uma coisa inócua, não haveria 

necessidade de casa de bomba para só um cano que vai descer, e a bomba fica submersa. 

Enfim, com isso, eu quero registrar aqui que nós nos enganamos na época, misturou-se os 

micros-sistemas, e nós não sabíamos, eu na época pensei que as casas de bombas do projeto do 

convênio haviam sido realizadas, e só não tinham feito casa de bombas nos projetos feitos com 

recursos próprios da Prefeitura. Infelizmente nós trocamos. Fizemos casas de bomba em uns 

que não eram objeto do convênio, e infelizmente ficaram essas sem ser feitas. Mas assim que 

fomos notificados pelo Tribunal de Contas da não realização, nós fizemos as obras, mostramos 

através de fotos. Eu quero dizer que a obra foi realizada com muito sacrifício, outros micros-

sistemas foram realizados na região, e não quero aqui retirar a culpabilidade de você ter feito 
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intempestivamente a obra, porque eu sei que prazos não são para ser discutidos, são para 

serem cumpridos. Mas eu gostaria que essa Corte relevasse a situação extremamente precária 

de nosso município em termos de recursos, de infraestrutura, de pessoal, de pessoas com 

capacidade técnica para que realmente nos auxilie de uma maneira melhor, principalmente em 

termos de convênios. Eu, às vezes, se Deus me permitir ser Prefeito novamente, tenho certeza 

que mudaria meus conceitos, porque quando a gente assume uma prefeitura tudo que a gente 

quer na vida é conveniar com o Governo, principalmente nos municípios paupérrimos como o 

nosso. É fazer convênio para trazer uma melhor qualidade de vida para a nossa comunidade. 

Mas, infelizmente, pouquíssimas prefeituras no Estado do Pará, e eu incluo a do Município de 

São Caetano de Odivelas, têm condições técnicas de realizar uma obra. E eu até coloco como 

sugestão que o Governo do Estado reveja certos convênios, que faça a obra. Porque o Governo 

do Estado tem condições de fazer obras talvez muito melhor do que os municípios, 

principalmente municípios com menos de 20 mil habitantes, como é o caso do Município de 

São Caetano de Odivelas. Muito obrigado! A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas irregulares, sem importar em devolução de valores, aplicando ao responsável a multa de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo 

regimental, expedindo-se ofício à SEPOF dando ciência das recomendações constantes do 

parecer do Parquet de Contas. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

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

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o 

Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Acompanho o 

Relator. Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Senhor 

Presidente, como bem colocou o Conselheiro André, essa questão da análise do nosso pacto 

federativo e a consequência dele para os municípios tem que ser analisada. O único 

questionamento que eu faço é o seguinte: se em toda prestação de contas consta recibos, notas 

fiscais e aplicação devida dos valores, é por que existe no TCU uma série de precedentes. 

Ainda que a aplicação do recurso seja feita extemporaneamente, desde que seja alcançada a 

finalidade, o TCU tem julgado as contas regulares com ressalva, por causa desse erro formal 

da extemporaneidade. Então eu gostaria de perguntar ao Conselheiro André como é que está a 
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análise. Se a prestação de contas está correta com os recibos, notas fiscais, que comprovem a 

aplicação do recurso na finalidade pactuada, no objeto pactuado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Está sim. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Milene Dias da Cunha: Bom. Então, Senhor Presidente, eu sigo a corrente do TCU e voto pelo 

julgamento das contas regulares com ressalva. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também voto pela regularidade com ressalva. Eu fiquei 

muito impressionado com os argumentos do responsável pelas contas. E nós conhecemos a 

realidade do interior. Eu sei que o nível de dificuldade de um município pequeno é significativo. Eu 

não tenho nenhuma dúvida que um Prefeito de um município pequeno não tem como contratar um 

engenheiro para ficar exclusivamente na Prefeitura, porque o salário é alto, não tem como ter um 

arquiteto, e, às vezes, não tem nem como contratar um advogado. Eu não tenho ideia, mas eu tenho 

a impressão de que um Secretario Municipal de São Caetano não deve ganhar mais do que 3 mil 

reais mensais. É isso? R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) é um salário de um Secretario 

Municipal. Então isso impede o quê? Contratar um profissional de um nível mais elevado para 

atuar naquele município assessorando o gestor. Então, convencido com os argumentos da defesa, 

eu voto pela regularidade com ressalva das contas. Foi então proclamado o resultado, por maioria 

de votos (4x2) o voto do Relator foi o vencedor. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/50239-6, que trata da Prestação de Contas dos Administradores do Programa CREDPARÁ, 

exercício 2011, responsável Cláudia Salame Serique, 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 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

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

determinando-se à secretaria expedição de ofício com as recomendações elencadas pela SECEX à 

coordenação do programa CREDPARÁ. 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 2007/52317-1, que 

cuida da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Muaná, responsável Raimundo 

Martins Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 
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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 dos 

consectários 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 em débito 

para o erário estadual no valor de R$ 33.947,78 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais, 

setenta e oito centavos), que deverá ser devolvido devidamente corrigido, juntamente com as multas 

de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo débito apontado e R$ 847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais) pelo encaminhamento das contas fora do prazo regimental. 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 2009/51698-2, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Ipixuna do Pará, responsável Evaldo Oliveira da Cunha, 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 2015/50920-1, que cuida do Recurso 

de Agravo Regimental, interposto por Evaldo Oliveira da Cunha, Relator Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, continuação do julgamento suspenso na sessão ordinária de 15.12.2015. 

Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde sua 

excelência o relator proferiu seu voto para conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe o 

pretendido provimento. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: 

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Eu entendo que nesse momento do Agravo Regimental 

deve ser analisado apenas se houve indícios de falhas na citação questionada, porque todos os 

argumentos trazidos pelo eminente Relator, acredito eu que dizem respeito ao mérito do pedido de 

rescisão, e não nesse momento do Agravo Regimental. Então eu peço vênia de divergir votando 

pelo provimento do recurso agravo regimental. Esse é meu voto. Manifestação do Excelentíssima 

Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Senhor Presidente, eu tenho um processo, inclusive 

analisei um Agravo desse mesmo responsável, do Senhor Evaldo Oliveira da Cunha. Eu gostaria de 
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analisar esse processo para saber se trata do mesmo processo que eu analisei e se tem os mesmos 

fundamentos. Então eu gostaria de pedir vistas, Senhor Presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Concedido o pedido de 

vistas à Vossa Excelência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53466-0, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, 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 pelo deferimento do registro com determinações à SEAD e à Casa 

Civil (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 2014/50110-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros 

com exceção do contrato do servidor Andrey Fonseca da Silva, e ainda com determinações à 

SEDUC em relação ao cumprimento do TAC (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros, exceto o contrato de Andrey Fonseca da Silva, com determinações à SEDUC e 

remessa de cópia desta decisão para juntar à prestação de contas da SEDUC do exercício de 2014 

para apurar os reflexos do indeferimento. 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 2014/50569-0, que 

trata do Ato de Aposentadoria de Maria Sebastiana Gonçalves Ferreira, cuja Relatora foi a 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro com determinação corretiva à SEDUC 

em relação a parcela de aulas suplementares (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

registro, determinando seja expedido ofício ao MPE para apurar acerca do noticiado pelo MPC. 
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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. 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: Eu gostaria de me dirigir 

aos Conselheiros, especialmente a assessoria do Conselheiro Cipriano Sabino. Hoje a gente 

votaria a proposição que concede medalha Serzedello Correa ao Comandante da Aeronáutica e 

também ao da Marinha. Da Aeronáutica é o Major Brigadeiro do Ar Paulo Borba, e da Marinha o 

Almirante Alípio Jorge Rodrigues da Silva. Essa proposição a Presidência recepcionou. É uma 

proposta da Presidência, levando em conta uma sugestão do Conselheiro Nelson Chaves. Mas em 

respeito à ausência do Conselheiro Sabino, eu gostaria, pela importância que tem essa 

homenagem, da relação institucional que vamos ter tanto com a Aeronáutica quanto com a 

Marinha. Eles serão convidados, já dito pelo Presidente do Conselho Consultivo da Escola de 

Contas, Conselheiro Nelson Chaves, eles farão parte da Sexta da Integração, virão aqui proferir 

palestras. E eu gostaria muito que tivéssemos a participação de todos os Conselheiros para votar a 

matéria, simplesmente por isso que foi tirado de pauta hoje. Mas eu queria que o Doutor Tuffi, que 

está aqui, transmitisse ao Conselheiro Cipriano, e já está no gabinete do Conselheiro Cipriano, 

desde essa semana, o currículo dos homenageados. E já fica aqui previamente marcado para terça-

feira a aprovação desta matéria. Está certo Tuffi? Passe isso para o Conselheiro Cipriano, eu 

também vou entrar em contato com ele. Também eu quero que a Secretaria distribua para votar na 

próxima sessão a proposta de Ato Regimental, oriunda da Secretaria de Controle Externo que diz 

respeito à alteração dos prazos prescritos nos incisos nº 1 e 2 do artigo nº 140 do Regimento 

Interno. Isso também é apenas para fazer um ajuste atendendo uma solicitação da Auditoria Geral 

do Estado. E eu também agora quero dar outra informação, desta vez relevante, muito importante: 

eu quero pedir aos Senhores Conselheiros que registrem nas suas agendas que no dia 18/02/2016, 

às 16h30, será a posse da nova Conselheira Rosa Egídia. A demora é em razão de fazer 

compatibilizar a nossa programação coma agenda de sua Excelência o Governador Simão Jatene, 

que confirmou presença na posse. Portanto, Senhores Assessores para agendar isso aos 

Conselheiros, porque a nossa vida é muito tumultuada, muitos compromissos, a posse será no dia 
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18/02/2016 às 16h30. Muito bem, isso é uma boa notícia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, não será uma cobrança porque sei 

do empenho de Vossa Excelência nessa direção, e já sei que por determinação de Vossa Excelência 

a matéria já encontra-se na Procuradoria da Casa. Ela tem importância para a Casa, como 

também tem importância para a Escola de Contas. É a respeito, Senhor Presidente, da formatação. 

Já está na Procuradoria do convênio que deverá ser assinado, Conselheiro André, com o Tribunal 

de Contas de Minas Gerais, quando da vinda do Presidente Sebastião Helvécio aqui. Nós tivemos a 

oportunidade, Vossa Excelência sabe disso, testemunhou o interesse que se manifestou por parte 

deste Tribunal em fazer um grande convênio que permitisse uma proximidade maior entre o 

Tribunal de Contas do Estado do Pará e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Como 

sei que esta matéria já está praticamente revisada, e segundo me foi informado, aprovada na 

Procuradoria, segundo os aspectos legais. Eu quero fazer este apelo a Vossa Excelência porque 

penso que é um assunto de relevante importância para esta Casa, e aproveitando a enorme boa 

vontade que o Presidente do TCE – MG demonstrou nesse sentido. Inclusive na ocasião também 

estava presente o Conselheiro Odilon, que participou da conversa entre nós. Manifestação do 

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

quero aproveitar a oportunidade e pedir ao nosso Procurador Geral, que está presente, até por que 

a Conselheira que será empossada é oriunda do MPC, com muita honra. Eu queria pedir ao 

Doutor Antônio Maria que também fizesse esse comunicado aos Senhores Procuradores, e 

Subprocuradores do MPC, e a nossa Assessoria do Tribunal está em sintonia com o MPC, 

principalmente com a eleita, Procuradora Rosa Egídia, para cuidar dos detalhes da posse. Queria 

que Vossa Excelência transmitisse aos seus colegas do MPC essa definição, da data e do horário 

da posse. E, Conselheiro Nelson Chaves, eu certamente vou tomar todas providências para que na 

próxima terça-feira a gente possa concluir esse processo que também considero relevante. O 

Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Conselheiro Sebastião Helvécio, é uma pessoa 

impressionante. Este Brasileiro tem percorrido o Brasil contribuindo com todos os Tribunais de 

Contas. E ele mostrou boa vontade com o nosso Tribunal, ele gostou do nosso Tribunal, 

comprometeu-se a retornar e até proferir uma palestra, se for o caso. Mas, acima de tudo, 

disponibilizar o Instituto Rui Barbosa naquilo que for possível para a que a gente possa caminhar 

juntos. Eu aproveito para registrar o meu contentamento com o desempenho da Escola de Contas 

no ano de 2016, e tudo me leva a crer que, apesar de todas as dificuldades de ordem financeira que 
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poderemos enfrentar, em 2016 a gente vai fazer ainda mais. A gente vai fazer apenas as 

adequações necessárias de acordo com a tempestade que possa vir. O cenário não é muito 

favorável do ponto de vista financeiro, mas aí que está o nosso desafio da minha parte como gestor, 

da parte de Vossa Excelência e da Doutora Milene, como os responsáveis pela Escola de Contas, 

para que a gente faça o melhor, porque nem tudo depende de dinheiro, pois têm coisas que 

dependem de atitude. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor Presidente, nem precisa isso entre nós, não cabe, não é nossa tradição, mas é 

nossa tradição fazer justiça, sobretudo. Eu acredito que a Conselheira Milene me autoriza a falar 

em nome do Conselho, e dizer que tudo aquilo de positivo que eventualmente tenhamos feito na 

escola, essa equipe dedicada que está trabalhando, e fundamentalmente o apoio de Vossa 

Excelência. Tudo aquilo que temos solicitado à Presidência de Vossa Excelência não nos tem 

negado. Então a gente, com humildade, com modéstia, tem procurado trabalhar, mas queremos 

também creditar ao apoio de todos os Conselheiros invariavelmente a todas as nossas 

programações, ao próprio MPC, aos nossos Servidores, mas queria por uma questão de justiça 

realçar o apoio nesta situação de crise, de dificuldade financeira que Vossa Excelência tem nos 

acolhido, principalmente agora nesta reforma do nosso prédio, que dará uma independência 

inteiramente para abrigar a Escola de Contas onde era o antigo auditório. De maneira que a gente 

faz questão, penso que também a Conselheira Milene nesse giro, como ela costuma dizer. Acho que 

temos que agradecer a Vossa Excelência esse apoio incondicional que temos recebido. 

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

bem! Antes de encerrar eu vou apenas informar, já como notícia, uma coisa que pode parecer 

pequena, mas é significativa: os nossos peixinhos já começaram a chegar aqui no nosso lago. E 

tudo bem pensado com o Museu Emílio Goeldi e com a EMBRAPA em relação ao peixe que melhor 

se adapta aqui no nosso lago. As carpas foram reprovadas porque com o tempo adquirem uma 

doença que tem uma complicação, me comprovaram isso cientificamente, mas já temos peixes no 

lago, e virão outros peixes da Amazônia. Isso foi fruto de uma pesquisa, mas com isso atende quem 

pensou nisso. Eu confesso que do lago e dos peixes eu não sei quem teve a idéia ou em que 

momento começou a acontecer aqui. Eu não sei se foi Vossa Excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quando cheguei já havia 

peixe. Eu tinha sempre o desejo de ter um botozinho, mas parece que não há profundidade para ter 

Boto, só peixe. Mas o peixe foi mantido. Depois de mim me parece que não gostavam do peixe, 
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aterraram os tanques, tiraram os peixes, mas depois quando houve um outro Presidente, que 

também gostava de peixes, eles acabaram voltando para o tanque, e embelezados com a flora, com 

as Vitórias Régias. Felizmente Vossa Excelência é também de uma região ribeirinha, gosta do meio 

aquático e está repovoando o nosso lago que, aliás, é motivo de alegria para nós. Sinceramente, eu 

já vi tantas vezes as pessoas baterem fotografias, não depredam, não degradam, porque poderia 

haver ali alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso é a educação das pessoas, se acostumam 

com aquilo que é bem feito, que está mantido limpo, e servem na realidade de um ponto de 

aproximação desta Casa com as pessoas todas que - para as suas atividades externas - passam na 

frente de nosso Tribunal. Eu parabenizo Vossa Excelência, essas coisas às vezes que dizem em 

respeito ao coração e à alma, muitas pessoas não dão o significado importante. Mas eu acho que 

isso simboliza também que o prédio está bem cuidado, que as pessoas cuidam e zelam pelo 

patrimônio público. Esse é um indicativo. Se tivesse um lago sujo, mal cheiroso, ao contrário, está 

sempre bem mantido, por isso quero parabenizar a equipe da administração, da manutenção da 

Casa, pelo cuidado permanente que tem tido. Isso é motivo de alegria para todos nós. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu queria muito 

agradecer a Vossa Excelência pelas palavras. Eu estou resgatando o que existia. Eu acho 

importante o lago funcionar limpo, bem cuidado e com os peixes. Fizemos uma pesquisa com quais 

peixes poderiam vir para cá. E a gente chegou a conclusão de que os que já tem e os que virão são 

os mais adequados: peixes da Amazônia, os coloridos, que resistem a certas situações e não 

morrem facilmente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Só não vai botar aí arraia e puraquê. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pirarucu também não, a gente já eliminou alguns. A outra 

questão, só falta um detalhe nesta obra, a obra está 98% concluída, nós estamos licitando uma 

empresa para fazer a limpeza permanente nos vidros, porque acumula aqui muita poeira por conta 

do movimento de carros, e tem que fazer uma limpeza permanente nos vidros. Aqui e ali a gente 

ainda vê uma sujeira nos vidros. Ainda não foi licitado uma empresa para fazer porque tem que ser 

permanente. E como eu não posso estar inventando esse tipo de coisa, eu tenho que licitar. Foi feito 

o procedimento, uma empresa especializada em fazer a limpeza, porque eu creio que isso era 

quinzenal, em todos os vidros do prédio, e a gente vai ter um prédio sempre limpinho com uma 

aparência boa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheiro André, o Presidente está dando ênfase à transparência, quer os vidros bem limpos. 
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Isso também é louvável, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: E em relação ao jardim, para quem observou, está muito bem 

feito, bem cuidado. Essa parte está toda concluída e também foi fruto de uma pesquisa. Nós vamos 

plantar dois pés de açaí, pelo simbolismo que ele tem com o estado do Pará. Na verdade a gente já 

viu que tem uma área aqui atrás que vai permitir que tenhamos duas touceiras. E a gente já está em 

contato com a pessoa, porque a gente quer o açaí já grande, dando fruto. É por isso que requer um 

certo cuidado que, para mim, tem um significado muito grande o que representa o açaí para o povo 

do Pará, à cultura do Pará e à alimentação de muitos paraenses. Então vai ficar completo, um 

jardim muito regional, e com a cara do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: E Vossa Excelência vai celebrar da sua bela propriedade, humilde, 

mas bela propriedade, que grande plantadora de açaí, inclusive já tive a oportunidade de saborear 

o açaí de primeiríssima qualidade lá de Augusto Correia, Conselheiro Luís Cunha. Ali tem tudo: 

lagosta, farinha, não é Conselheiro? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Augusto Correia é completo. Ainda este ano vou fazer um 

convite à Conselheira Lourdes Lima para fazer uma exposição nesta Casa, os jurados serão os 

Conselheiros e o Procurador do Ministério Público. Ela traz a farinha de Irituia, eu trago a de 

Augusto Correia e no final haverá o veredicto. Saberemos qual é a melhor farinha do Pará. Um 

concurso saudável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Podia acrescentar nisso um negócio de um pãozinho ali. Tem um estado que produz um 

pãozinho gostoso também. Poderia vir, não é? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não só a farinha, mas temos o açaí também. 

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

já falou aqui que o melhor açaí é de Cametá. Eu já estou calado aqui. Em Augusto Correia o açaí é 

uma coisa nova. A farinha é uma tradição. Olha, a Conselheira Lourdes está dizendo que o açaí de 

Irituia também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Ela é produtora também Conselheiro. Tanto quanto Vossa Excelência, ela também é uma pequena 

agricultora lá em Irituia. Também saboroso Conselheiro André. Precisa trazer mais para nós. Tem 

sido doses pequenas. Eu acho que Vossa Excelência está sendo discriminado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A Lagosta é 

responsabilidade exclusivamente minha. Admito que quem está falhando sou eu. Mas olha, sobre as 

plantas, já vou concluir, eu sugeri uma palmeira, a minha sugestão foi reprovada. Reprovaram o 
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Presidente. “Não, o Jardim tem que ter uma cara Amazônica. Esta palmeira não é da Amazônia”. 

Aí eu também fiquei quieto e fui convencido pelos argumentos da equipe. É uma palmeira bonita, 

mas ela não é daqui, e a equipe não aceitou, e o açaí foi aprovado, então está certo. O açaí é uma 

palmeira. Vai ficar bonito. É o que está faltando. Eu acho que nós estamos, Conselheiro Nelson, 

com as nossas instalações reformadas. Eu acho que o nosso prédio ficou bonito e é um presente 

para Belém. Fizemos também uma revitalização nos outros prédios, estamos cuidando agora de 

detalhes de alguns gabinetes, as copas que nos atendem foram todas reformadas, inclusive Vossa 

Excelência, que fez uma visita, ficou um pouco assustado com o estado das copas, mas todas foram 

reformadas. E esses ajustes que são o nosso papel, fazer na hora certa. O próximo Presidente 

André, depois Conselheira Lourdes Lima e assim cada um fazendo a sua parte. É o patrimônio da 

cidade e é aqui que a gente vive, aqui é o nosso trabalho, a gente tem que cuidar com amor. Eu, na 

verdade, tenho muito amor por tudo que a gente faz aqui. E o meu papel, em mais esse ano que sou 

Presidente, é cuidar bem desse Prédio, das instalações e, principalmente, daquilo que muita gente 

não dá importância: as plantas, o lago, peixes. Tudo para mim é um conjunto de coisas que 

realmente faz o nosso Tribunal. Valorizar tudo isso, os detalhes da acessibilidade, estou cuidando 

para melhorar ainda mais, isto é, ter aqui um prédio funcionando dentro do que recomenda as 

normas e que atenda satisfatoriamente toda a população do Estado do Pará. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns a Vossa 

Excelência por tudo isso, agente tem certeza que está fazendo isso e muito mais vai fazer ainda. 

Temos certeza disso. E esse jardim já foi fruto de uma pesquisa durante o Círio, quando nós 

estávamos na gestão, nós ganhamos um ano de trabalho pela Prefeitura de Belém de manutenção 

desse jardim, justamente por conta de um concurso do Círio de Belém do melhor jardim do entorno 

da passagem do Círio. E eu tenho certeza de que se lançarem novamente este concurso, nós vamos 

continuar ganhando porque não faz vergonha, muito pelo contrário, só dá orgulho esse nosso 

jardim. Inclusive com essas mangueiras, agora com a palmeira do açaizeiro, que Vossa Excelência 

vai mandar plantar, com as flores regionais e os nossos peixinhos. Conselheiro André, eu vejo não 

só as crianças, mas até pessoas adultas e idosas que eu sinto que fazem uma terapia, pois as 

pessoas ficam admirando esse lago no entorno aqui do Tribunal, principalmente quando tem esses 

animais que enobrecem esta área. Parabéns por tudo, inclusive pela nossa copa aqui, está ficando 

especialíssima. Dava vergonha na gente quando as pessoas chegavam, mandava buscar o café 

naquela copinha meio acanhada, meio difícil, e hoje a gente vê que a nossa está quase pronta. 
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Ainda ontem mesmo passavam algumas pessoas e elogiavam o trabalho que está sendo feito. 

Parabéns! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Eu quero compartilhar com vocês porque na verdade aqui e ali vem um Conselheiro e me diz uma 

coisa, vem outro e me diz outra coisa, e Vossa Excelência é minha vice, ajuda-me muito. Em muita 

coisa Vossa Excelência está me ajudando. É muito importante isso. Eu lhe digo que a Palmeira que 

eu ia colocar aqui é muito bonita, mas veio a equipe e disse: “Não, isso aqui é uma palmeira 

exótica; ela não é daqui.” Eu disse: “Êpa!” Então eu recuei. Está certo, nós estamos na Amazônia, 

coração da Amazônia, então tem que ter um jardim amazônico aqui. Está certo, eu gostei. Não 

adianta vir uma palmeira mais bonita, ou uma planta mais florida, mas que não expressa isso, tem 

que ter o orgulho da coisa nossa, e tem tanta coisa bonita aqui na Amazônia, e foi isso que me 

convenceu. Eu fiquei muito satisfeito. Realmente eu estou aqui há 5 anos no Tribunal, mas nós 

temos aqui, Conselheiro André, servidores espetaculares, que se dedicam e fazem a coisa com 

muito amor. Isso é muito bom. E fica aqui o registro desses elogios que surgiram hoje nesta sessão 

para todas as pessoas que fazem acontecer tudo isso em prol de todos nós. 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 dez horas e quarenta e dois minutos (10h42min) e mandou que 

eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

Belém, 21 de janeiro de 2016. 
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