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ATA Nº 5.367 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) do mês de fevereiro do ano dois mil 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz e o Excelentíssimo Senhor Subprocurador 

Stanley Botti Fernandes, 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, presentes os dignos representantes do Ministério Público de Contas e, sob as 

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua Excelência expressou este 

sentimento: “Apresento as boas-vindas ao subprocurador Stanley Botti Fernandes e desejando 

sucesso ao sistema de controle externo. Isso nos enche de esperança na certeza de que daqui 

para a frente, teremos um Ministério Público muito mais forte, um Ministério Público 

completo. Parabéns ao seu comandante do momento, procurador-geral Antonio Maria 

Cavalcante que oportunizou o concurso público e assim permitir essa oxigenação do nosso 

querido Ministério Público de Contas. O procurador Felipe Rosa Cruz já está com a sua posse 

marcada para ser o próximo comandante daquele “Parquet” para o dia 4 de março. Doutor 

Stanley seja bem-vindo.” Justificou, então, a ausência do Excelentíssimo Conselheiro André 

Teixeira Dias, por motivo de tratamento de saúde, ao tempo em que solicitou a retirada de pauta 

de todos os processos de relatoria do referido conselheiro. Em seguida, procedeu a convocação 

do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para completar o quórum máximo da sessão e 

atuar como conselheiro. A ata da sessão ordinária do dia 16 de março foi colocada em 

discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 
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Junior: Senhor presidente, senhor procurador Felipe Rosa Cruz, quero cumprimentar também 

o doutor Stanley Botti Fernandes torcendo para que Vossa Excelência bote no doze para fazer 

um excelente trabalho no cargo que ora abraça, e que obviamente nós todos estamos aqui 

alegres e felizes, desejando muito sucesso e que Deus nosso Senhor o abençoe nesta nova e 

vitoriosa caminhada. O conselheiro Nelson Chaves, nosso conselheiro decano nesta Casa, 

conselheira Lourdes Lima, conselheiro Odilon, conselheiro Julival, conselheira Rosa Egídia, 

conselheira Milene, todos os senhores que estão na galeria acompanhando esta sessão, doutor 

Arlindo nosso colega da Secretaria. Presidente, inclusive havia uma campanha política, em 

que tinha um candidato a vereador de Belém, e que tinha uma forma de comunicar no mínimo 

curiosa; e que dizia assim: “No dia da eleição você olha para o tempo e se o ar estiver lindo 

vote no Arlindo”. Era o slogan dele. Então eu sempre lembro do Arlindo por causa do slogan 

desse candidato. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Um aparte conselheiro Cipriano. Eu me lembro dessa campanha. Só que era um 

período eleitoral com muita chuva. E como o dia não estava lindo, ele teve poucos votos e 

perdeu a eleição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: É uma época típica de sol, mas como nesse dia choveu ele perdeu a eleição. 

Então, senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência para sobrestar a votação desta ata, 

porque há um questionamento a respeito do processo n.º 2015/50920-1, que é mais 

especificamente um Recurso de Agravo Regimental interposto por Evaldo Oliveira da Cunha 

com voto do conselheiro Nelson Chaves e com pedido de vista feito pela conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Parece que há uma questão a ser esclarecida; e por isso eu peço a 

Vossa Excelência sobrestivesse a ata, a respeito dessa votação, para que os conselheiros 

possam apresentar uma solução adequada para o caso, o que com certeza, será resolvido o 

problema. Acolhida a solicitação, a presidência anunciou que a ata da sessão ordinária do dia 

16 ficaria sobrestada para aprovação na sessão do vindouro dia 25. No seguimento, solicitou ao 

senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, quando foram anunciados os Processos n.ºs 

2013/50733-0 e 2013/51102-0, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria de 

Jesus de Lima Ribeiro e Valdenice Josefa de Sales Silveira, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira que, antes da relatoria propriamente dita, sustentou breve manifestação: 

Bom dia senhor presidente, bom dia conselheiros Nelson Chaves, Lourdes Lima, Cipriano 
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Sabino, Rosa Egídia, Julival Rocha, conselheira substituta Milene Cunha. Especial bom dia 

aos membros do Ministério Público de Contas, doutor Felipe e, sobretudo, ao doutor Stanley 

que ingressa no Ministério Público de Contas desejando a ele, a exemplo da sua carreira 

profissional, muito sucesso e que nessa nova empreitada tenha Vossa Excelência muita 

iluminação para continuar prestando um excelente serviço à sociedade paraense. Lido o 

relatório e cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas que, antes de manifestar-se quanto ao parecer escrito nos autos, fez breve 

pronunciamento: Bom dia a todos os presentes, eu não posso deixar de pedir um breve aparte 

para deixar registrada aqui em plenário a minha imensa satisfação, de estar representando o 

Ministério Público de Contas e ter a honra de convidar o mais novo colega, Stanley Botti, que 

é uma pessoa que eu admiro muito, ele sabe disso, de uma amizade verdadeira, de forma que a 

gente está muito feliz com a sua chegada, a gente sabe que o Ministério Público vai continuar 

no nível que a gente espera que você seja muito feliz e conte com os seus colegas quando for 

necessário, da mesma forma que a gente sempre contou com o Tribunal, são pessoas atuantes 

no exercício do controle externo das instituições, porque quem ganha com tudo isso é a 

sociedade. Quero também registrar a satisfação de estar na primeira sessão com a doutora 

Rosa, atuando como conselheira. É uma honra doutora Rosa, uma satisfação muito grande 

porque esse dia para mim é histórico, que fique registrado.  Logo após, manifestou-se no 

entendimento jurídico 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 2013/51110-0, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Cleide Marivalda Carvalho Magno, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Antecipando-se à leitura deste 

relatório, Sua Excelência fez breve pronunciamento: Bom dia senhor presidente, bom dia aos 

nobres pares: Conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Odilon 

Teixeira, conselheira Rosa Egídia, conselheiro Julival Silva Rocha e conselheira substituta 

Milene Cunha e aos membros do Ministério Público de Contas, procurador Felipe Rosa Cruz e 

doutor Stanley Botti a quem saudamos especialmente nesta manhã, desejando profícuo sucesso 
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na sua nova missão e profissão. Que Deus o abençoe nesta missão, com todo o apreço. Bom 

dia aos jurisdicionados aqui presentes, procuradores e procuradoras servidores e servidoras 

desta Corte de Contas. Após a leitura do relatório e cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas que, em nova manifestação expôs 

o seguinte sentimento: Quero também registrar a presença no Plenário dos genitores do 

Subprocurador Stanley Botti Fernandes os senhores Walter, Zenilda e do amigo Daniel, tendo 

a certeza de que estão muito orgulhosos de presenciarem este momento. Parabéns para vocês. 

Conselheiro Luís Cunha: Da parte da presidência também é uma grande honra cumprimentar e 

receber aqui o senhor Walter, a dona Zenilda e o amigo Daniel. Tenho a certeza de que não 

poderiam eles ter o orgulho maior de presenciar este momento de ver o filho prosperando 

ocupando um cargo tão importante na sociedade paraense, sendo ele paraense o que nos enche 

de orgulho, uma pessoa tão jovem com 29 anos de idade e tão qualificado para servir a 

sociedade paraense na condição de subprocurador do Ministério Público de Contas. Parabéns 

e muito sucesso. Em seguida, pronunciou-se o procurador Felipe Rosa Cruz 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, antes de manifestar o voto propriamente dito, apresentou o seguinte 

sentimento: Antes de apresentar o voto quero também me manifestar, parabenizando os pais do 

subprocurador Stanley Botti Fernandes – seu Walter e a senhora Zenilda. Sou mãe e sei quanto 

é gratificante para os pais ver o filho em prosperidade. Portanto parabéns mais uma vez. Logo 

após, proferiu 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 da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52320-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Ely dos Santos Corrêa, 

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

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

pronunciar-se quanto ao parecer, apresentou o seguinte sentimento: Senhor presidente quero 

também registrar a presença dos nossos amigos, servidores do Ministério Público de Contas, 

presenças graciosas e inteligentes da Wanessa, Karen e do nosso inoxidável e talentoso Esteio. 

Então, ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do 
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registro, com recomendação da SECEX (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência antes de manifestar-se 

publicamente sobre o voto, apresentou este pronunciamento: Igualmente assim o faço, 

reiterando a manifestação do representante do Ministério Público com os votos de bom dia aos 

representantes aqui. Então, proferiu voto para deferir o registro, com recomendação sugerida 

pela Controladoria de Pessoal e Pensões. 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 

2014/51823-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria Lygia Guerreiro Amo, cuja 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Esgotada a pauta de 

julgamentos, a presidência passou a tratar dos assuntos pautados em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Senhores Conselheiros, conforme estabelece o artigo 19, inciso I do 

Regimento Interno, esta Presidência submete a apreciação Plenária, a indicação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispiano Calheiros Lopes para exercer a 

Calheiros Lopes para exercer a Coordenadoria de Assistência Social para o mandato 

correspondente ao biênio 2016/2017. A matéria ficou em discussão. Em não havendo, foi ao 

procedimento de votação que à unanimidade foi aprovada em plenário, tendo ficado 

consubstanciada através da Resolução n.º 18.791. Em contínuo pronunciamento, a presidência 

prosseguiu: Depois a gente vai lhe dar a devida orientação para a senhora conhecer essa 

coordenação que é muito importante para a casa, conversar com a equipe e orientar todo um 

trabalho. É um trabalho muito bonito que Vossa Excelência vai coordenar aqui na casa, e 

muito sucesso a Vossa Excelência. Eu quero neste momento, item 2 da pauta, submeto a 

apreciação Plenária proposta de resolução que autoriza a Presidência a enviar a Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei 
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Complementar nº 81, que é a nossa Lei Orgânica do TCE-PA de 26/04/2012. O texto é 

resultante do processo administrativo de nº 2015/51113-4. Mediante o trabalho desenvolvido 

pela comissão especial constituída pela portaria de nº 29677 de 15/05/2015, sob a presidência 

de sua Excelência o Conselheiro André Dias. Sendo objeto de reuniões preliminares com os 

membros deste colegiado que ofertaram sugestões de emendas, chegando ao texto final que ora 

submetemos para a deliberação. O procedimento entrou na fase da discussão. Em não havendo, 

entrou em votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Senhor presidente, eu quero deixar registrado e agradecer também o apoio dos 

conselheiros, especialmente do Conselheiro André Dias que é o presidente desta comissão que 

elaborou este projeto, assim como da minha preocupação com relação ao passivo do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará. E eu lembro bem que nós tivemos vários projetos dos 

conselheiros apoiando integralmente. Conseguimos avançar mais de 12 anos na recuperação 

do passivo e julgamento total dos processos, o que se deve ao empenho e dedicação do 

Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha nessa situação. Em seguida o Conselheiro André deu 

continuidade a este processo, e já avançamos alguns anos. Mas ainda temos um pequeno 

passivo considero, perto do que tínhamos antigamente, mas, ainda temos. E o Conselheiro 

André junto com a Doutora Milene, sabiamente conduzindo este processo, estabeleceram uma 

meta para alcançar o Tribunal, atingir o máximo de 10 anos de passivo. Parece-me que falta 

ainda esta questão em torno de 40, no máximo 50 processos, não sei se me foge o número, mas 

é aproximadamente isso. Então como houve essa dedicação e esse empenho do Conselheiro 

André e da Doutora Milene também nesse sentido eu quero ratificar esse registro, do qual seja 

o meu voto favorável acompanhando, obviamente e acreditando que vai com certeza trazer 

grandes avanços para o TCE-PA esse novo projeto, e também me colocando à disposição de 

Vossa Excelência, como de todos os conselheiros no sentido da gente alcançar a meta 

estabelecida para deixar o máximo de passivo de 10 anos, não mais do que isso, porque isso já 

é muito. Mas, eu quero lembrar Vossa Excelência, até para quem está escutando a gente, e aí 

cumprimentando o Doutor Valter e a Doutora Zenilda, que são os pais do Eminente Doutor 

Stanley. Nós tínhamos processos aqui de 23 anos no TCE. Efetivamente isso é injustificável e 

muito difícil lidar com esta situação, mas o TCE implementou um projeto de ação, e passou já 

de 12 anos de processos, e hoje nós temos aí superando 10 anos apenas cerca de 40 processos. 
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Então a meta, como Vossa Excelência tem dito Senhor Presidente, é exatamente não estarmos 

aí analisando julgamentos, contas de exercício anterior ao que vivemos, e ao mesmo tempo 

acompanhar as contas simultaneamente em tempo real, no processo desde a publicação do 

Edital, da licitação, até a efetiva prestação de contas. Então eu quero fazer esse registro 

porque eu considero muito importante para a instituição e para a sociedade a gente trabalhar 

na recuperação desse passivo para dar segurança jurídica obviamente a toda a sociedade, e 

aos jurisdicionados que tem o dever de prestar contas. Então eu queria fazer esse registro 

confirmando o meu voto favorável, acreditando nesse processo de recuperação de passivo do 

Tribunal. De pronto, houve a manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu agradeço a manifestação de Vossa 

Excelência, lembro muito bem que quando se discutiu o assunto Lei Orgânica, Vossa 

Excelência fez essas ponderações, e de imediato o Senhor Conselheiro Corregedor André Dias 

reuniu com a equipe do Controle Externo para fazer uma pauta, para resolver esse passivo. E a 

proposta de Vossa Excelência é que não existisse na casa nenhum processo com mais de 10 

anos. O controle Externo se reuniu, fez um planejamento, já foi informado aos Senhores 

Conselheiros, o trabalho está bem adiantado, e a gente vai tomar todas as providencias para 

que, daqui para frente, não ocorra mais isso. É um desafio para nós. A gente sabe que o nosso 

desejo é chegar a atualizar os nossos processos, isto é, hoje julgar os processos do ano 

passado, não ter processo com mais de 1 ano de vida aqui no Tribunal. Pode parecer uma 

coisa absurda, impossível. Nós acreditamos que é possível. Porque nós queremos fazer um 

controle concomitante, e a gente vai alcançar. Já tem um projeto piloto em andamento, do 

Controle Externo, e a gente vai fazer isso, a gente vai olhar o velho, mas a gente vai olhar o 

novo, o que acontece no momento. Eu acho que é a melhor forma de contribuir com a gestão 

pública e servir a sociedade, é controlar o gasto do momento, e esse controle preventivo a 

gente precisa avançar mais, exercer melhor, assim como toda orientação que a gente precisa 

dar a esse trabalho pedagógico que nós estamos fazendo já há aproximadamente 10 anos nesta 

Corte através de todos os eventos que já realizamos. Eu queria, já está em votação, eu vou 

colher os votos, mas, fazer aqui o registro. Dando destaque para o Conselheiro André que não 

está presente, lamentavelmente, por problema de saúde, ele não pôde comparecer. Ele merece 

o nosso reconhecimento, os aplausos da administração, de todos nós, por ter conduzido um 
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trabalho belíssimo da Lei Orgânica. Quero dar destaque para os nossos Conselheiros: 

Conselheiro Odilon Teixeira que participou ativamente. E os dois Conselheiros Substitutos: 

Conselheiro Julival e Conselheira Milene. Por sinal, o Conselheiro Julival teve um grande 

destaque nesse trabalho, com a sua assessoria, Doutora Laíse, que permanentemente 

acompanhou esse trabalho de sistematização, de tudo que foi feito na Lei Orgânica. Eu 

considero senhores, conselheiros, senhores convidados, Senhor Procurador, que a nossa 

proposta de Lei Orgânica está muito boa, porque a gente ouviu um pouco mais, ouvimos o MP, 

ouvimos advogados, recebemos a manifestação, oportunizamos a OAB e a outros advogados 

que se manifestassem, e ouvimos os conselheiros. Os conselheiros apresentaram propostas 

para ajustar, Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, Conselheiro Nelson, não estava 

ainda a Conselheira Rosa Egídia. Eu entendo que estamos apresentando à Assembleia 

Legislativa um bom trabalho, vamos fazer esse encaminhamento amanhã, se o Plenário 

aprovar hoje. E a partir de amanhã já vamos ter a formação de uma nova comissão para fazer 

o nosso Regimento Interno. A gente percebe, aconteceu na sessão anterior, uma omissão do 

nosso regimento que gerou uma discussão profunda. E regimento é assim mesmo, ele precisa 

ser atualizado, as coisas vão mudando, vão se ajustando, principalmente no Controle Externo 

Brasileiro, depois que a nossa entidade maior que é a ATRICON, que congrega todos os 

Tribunais de Contas do Brasil, começou a formular resoluções orientando os tribunais de 

contas como proceder, uniformizando o procedimento, considerando que não temos ainda o 

Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. E a gente precisa fazer as adequações. E eu 

queria já fazer o convite, oportunizar a todos os conselheiros que desejarem se manifestar para 

integrar a comissão. Eu achei muito importante a gente ter na equipe da Lei Orgânica a 

participação dos conselheiros, de quatro conselheiros, assim como um grupo, eu posso dizer de 

altíssimo nível de servidores da casa. Os conselheiros sabem os servidores que participaram. 

No grupo havia três secretários que servem a atual administração. Então isso, para mim, 

significa dizer que a gente procurou reunir o que a gente tinha de melhor naquele momento, os 

que puderam, para a gente fazer também o melhor. Da mesma forma eu desejo para o 

Regimento Interno, o momento exige isso, e eu espero que a gente consiga também, Doutora 

Milene, Vossa Excelência já conversou comigo sobre isso, está convidada a integrar a equipe, 

que a gente consiga também formular uma boa proposta regimental. Que a gente possa tirar 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 159

todas essas dúvidas que atrapalham, um regimento bem atualizado que possa fazer fluir melhor 

o nosso trabalho aqui. Então neste momento eu vou fazer coleta dos votos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero também fazer 

o registro aqui, agradecer, e no mesmo agradecimento parabenizar o Conselheiro André Dias. 

Eu lembro que a proposta estava quase pronta para a votação, salvo o engano, no ano 

passado, final do ano passado, quando foi levantado este questionamento. E é simples, 

Presidente, como acontece em muitos colegiados, como eu tive 5 mandatos, Vossa Excelência 

teve também, na Assembleia Legislativa, de parlamentar, muitas vezes se vê o atropelamento de 

ideias um pouco diferentes, passa um rolo compressor e bota a votação para cima, e a 

oposição muitas vezes sai muito prejudicada. E eu quero dizer que efetivamente isto não 

ocorreu. Na hora que eu levantei a minha preocupação, imediatamente o Conselheiro André, 

me lembro bem da Doutora Milene, Doutor Julival, e também o Doutor Odilon, levaram em 

consideração, mas o Presidente Conselheiro André suspendeu a questão para que fosse feito 

um levantamento desse projeto, levasse em consideração, e hoje nós estamos votando isso, ou 

seja, teve tempo suficiente, como Vossa Excelência disse, para elaborar as propostas, colocar 

um calendário, cronograma. Ou seja, o que me deixa feliz é que foi levada em consideração a 

minha ponderação, independente de “Ah, vamos para o plenário votar, e por maioria...”, eu 

acho que as coisas não são bem assim, porque acaba que no final o Tribunal saiu ganhando, 

como sempre quando há a busca do consenso, do entendimento para dividir melhor, seja ideia, 

seja uma verba, seja o que for, com certeza a sociedade sai ganhando com isso. Então a minha 

preocupação é exclusivamente institucional, e eu percebi a preocupação, a sensibilidade do 

Conselheiro André que imediatamente suspendeu e disse: “Não! Vamos tratar este assunto com 

a maior preocupação e responsabilidade.”, e foi o que ele fez e está fazendo, o qual agradeço 

muito. Porque podia, Senhor Presidente, não de Vossa Excelência, de ninguém, mas “Então tá, 

a proposta está pronta, o Conselheiro Cipriano não concorda com isso, mas, bora botar em 

votação.”, e eu ser aqui um voto vencido. Tudo bem, manteria minha posição, mas, eu acho 

que no final a instituição sai ganhando quando busca esse entendimento, não só no meu caso, 

como no caso de qualquer um conselheiro, ou conselheiro substituto também, porque a gente 

tenta fazer tudo para levar em consideração e respeitar a posição de cada um. Não há nenhum 

interesse particular meu, a não ser preservar a instituição. Como o projeto não é meu, é de 
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Vossa Excelência, acabou de falar, dar uma aula aí sobre isso, é do Nelson, Lourdes, Odilon, 

da Doutora Rosa, tenho certeza disso, Doutor Julival, Doutora Milene, no sentido da gente ter 

processos para julgar mais recentes possíveis. Então eu agradeço muito ao Conselheiro André 

por ter respeitado e levado em consideração o meu posicionamento, como também agradeço ao 

Doutor Julival, Doutora Milene, e ao Doutor Conselheiro, meu colega, Doutor Odilon por 

pensar também dessa forma e concordar comigo, e aí foi feito todo esse trabalho, e hoje nós 

estamos votando isso. Eu agradeço à Vossa Excelência também, que permitiu isso, e 

especialmente ao Conselheiro André. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero agradecer a manifestação de Vossa Excelência, 

também ressaltar que a nossa proposta de Lei Orgânica já faz as adequações de acordo com o 

novo código de processo civil. Esta percepção a comissão teve, e por isso que digo, a proposta 

está boa, bem atualizada, no meu entendimento muito bem feita. E agora vamos ao voto. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Também quero 

manifestar a minha satisfação, minha alegria pelo encaminhamento deste trabalho, desejar 

imediata recuperação a saúde do Conselheiro André que se fez merecedor de todas essas 

palavras positivas em relação ao seu trabalho, e acompanho sem nenhuma modificação, ao 

contrário, com louvor, o que foi feito pela equipe. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, também igualmente ao Conselheiro 

Nelson, me manifesto no sentido de desejar ao Conselheiro André, votos de breve recuperação, 

e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos juntamente com a equipe. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De acordo. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, essa proposta 

de alteração da Lei Orgânica, é uma proposta, como bem frisou Vossa Excelência, muito 

refletida pelos setores da casa, pelos conselheiros. Houve uma participação fundamental do 

MPC. A doutora Rosa naquele momento estava entre seus membros. A participação de outros 

setores da sociedade, de órgão de classe. E de todo modo, é sempre bom frisar que o direito, a 

interpretação, a sociedade em si está sempre em evolução, da mesma forma que os valores 

sociais se alteram no tempo, a administração pública para dar vazão ao andamento dela, ela 

precisa se adaptar também, e o direito acompanha isso. Naturalmente a Lei Orgânica mais à 

frente precisará acompanhar esses passos, e é importante que nós tenhamos consciência de que 
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é sempre um projeto em mutação, devemos sempre evoluir. Estamos dando um passo agora, 

mas ela precise talvez de um algo mais, com a evolução precisar ser modificada. E a gente tem 

que ter isso sempre em mente. Eu acompanho sim o belo trabalho feito pela comissão, 

capitaneada pelo Conselheiro André e sistematizada pela assessoria do Conselheiro Julival. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Da mesma 

forma cumprimento o Tribunal de Contas na sua pessoa Presidente, na pessoa do Doutor 

André Dias, dos demais conselheiros, do Doutor Julival pela reformulação da nossa Lei 

Orgânica que muito vai contribuir para a atualização desta Corte no cenário nacional. 

Acompanho. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Bom dia a todos! 

Agradeço também pela participação de toda equipe. Na verdade vou apenas cumprir uma 

determinação do Conselheiro André, ele teve o zelo de economizar papéis. São as palavras dele 

se nós bolamos um planejamento que funcionou a contento. Eu agradeço a equipe, a 

assessoria, a toda comissão pelo trabalho que foi muito bem elaborado, enfim, agradeço ao 

Tribunal que oportunizou este trabalho, com certeza a sociedade paraense vai sair privilegiada 

com essas alterações da Lei Orgânica. Estou de acordo também. Obrigado! Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também estou de 

acordo, já fiz os comentários. Voto muito feliz, e também parabenizando a toda equipe. A 

proposta de Lei Orgânica está aprovada a unanimidade do Plenário. Com aprovação, unânime 

a matéria ficou consubstanciada através da Resolução n.º 18.792. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou oportunizar 

sobre isso a palavra ao nosso Procurador do Ministério Público, Doutor Felipe Rosa Cruz, e a 

Doutora Milene porque teve participação muito grande no trabalho. Concessão do nosso 

Procurador, primeiro ouvir Vossa Excelência, Doutora Milene. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia Senhor 

Presidente! Bom dia Ministério Público! Doutor Stanley seja muito bem vindo, que Deus o 

conduza, para que o senhor tenha sempre sabedoria na execução desse mister de Fiscal da Lei 

do TCE. Bom dia Senhores Conselheiros. Todos presentes, todos que nos ouvem. Senhor 

Presidente, eu creio que a aprovação desse projeto de lei que vai ser encaminhado à 

Assembleia Legislativa é um passo importante no Tribunal, até porque é resultado, é fruto de 

um trabalho amplamente debatido dentro da comissão, nós gastamos vários meses discutindo e 
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debatendo todos os temas que foram propostos, emendas do Ministério Público de Contas, 

emendas dos servidores, emendas dos conselheiros. E eu estou certa que o resultado realmente 

é uma lei que vai fortalecer ainda mais o papel do Tribunal, a questão de fiscalização do 

Tribunal com alguns dispositivos que foram alterados. Essa lei traz algumas inovações dentro 

da estrutura do Tribunal, com a possibilidade de instituir os trabalhos quanto a julgamentos à 

distância, e outras ferramentas tecnológicas que a gente vai poder utilizar na evolução deste 

processo. O próprio compartilhamento da gestão com os diversos membros que compõem este 

Tribunal, democratizando o acesso e fortalecendo ainda mais a nossa atuação aqui dentro 

como Controle Externo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma menção 

honrosa à Presidência do Conselheiro André, tendo em vista que, em todos os momentos da 

discussão, em todas as reuniões que nós tivemos, ele sempre teve uma postura muito aberta e 

muito transparente de discussão. Sempre permitiu que os debates fluíssem de forma muito 

tranquila. Eu acho que isso é uma característica que tem que ser exaltada, porque a se a gente 

conseguiu alcançar o resultado da Lei Orgânica hoje, isso se deu aos amplos e calorosos 

debates que foram travados dentro da comissão, todos eles oportunizados pelo Presidente 

Conselheiro André. Também não poderia deixar de parabenizar e mencionar o excelente 

trabalho desenvolvido pelo Conselheiro Julival, que inclusive agilizou e deu celeridade às 

discussões, e as alterações feitas por meio do método e sistematização que ele utilizou, junto 

com a assessoria dele, a Doutora Laíse e o Doutor Décio que contribuíram muito para que a 

gente tivesse realmente uma discussão mais profícua e ágil em relação aos temas que estavam 

sendo propostos. Então eu estou certa realmente que o fruto que o resultado deste trabalho que 

a gente ora entrega para a Assembleia Legislativa, é realmente um resultado positivo, e que 

tem o grande potencial de fortalecer e modernizar a atuação do TCE. Eu até acho que a nossa 

Lei Orgânica vai servir como parâmetro e como estandarte para os demais Tribunais de 

Contas, porque eu até ouso dizer que a nossa Lei Orgânica está melhor do que inclusive a Lei 

Orgânica do TCU. Então eu acho que a nossa lei será realmente um exemplo para os demais 

Tribunais de Contas do Brasil, esperamos que sejam seguidos, porque afinal de contas, quanto 

mais fortalecido o Controle Externo, com uma rede de controle externo nacional, melhor para 

todos nós, melhor para toda a sociedade. Senhor Presidente, eu gostaria de aproveitar a 

oportunidade que o senhor me deu a palavra, e mencionar uma ação que foi desenvolvida pela 
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Escola de Contas, porque a gente colou ontem no site do Tribunal, o chamamento para 

composição do banco de talentos da Escola de Contas. Então a gente está montando esse 

banco de talentos, que é o banco de facilitadores, gostaria até inclusive de aproveitar a 

presença do MP aqui em maior número de membros para convidá-los para participar desse 

nosso banco de talentos, então a gente abriu as inscrições para todos os servidores, todos que 

tiverem interessados a participar. A gente montou dentro dessa ficha, eles vão poder identificar 

qual é a especialização, quais as áreas de atuação que eles gostariam de fazer para que a 

gente possa consolidar esse banco de talentos. Isso dentro de uma perspectiva que já foi 

amplamente discutida, inclusive ano passado enquanto o Conselheiro Nelson ainda era 

Presidente do Conselho Consultivo, que é uma diretriz que a gente está querendo adotar na 

Escola de Contas como forma de profissionalizá-la, e capacitá-la. Até mesmo para receber o 

credenciamento para cursos de pós-graduação no futuro. Então essa é uma das iniciativas que 

estamos colocando em prática agora. E aí a gente abriu, isso está como um pop-up dentro da 

Intranet do Tribunal, e mesmo assim se quiser entrar no sítio da Escola de Contas também vai 

estar lá de forma permanente, para que a gente tenha sempre um banco de talentos disponível 

como forma de poder ofertar com mais qualidade as ações educacionais da Escola de Contas. 

Então eu gostaria de convidar todos os servidores que tiverem interesse em participar. No 

futuro para ministrar as ações educacionais, haverá um processo seletivo simplificado que é 

uma exigência do Ministério da Educação para que a gente consiga esse credenciamento, 

enquanto pós-graduação, e é isso. Ontem também teve reunião do conselho consultivo, e 

conseguimos depois de amplamente debater, e de pesquisar, e buscar adequações as normas 

que regem o Ministério da Educação, e o próprio Instituto Serzedello Corrêa, consolidar o 

plano de desenvolvimento institucional da Escola de Contas alinhado com o planejamento 

estratégico de 2016 a 2021, em conjunto com o Plano de Educação Corporativo, voltado para 

o nosso público interno, e o Plano de Capacitação de Jurisdicionado, voltado para o público 

externo que esperamos também conseguir fazer a divulgação, até amanhã a gente vai 

encaminhar à presidência o memorando para os Conselheiros para poderem ter acesso a tudo 

isso, que também é resultado desse debate que já iniciou ainda enquanto o Conselheiro Nelson 

era Presidente do Conselho Consultivo, e conseguimos concretizar e aprovar na data de ontem. 

Então é isso, obrigada, e mais uma vez parabéns a todo o Plenário pela aprovação da Lei 
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Orgânica. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem! E também desejo muito sucesso a Vossa Excelência na condução desse 

trabalho na Escola de Contas. Eu registro que no ano de 2015 a gente promoveu um belíssimo 

trabalho, estando à frente o Conselheiro Nelson Chaves; foi muito útil à instituição, e eu só 

quero que continue o trabalho. Vossa Excelência é uma pessoa capaz, está respondendo 

interinamente a Escola de Contas, tocar com a equipe o trabalho, é muito importante isso. É 

um ano difícil para todos nós, da crise que está no país e chegou ao nosso Tribunal, isso vai 

fazer a gente reformular alguns trabalhos, repensar alguns gastos, porém, a gente está 

desafiado a fazer mais, com pouco recurso. Eu quero neste momento oportunizar a palavra a 

sua Excelência, Procurador do MPC, Doutor Felipe Rosa Cruz. Manifestação do Senhor 

Representante do MPC Procurador Felipe Rosa Cruz: Senhor Presidente, eu gostaria de me 

somar a todas as manifestações aqui que parabenizaram o trabalho realizado pela comissão 

que elaborou esta minuta de alteração da Lei Orgânica. Parabenizar o Tribunal, na pessoa do 

Doutor André, do Doutor Julival, que tiveram toda a deferência para com o MPC, nos 

ouviram. A gente sentou para discutir à mesma mesa, debatemos, expomos as propostas, 

discutimos e eu tenho certeza que a minute chegou a um bom termo. É o Tribunal de Contas do 

Estado mais uma vez servindo de exemplo para o Brasil com o bom relacionamento que tem 

com o MPC. E aproveitando esta deixa, eu gostaria de colocar o Ministério Público de Contas 

à disposição se precisar ouvir alguma sugestão que possamos enviar para o aprimoramento e 

evolução do Regimento Interno. Colocamos aqui o MPC à disposição, e parabenizando mais 

uma vez o trabalho realizado pela comissão e por todos os senhores conselheiros. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Doutor Felipe, já fique Vossa Excelência convidado a participar da nossa reformulação do 

regimento interno. Eu acho que Vossa Excelência já pode reunir com os integrantes do MP, 

olhar o nosso atual regimento, e ver o que ele precisa ser melhorado. E pode apresentar por 

escrito, eu devo formar esta comissão amanhã ou segunda-feira; vou conversar com os 

Conselheiros, ver quem deseja participar, e a gente vai fazer um belo trabalho. Vamos ter 

também, assim como disse a Doutora Milene, eu achei que ela foi feliz, e não é ousadia da 

nossa parte, ou até arrogância, dizer que a nossa Lei Orgânica pode ser a melhor do Brasil. 

Não. É a nossa conclusão de que fizemos um trabalho muito bom. E a gente pode dizer isso. Eu 
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acho que Vossa Excelência foi feliz em dizer isso, é um orgulho para a nossa instituição, eu 

espero que o regimento também seja assim, que a gente siga o mesmo caminho. Eu quero fazer, 

antes de franquear a palavra, nós vamos ouvir um pouquinho, daqui a pouco, nosso novo 

Subprocurador do Ministério Público, Doutor Stanley vai fazer aqui uma fala. Eu quero fazer 

dois registros importantes antes de franquear a palavra. Recebemos há pouco o relatório de 

Gestão Fiscal de 2015 da FASEPA, através do seu Presidente Simão Pedro, fiquei muito feliz, 

ele veio aqui entregar. E ele é o 5º Gestor Público que faz parte da Gestão Pública Estadual 

que comparece pessoalmente para entregar o seu relatório de gestão, eu achei isso muito bom. 

Festejo também alguns Secretários de Estado que tem procurado o Tribunal para buscar 

orientação de como proceder na gestão pública. Isso para mim é maravilhoso porque significa 

que todo o trabalho já feito nos dez anos está surtindo efeito agora, há uma preocupação 

maior, eles vêm consultar o Tribunal. Ontem mesmo eu recebi dois Secretários de Estado que 

vieram fazer exatamente isso, eu quero festejar esse momento novo, bom, significa dizer que o 

nosso trabalho está tendo repercussão, e a gente já está efetivamente contribuindo para 

melhoria da gestão pública. Eu quero também ratificar o convite feito na sessão anterior, dia 

23 de fevereiro, próxima terça-feira, vamos ter uma palestra, aliás, um curso, um evento, um 

fórum, que vai acontecer na Estação das Docas, Teatro Maria Sylvia Nunes. A Doutora Milene 

Dias Cunha vai proferir uma palestra sobre o tema “Responsabilização do Gestor perante os 

Tribunais”. É um evento em que estamos reunindo os órgãos de controle. Farão parte deste 

evento: Governo do Estado do Pará, que não faz parte da rede de controle, mas vai fazer parte, 

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará, Tribunal 

de Contas dos Municípios, Ministério Público junto ao TCM, Ministério Público de Contas, 

Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União e 

Universidade Federal do Pará. O tema “Gestão responsável em último ano de mandato”. O 

Objetivo é orientar prefeitos para que possam finalizar bem a gestão municipal. Isso com um 

ano de antecedência. E eu estou muito feliz de poder participar desse evento, a gente está 

tentando, já é um trabalho iniciado até em outras gestões, gestão do Conselheiro Cipriano, fez 

isso que é uma rede de controle. Isso está acontecendo já. Porém, este evento, a gente reuniu a 

maioria dos órgãos de controle, inclusive a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado 

para levar uma mensagem aos prefeitos. Então fica aqui o convite, eu sei que é um dia de 
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sessão, 9h vai ser dado o início. Eu orientei a Secretaria a fazer uma sessão simples para 

oportunizar aos conselheiros que desejarem após a sessão, ir à Estação das Docas assistir à 

palestra da Doutora Milene e participar do evento. Vai presidir a sessão a Conselheira 

Lourdes Lima, eu vou participar da abertura do evento. Mas eu gostaria muito que aqueles 

Conselheiros que puderem comparecer, eu acho que vai ser um evento muito importante para 

que a gente participe e oriente os gestores municipais que passam por um momento de extrema 

dificuldade financeira nos seus municípios. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu quero concluir com algumas palavras 

ao Doutor Felipe, dizer da minha satisfação com o nosso primeiro encontro aqui em sessão. É 

um prazer usufruir da sua companhia, da sua competência, da sua educação sempre. E ao 

Doutor Stanley Botti Fernandes dizer, vou ratificar os meus votos de boas-vindas, que já tive a 

oportunidade de fazer pessoalmente. Ele que dividiu comigo a expectativa da conclusão do 

processo de investidura, e dizer que fiquei duplamente feliz com o meu desligamento do MPC, 

o que possibilitou a sua investidura na minha instituição de origem, que certamente ganha com 

o seu ingresso. Ele vai contar agora com a sua juventude, com a sua competência, o domínio 

da ciência jurídica. E desejar bênçãos divinas nesse novo mister, e todo o bem possível na sua 

carreira, conte conosco, é um prazer. E cumprimentar também os pais, a Dona Zenilda e o 

Senhor Walter, é um prazer vê-los novamente. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Eu quero ratificar os meus cumprimentos ao Doutor 

Stanley Botti Fernandes, também apelidado de Lorde. O apelido dele é Lorde porque acredito 

eu que seja um cidadão cosmopolita, um cidadão do mundo, com conhecimento vasto e 

universal. Doutor Stanley, eu também percebo que Vossa Excelência foi o mais bem treinado 

Subprocurador que já tomou posse no MPC, porque ao contrário dos outros que chegaram e já 

tomaram posse, ele não, ele chegou e ficou dois anos como assessor do Doutor Guilherme, 

então ele não tem porque errar. Com certeza o Procurador-Geral não o perdoará se cometer 

eventuais erros. Eu quero desejar a Vossa Excelência felicidade, saúde, e sabedoria nessa nova 

missão. Lembrando que a Bíblia não define o que é sabedoria, a Bíblia diz em Jó, versículo 29 

e algumas outras passagens “Que o temor ao Senhor é o principio da sabedoria, e o afastar-se 

do mal é o entendimento.”, ou seja, nessa nova missão, para que Vossa Excelência continua 

com sabedoria, nas decisões, fazendo bom trabalho, em prol de toda uma sociedade. Com 
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certeza Vossa Excelência conseguirá isso se permanecer com o Senhor, com o temor do Senhor 

e fiel aos seus caminhos. Com certeza ele lhe dará sabedoria e entendimento. Que Deus o 

abençoe e parabenizo os seus familiares por ter um filho que seja um exemplo para os mais 

jovens da família. Fique com Deus. Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Subprocurador do Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes: Bom dia senhor 

Presidente, senhores Conselheiros, Conselheira Substituta Doutora Milene. Gostaria de saudar 

também ao nosso Doutor Felipe Rosa Cruz Procurador que está representando o MP aqui 

nesta sessão, em nome de quem também gostaria de saudar os demais membros do MP. 

Servidores aqui da casa, do TCE. Do MP. Dos Jurisdicionados aqui presentes. E também pedir 

licença para saudar em especial os meus pais que vieram para prestigiar esta sessão. Eu 

gostaria de agradecer as palavras gentis dos conselheiros que recebi antes da sessão, e agora 

aqui durante a sessão, fico muito grato, muito lisonjeado, e muito feliz. Eu agradeço muito a 

Deus e louvo a ele pelo privilégio, a oportunidade, a honra de ocupar um cargo tão importante 

para a nossa sociedade. Peço a ele que me dê sabedoria e discernimento para desempenhar 

bem as atribuições do cargo que estou ocupando hoje. Agradeço a acolhida calorosa que 

recebi de Vossa Excelência Presidente, de todos os conselheiros. Fui muito bem recepcionado 

também pelos servidores desta Corte. E a gente se sente parceiro mesmo, nós nos sentimos 

como irmãos, porque temos uma missão em comum, temos atribuições diferentes, mas a missão 

é a mesma. E eu me sinto muito feliz por essa acolhida tão calorosa e tão gentil que recebi de 

Vossas Excelências. Eu quero registrar também aqui a minha enorme satisfação de ser 

antecedido por agentes públicos tão capacitados ali no MP. E hoje, a então Procuradora, hoje 

Conselheira, Rosa Egídia, e com a sua vinda, seu ingresso aqui no TCE, permitiu a promoção 

do Doutor Guilherme Sperry, são pessoas muito capacitadas, e eu me sinto muito lisonjeado e 

honrado por ser antecedido por esses agentes públicos; ao mesmo tempo em que é uma grande 

responsabilidade. Gostaria também de registrar a minha alegria com a posse da Doutora Rosa 

Egídia, que veio do MPC. Parabenizar o Tribunal de Contas pelo respeito a constituição, a 

obediência a ordem constitucional. E dizer a ela do meu carinho, carinho que tenho por ela. 

Dos meus votos de felicidade, que Deus também conceda muita saúde e sabedoria no 

desempenho do seu cargo, Doutora Rosa. Gostaria também de registrar a minha gratidão ao 

doutor Guilherme Sperry, como foi dito pelo Conselheiro Julival, o Doutor Guilherme Sperry 
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me permitiu durante esses dois anos anteriores, que eu desempenhasse ali o cargo de chefe de 

gabinete. Com ele eu aprendi muito, sua larga experiência nos Tribunais de Contas, no 

Controle Externo, e vou levar estes conhecimentos adquiridos ali para o resto de minha vida. 

Então eu gostaria de registrar aqui a minha profunda e eterna gratidão ao doutor Guilherme 

Sperry. E finalmente Senhor Presidente dizer, que me coloco inteiramente à disposição dessa 

Corte, dos demais conselheiros. E dizer que estou à disposição com os meus talentos, com as 

virtudes que meus pais me ensinaram, que foi cativando durante toda a vida, para juntos, 

Ministério Público e o Tribunal de Contas, fazermos um Pará mais republicano e termos um 

controle externo mais efetivo. Porque só quem se beneficia disso é a sociedade paraense e a 

sociedade brasileira. Muito obrigado pela palavra e muito obrigado mais uma vez pelas 

palavras gentis, pela recepção e pela acolhida aqui nesta casa. Manifestação do 

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

pelas palavras, belíssimo discurso, muito apropriado, muita sorte a Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, senhores Conselheiros, senhores procuradores, Conselheira substituta, servidores 

da casa, servidores do Ministério Público de contas. Doutor Stanley, Vossa Excelência já 

começa a perceber e me dirijo nesta sessão, que ela se torne cordial e muito fraterna e muito 

alegre. Acho que inclusive me dirijo inicialmente aos pais de Vossa Excelência para que vejam 

como funciona o nosso sistema no Tribunal. Eu sou decano, se é ditado popular que os mais 

antigos são os primeiros que apanham e os últimos que falam. Então eu estou aqui nesta 

situação, depois de todos os novos. E queria exatamente aproveitando essa cordialidade, nós 

todos aqui referenciamos o trabalho do Conselheiro André que se encontra enfermo. Também 

quero dizer ao doutor André que desejo dias melhores. E não sei se esse diálogo, Doutor 

Felipe, se passava no Ministério Publico, o nosso procurador Doutor Stanley, o Guilherme 

dizendo a ele: “Stanley bote isso aqui.”, ele disse: “Doutor Guilherme, Sperry um pouco”. 

Poderia acontecer isso com a denominação dos dois. Mas eu queria saudar aqui todos os 

nossos servidores.  O Doutor Felipe falou dos servidores, nominou os servidores do Ministério 

Público de Contas que estão aqui presentes. Que são: a Vanessa, o inoxidável Estélio e a 

Karen. Estou dizendo que estando a Karen, Vossa Excelência está aqui com a coragem na 

mesa. Então a Karen lá e a coragem aqui. Quero dizer essa alegria neste momento, e queria 
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particularmente parabenizar o Doutor Stanley por essa sessão, especialmente seus pais.  Nós 

todos que temos a aventura de ser pai sabemos o que o senhor Walter e a dona Zenilda estão 

sentindo de orgulho, a certeza do dever cumprido de vê-lo integrando brilhantemente com esta 

juventude tantos frutos. Com certeza seu trabalho já está dando e dará a este prestigioso 

órgão, e a sociedade paraense. Nós fizemos aqui nesse plenário um momento muito importante 

das vidas. Eu aqui já mais antigo na bancada de Conselheiros no Tribunal de Contas do 

Estado. Se fossemos verificar o velocímetro, eu já estaria virando o velocímetro. Porque hoje 

me encontro no lugar de saída, o mais antigo e tive a honra e privilégio de ver, portanto, todos 

os outros integrantes que passaram nesta Casa, ainda estou com a felicidade e alegria de 

receber os companheiros como vem oriunda do Ministério Publico de Contas, a Doutora Rosa 

Egídia que não só honrou o Ministério Público de Contas e abrilhanta a bancada dos 

Conselheiros desta Casa. E o Conselheiro Odilon falava no aperfeiçoamento, quando 

estávamos aqui discutindo aqui a Lei Orgânica, aperfeiçoamento da administração publica, e 

eu digo que é esta renovação permanente. Falo inclusive do exemplo da natureza onde a gente 

vê as arvores, e aí no momento em que elas têm as folhas que caem e outras folhas surgem e a 

árvore continua produzindo os seus frutos, assim é a administração. Muitas vezes o erro 

daqueles que se sentem donos da administração Pública, nós somos passageiros, somos 

efêmeros, e na realidade a instituição fica e todos nós passamos com a renovação que sempre 

almejamos que ela seja absolutamente positiva. O fato que está se vivenciando neste Tribunal, 

a partir de mim próprio, como no próprio Ministério Publico de Contas como Vossa 

Excelência bem mencionou. Encontra lá o trabalho de tantos outros que precederam a essa 

nova geração que chega. Já está lá o doutor Antônio Maria que será sucedido pelo Doutor 

Felipe Rosa Cruz, e a Instituição prosseguirá se aperfeiçoando, se modernizando como nós 

aqui. Eu no dia que sair sempre vou pensar que, quem me suceda, venha com novas ideias, com 

aprimoramentos, porque no final de tudo nós queremos é aprimoramento da instituição para 

fazer para a sociedade aquilo que devemos fazer em nome dela. De maneira de que a gente 

festeja, nessa coincidência que Vossa Excelência aqui chega, também de certo modo nós 

estamos festejando pelos mesmos motivos a chegada da Doutora Rosa, oriunda do Ministério 

Publico de Contas. Então quero desejar a Vossa Excelência, não tenho dúvida nenhuma de que 

o órgão que Vossa Excelência pertence se engrandece. Tantas vezes vamos vê-lo aqui 
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provavelmente, neste plenário compartilhando conosco e quero desejar a Vossa Excelência 

toda felicidade do mundo que vai ocorrer. Eu queria fazer uma menção, eu não poderia deixar 

de fazer, até por reconhecer e, com justiça, o Presidente menciona o encontro que vai 

acontecer, patrocinado pelos órgãos de controle. E quero lembrar que na administração do 

Conselheiro Cipriano encontro semelhante ocorreu nesta Casa, decorrente de resolução 

proposta quando se objetivava exatamente os gestores municipais, no aprimoramento das 

contas, quer seja os que entram, os que saem. De maneira que eu dizia a ele que devemos 

festejar, tanto eu quanto ele que uma ideia que brota e uma execução que vem desta Casa, ela é 

aprimorada. Eu acho que é muito feliz pra gente ver que é uma ideia que brota dentro de uma 

casa e a outra aprimora, mas, quero dizer que não é uma inovação. Esta ideia foi discutida 

nesta casa durante muito tempo, Conselheiro Cipriano iniciou aqui com a implantação, e é 

neste mesmo sentido, só naquela vez o tribunal de Contas era o patrocinador, hoje parece que 

é o convidado. Mas de qualquer maneira a gente festeja aqui a coisa pública esteja discutida 

neste nível. E nesse sentido quero também fazer registro aqui, recebi o relatório da FASEPA. 

Um documento muito bem elaborado, aliás, o Presidente desta casa comprometeu-se ir lá na 

FASEPA, e nós todos apoiamos o compromisso dele no sentido da doação da padaria para a 

FASEPA, para os meninos infratores. Sei que é verdadeiro esse desejo deles, e esta nossa 

pretensão de fazer chegar este conforto maior a esta instituição que tanto merece. E quero 

festejar o bom gosto e a forma como até o próprio tribunal foi diferenciado na publicação que 

chegou as nossas mãos, onde há um destaque da nossa participação. E queria fazer um 

registro, que é importante que a gente registre as coisas boas que ocorrem na nossa terra. É 

apenas como registro para análise, se depois quiser encaminhar de outra forma não há 

nenhum problema. Eu quero registrar para muita alegria e muita honra dos paraenses, a 

participação decisiva desse momento crucial da saúde publica em boa parte do mundo. A 

respeito do combate a Zika, aquelas moléstias todas transmitidas pelo Aedes Aegypti na função 

primordial do Instituto Evandro Chagas. Instituto de referencia na pesquisa nacional, que é 

convocado junto a uma universidade americana para combater essa moléstia que está 

dizimando. Vem a questão da microcefalia que tem desafiado a classe medica mundial. E quero 

dizer que o privilégio do Pará, de ver uma instituição que começou aqui nos anos de 1930, 

1940, ser requisitada para que seus pesquisadores em associação a uma universidade 
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americana, possa estar com seus serviços sendo requisitados, para a produção da vacina. De 

maneira que eu queria realçar os técnicos, com muito prazer Conselheiro Cipriano, realçar os 

técnicos, os pesquisadores denodados. É um trabalho muitas vezes anônimo, pouco conhecido 

pela população, com destaque ao senhor diretor à época do Instituto, Professor Pedro 

Vasconcelos, e dizer que é uma honra para o estado do Pará e para o Brasil. E dizer que nós 

temos dentro desse território nacional um Instituto da envergadura do Evandro Chagas com 

todas as dificuldades e com contingenciamentos das verbas por que passa. E ser requisitado 

mediante o conhecimento de seus técnicos e do estudo de seus pesquisadores para combater 

moléstias que afetam grande parte dos países do mundo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro Nelson eu agradeço o 

aparte de Vossa Excelência, muito bem lembrado e colocado o assunto do Instituto. Senhor 

Presidente e Eminentes Conselheiros. Senhoras e Senhores, quantas vezes nós ouvimos noticias 

pejorativas referentes ao Estado do Pará. Isso qualquer cidadão paraense e aqueles que amam 

o Pará, ficam indignados com essa situação. Quem viaja para Brasília, para São Paulo, para o 

Rio ou aqui mesmo das informações da comunicação nacional, aqui e ali se referem ao estado 

do Pará de forma pejorativa. Esquecem-se, esses, de muitas coisas que o Pará contribui para o 

país e resolvem criticar até as pessoas, os Paraenses, de forma extremamente pejorativa. Eu 

quero dizer que eu agradeço o aparte generoso do Conselheiro Nelson e me somo a ele. Eu 

quero até parabenizar o Conselheiro Nelson pela brilhante lembrança. Essa contribuição que 

ele se referiu do Instituto Evandro Chagas, é mais uma de tantas outras contribuições que ele 

já produziu para o país e para o estado do Pará. E eu acho, Conselheiro Nelson, como você 

mesmo diz, eu vou fazer apenas a menção e fazer o registro, mas, com certeza absoluta, eu já 

proponho junto com Vossa Excelência, faço questão até que seja de Vossa Excelência, uma 

comunicação oficial do Tribunal de Contas, da Instituição, cumprimentando, parabenizando 

com honras, com louvor, ao brilhante trabalho desempenhado por aquela Instituição ao longo 

de todos esses anos, inclusive referente a este que o Conselheiro Nelson se referiu. Então é uma 

proposta que eu já digo que é do Conselheiro Nelson, mas já estou de acordo, ele apenas fez 

uma lembrança. Eu acho que o Tribunal no mínimo, já merecia a medalha Serzedello Corrêa, 

este Instituto Evandro Chagas, por muitos e muitos serviços prestados pela sociedade. Mas 

neste momento agora o estado do Pará está em destaque para o mundo inteiro, mais uma vez 
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positivamente, porque muita gente não quer lembrar a importância do estado do Pará. Sem 

falar no que o estado do Pará produz para o PIB do Brasil, e uma série de outras questões 

relevantes e importantes que o estado do Pará representa para esta nação, para este país. Mas, 

aqui e ali alguns fazem questão de destacar o estado do Pará com informações, muitas vezes 

erradas e pejorativas. Então acho que nós temos que usar este exemplo que o Conselheiro 

Nelson nos dá mais uma vez entre outros que já deu, para aplaudir, agradecer e parabenizar as 

ações importantes, pessoas importantes, que atuam nessa direção. Então eu acho que, muito 

bem lembrado, parabéns conselheiro Nelson, Vossa Excelência sempre acerta, vamos dizer 

assim, o alvo as coisas certas, dá boas sugestões, encaminhamentos e eu quero concordar com 

Vossa Excelência, fazer esse registro e é com muito orgulho e alegria que eu vou votar nessa 

proposição do Conselheiro Nelson, registrando parabéns e louvores ao Instituto que tantos 

serviços relevantes já prestou para a nação Brasileira e para o estado do Pará. E agora mais 

uma vez o mundo está de olho nesta união. O mundo inteiro está esperando esta união. Então é 

importante registrar como o estado do Pará está nesse processo, mais uma vez entre tantos 

outros, é contribuir para a nação brasileira e o conselheiro Nelson mais uma vez 

brilhantemente lembrou muito bem. Eu quero senhor Presidente já votar a favor dessa 

proposição do Conselheiro Nelson, tornando oficial, o que ele disse, só que comunicando a 

eles, se todos assim concordarem com esse registro de parabéns, louvor, pela dedicação, 

empenho e trabalho, e tantos outros trabalhos brilhantes e principalmente esse que o 

Conselheiro Nelson se referiu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Doutores Procuradores, 

quero dizer a Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, que eu que embarco na proposição de 

Vossa Excelência. Fico muito honrado com isso, acho que Vossa Excelência está perfeitamente 

de acordo. Como a gente falou da Instituição, Vossa Excelência antecipa, e se os nossos 

colegas conseguirem, porque é uma coisa tão unânime. Vossa Excelência poderia fazer isso 

mediante uma proposição, mas fico feliz, fico honrado, fico alegre com Vossa Excelência. Eu 

unicamente ia pedir para fazer o registro da ata e comunicar. Mas eu queria a permissão de 

Vossa Excelência para já a Instituição e especialmente porque quando se homenageia uma 

Instituição, Conselheiro Cipriano, por exemplo, homenageamos aqui os dois comandantes 

militares, ainda na esteira daquilo que propusemos quando ainda estávamos na Escola de 
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Contas. A proposta da presidência para homenagear o comandante da Aeronáutica, o 

almirante, comandante do 4º Distrito Naval. Da mesma forma, porque esta é uma proposta que 

a Instituição reverencia a outra Instituição. Faça Vossa Excelência Presidente, a proposta, a 

nós outros do plenário, realçando os méritos, mas, realçando os méritos de uma Instituição 

reconhecida mundialmente, como também ratifica o Conselheiro Cipriano. Faça, tome a 

iniciativa, uma iniciativa positiva que Vossa Excelência vai fazer. Proponha a este plenário 

que conceda a medalha Serzedello Corrêa, ao pesquisador Pedro Vasconcelos que 

homenageará a Instituição Evandro Chagas. É justo, não há bajulação, é uma coisa importante 

para nossa terra. Entidade conveniada com universidade internacional. Faça isso estou 

apelando a Vossa Excelência para que seja verdadeiro nosso pleito, que não cause nenhum 

desacerto em quem quer que seja. Eu quero navegar nas águas aqui do Conselheiro Cipriano, 

e induzir Vossa Excelência, no bom sentido, para propor a todos nós. Pode fazer verbal agora, 

considerando os relevantíssimos propósitos da Instituição Evandro Chagas. Trabalhos 

verdadeiros, não mentirosos nunca. Faça a proposição nesta verdade que acolhe a todos nós 

do titulo do Serzedello Corrêa para o então pesquisador Pedro Vasconcelos, chefe do Instituto 

Evandro Chagas. E tenho certeza que pela palavra do Conselheiro Cipriano Vossa Excelência 

obterá o consenso deste plenário e formalizará a indicação na próxima reunião. Doutor 

Stanley parabéns a Vossa Excelência, muitas felicidades, brilhantismo. Doutor Felipe Rosa 

Cruz, teremos a oportunidade de falar esta renovação que vem para cá, para o plenário 

também, pela presença cordial, alegre e competente da Conselheira Rosa Egídia, neste sentido. 

Conselheiro Cipriano obrigado a Vossa Excelência pelo aparte. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Sobre o que foi tratado 

agora em relação à medalha eu pedi ajuda do Conselheiro Substituto, hoje nesta sessão está 

como Conselheiro, Julival Rocha, que me ajudasse a interpretar e reformular a resolução em 

vigor que trata da medalha Serzedello Corrêa. Também pedi o auxílio da procuradoria da casa 

e já tem uma minuta pronta que eu vou trazer ao plenário. Eu preferia hoje não fazer essa 

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

Mas eu posso fazer um aparte a Vossa Excelência? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

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

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Colha pelo menos a manifestação para dizer se é 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 174

unânime ou não. Se Vossa Excelência já tiver a unanimidade os acertos jurídicos ficarão bem 

fáceis de serem feitos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Mas então neste caso eu coloco em votação uma proposição de um de vocês 

dois, ou do Conselheiro Cipriano, ou de Vossa Excelência. Porque eu quero seguir o rito do 

momento, tem que autuar, tem que ter um relator, tem que vir a Plenário e votar. Não pode ser 

assim, teve muitos questionamentos anteriormente. Sobre isso eu prefiro fazer, hoje de acordo 

com a resolução, mas ela está sendo reformulada para melhorar. Tanto valorizar a medalha a 

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

Conselheiro Cipriano, eu acho que é pouquíssimo provável que alguém recuse alguma coisa ao 

Evandro Chagas Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero contribuir com Vossa Excelência, e sei que a 

ideia é exatamente aprimorar e melhorar, como é um processo natural do regimento, da Lei 

Orgânica, das nossas resoluções, como é esta. Quando eu cheguei nesta Casa eu queria 

homenagear uma pessoa muito importante para o Estado do Pará, mas a resolução não 

amparava. E eu propus então uma emenda à resolução, e aí conseguimos homenagear o Dom 

Vicente Zico que foi uma pessoa que prestou relevantíssimos serviços a toda a sociedade 

Paraense, e todos sabem disso. Ele é unânime inclusive entre os evangélicos entre a igreja 

católica, enfim. Então essas alterações, é natural que ocorra, mas a resolução que está em 

vigor neste momento, ela permite que faça essa autuação e prosseguimento do processo. Eu 

acho que a ideia do conselheiro Nelson é excelente, Vossa Excelência poderia em nome do 

tribunal e de todos, fazer a proposta. Mas se não tiver o entendimento de Vossa Excelência não 

há problema nenhum, eu assino, eu e o Conselheiro Nelson assinamos a proposição neste 

sentido. E aí Vossa Excelência pode a partir daí iniciar o processo e colocar até em votação 

sem problema nenhum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Mas não pode ser colocado hoje, não pode Excelência. Daqui para frente 

sobre medalha, eu já tenho uma reunião e eu aproveito para oficialmente convidar, vou fazer 

por escrito, e vai ser prática no resto da minha administração. Eu tenho ainda quase um ano 

de administração como Presidente, quase um ano, não tem mais um ano, 11 meses e alguns 

dias. Se os Conselheiros puderem, todos serão convidados, já vai ter a primeira reunião 

administrativa do colegiado dia primeiro de março. Eu quero só confirmar se é em uma terça 
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feira. Então a minha ideia sempre na primeira terça feira do mês, primeira terça-feira de cada 

mês, a sessão vai ser rápida. Após a sessão, vai ser uma terça-feira, terá uma reunião 

administrativa do colegiado. E nós teremos uma pauta, será informado aos Conselheiros para 

discutir esses assuntos. Sobre a medalha, por que eu pedi para reformular a resolução? Porque 

tinham pequenos conflitos de interpretação. E nós estamos trazendo uma proposta de 

resolução melhorada. Pela tal resolução tem que ter um relator, até para conceder a medalha 

daqui para frente pela resolução atual tem que ter um Conselheiro Relator. Por isso que não 

pode mais votar daqui para frente assim. E eu queria pedir a compreensão dos senhores. O que 

pode acontecer? Vossa Excelência e o Conselheiro Nelson podem juntos propor a concessão 

da medalha, vai tramitar e pode até na próxima sessão ser votado, mas, tem que seguir o rito 

que tem no momento. Eu prefiro que seja feito assim. Eu queria deixar os dois a vontade para 

se quiserem apresentar hoje já está formalizado, se não, pode ser na próxima sessão por 

escrito, porque eu acho recomendável, para poder autuar, para poder definir o relator, aí vem 

a plenário com o voto do relator, a gente vota, por maioria se aprova, e eu espero que seja por 

unanimidade porque no que foi dito aqui a causa é nobre, eu reconheço. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente com a 

experiência que Vossa Excelência, sua brilhante vida de parlamentar, de Conselheiro, sabe que 

o plenário quando unanimemente se expressa ele é soberano. Um assunto de envergadura, de 

importância, não visa nenhum motivo que não possa ser esclarecido à luz solar. De maneira 

que Vossa Excelência já tem de antemão o plenário unanimemente em direção a uma causa. E 

me parece que o mérito das considerações ficariam de certa forma em segundo plano. Mas, 

também como Vossa Excelência detém a presidência da casa eu democraticamente, 

humildemente fico resignado a decisão que Vossa Excelência está tomando, embora, todo 

Presidente, na minha modesta visão, para poder se sentir muito prestigiado e fortalecido ao 

saber que uma decisão proposta tem o acolhimento do plenário. Mas Vossa Excelência tem o 

poder de fazer a decisão e nós estamos aqui para aceitar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu posso ouvir o plenário, se o 

plenário achar que deve. Eu vou emitir minha opinião, continuo com minha opinião, mas eu 

ouço o plenário sobre isso. Eu posso até mandar buscar a atual resolução. O Conselheiro 

Julival, eu pedi a ele que me ajudasse na elaboração de uma nova minuta, que está em 
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consonância com o parecer da procuradoria também, ele pode falar sobre o assunto. Eu só 

quero seguir o rito para evitar polêmica; e fazer o que é certo. Qualquer Conselheiro pode 

propor a concessão de medalha, qualquer pessoa desde que siga o que estabelece a resolução. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Senhores 

Conselheiros essa nova resolução quanto a medalha, nós fizemos uma reformulação e 

encaminhamos para a Presidência, o Presidente colheu o parecer da procuradoria, nós 

acatamos o que a procuradoria disse a respeito. Mas nós estamos esperando, porque houve 

uma sugestão na mudança da medalha. A medalha ali descrita, aparentemente é muito simples 

em comparação com alguns outros órgãos, então tem uma sugestão para melhorar essa 

medalha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A 

medalha é um símbolo, o importante é a credibilidade. A medalha não há importância dela 

pelo valor material que ela representa, o importante é as pessoas que são medalhadas, ou as 

instituições que são medalhadas, tem um reconhecimento público. A medalha é um símbolo 

apenas. E este reconhecimento público do Instituto Evandro Chagas, ele passa por qualquer 

tipo de medalha, porque ele tem a credibilidade da população, da sociedade e o respeito, que é 

o que o agente púbico deve ter, o respeito da sociedade. Porque tem muito agente público que 

tem as medalhas, que tem as funções, mas não tem a credibilidade, às vezes não fala a verdade, 

aí não tem o reconhecimento da sociedade. Então o Instituto Evandro Chagas é verdadeiro, o 

reconhecimento dele é internacional, então não é o problema da medalha é o problema do 

reconhecimento, porque esse já tem indelevelmente. O trabalho do Instituto Evandro Chagas 

ele perpassa desde a década de 40. Não há ninguém que possa contestá-la, a medalha é um 

símbolo. Se for entregue ótimo, agora se ela for uma medalha quadrada, retangular ou 

redonda, não é o problema, o problema é que a Instituição seja merecedora disso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Com certeza a 

medalha é um símbolo, mas ela parou aí nessa descrição, e eu aguardei o técnico. A Dione me 

comunicou que o técnico viria na quarta-feira, não conseguiu chegar. Ele vai dizer a descrição 

exata. Eu não conheço com é aquilo ali, tem que ter um técnico para dizer como é, inclusive 

como colar, um Colar de Mérito junto com essa medalha. É claro que é um símbolo, mas 

acredito eu que o símbolo também ele tem que condizer também com aquilo que o Tribunal 

representa e com os outros órgãos também. Ou seja, deve buscar de certa semelhança com os 
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outros órgãos. Para que ficar com uma medalha apesar de ser um símbolo, um símbolo 

diminuto, diante de outros símbolos semelhantes aos de outros órgãos. E quanto à resolução 

em si, depois que nós colhermos essa descrição nós vamos encaminhar para o gabinete de cada 

um Conselheiro, para colhermos mais sugestões, para que todos os Conselheiros possam 

contribuir na feitura de uma nova resolução quanto a medalha. E quanto à votação Presidente, 

acredito eu que todo, claro que devemos colher os votos dos Conselheiros, mas toda coleta de 

voto tem que seguir um trâmite, tem rito, tem processo. Acredito eu que os votos devem ser 

colhidos em momento oportuno. Essa é minha participação, obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pelo que eu entendi, é 

questão somente do rito, que nós temos uma resolução vigente, demanda de um rito e que a 

gente está nesse impasse. Mas eu acredito que o plenário é soberano, nós temos um rito e nós 

tínhamos que decidir. Minha sugestão é que haja, nós temos uma resolução em vigor, ainda 

não foi votada a resolução proposta e essa resolução tem um rito. E talvez por algum momento, 

já aconteceu, eu lembro, havia proposta em plenário sem seguir o rito no que diz a resolução 

atual. Vossa Excelência está com cuidado no sentido do encaminhamento, do sentido do rito. 

Eu acho que votar hoje, votar terça-feira, na próxima sessão, ou daqui a oito dias é uma 

questão só deste ajuste. Porque o que a gente entende é que o plenário está totalmente a favor. 

Todos nós estamos favoráveis, todos nós certamente, pelo que eu entendi estamos de acordo, 

nada mais justo, acredito até que o Ministério Púbico vai se associar. É questão só da 

formalidade, só isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Senhor Presidente eu reconheço, e de fato o Instituto Evandro Chagas possui uma 

importância muito grande no cenário nacional, enquanto pesquisa cientifica, e é referencia 

inclusive internacional. Então de fato há uma nobreza que há de ser reconhecida. Penso que, 

como o Conselheiro Julival falou, Conselheira Lourdes, se o problema for formalização do 

rito, eu acho que a gente pode conciliar as coisas. Lendo aqui na tela “Propostas para 

concessão de medalha será redigida por escrito ao Presidente.”. Nesta sessão, à ata, já está 

com todas as razões elencadas pelo Conselheiro Nelson e pelo Conselheiro Cipriano. Então a 

ata já serve de referência escrita a Vossa Excelência, acompanhada da justificativa; a 

justificativa foi dada, sendo que para os casos previstos e tal. Então penso que já para a 

próxima sessão formalizando a questão do rito, a ata já dá suporte para isso. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tem que ter um relator 

Excelência, é o que diz a resolução. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Tudo bem! Vossa Excelência poderia já, a formalização já foi feita, dar 

andamento, continuidade ao rito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, correto, eu não vejo 

como fazer. Nós tivemos já em outras oportunidades pelo Plenário diversas vezes essa deliberação. 

E como o plenário se manifestou favoravelmente, inclusive a unanimidade, não há nenhum 

questionamento a ser feito. Em seguida a secretaria tomou as providências para elaborar as 

questões do processo e tudo mais. Mas eu compreendo Vossa Excelência eu não quero, inclusive eu 

procuro, tento, fazer o máximo para a gente cumpra o regimento e as resoluções, o horário, uma 

série de outras questões. Eu compreendo Vossa Excelência e acho que a gente tem que ter esse 

cuidado. Lembrando apenas que já aprovamos várias homenagens reconhecidas por unanimidade, 

como acho que é o caso aqui, o tribunal já se manifestou nessa direção e absolutamente a 

sociedade reconheceu, aplaudiu, os órgãos de comunicação divulgaram, publicaram. Porque 

realmente foi uma questão justa, não lembro sinceramente nenhuma homenagem, e olha que o 

tribunal é criterioso com relação a isso, tenha feito alguém que tenha sido questionado alguma 

coisa, absolutamente. Mas eu quero pelo menos senhor Presidente, se não for possível fazer este 

encaminhamento já com as alegações ou esclarecimentos feitos pelo Doutor Odilon, que já existe a 

formalização, uma vez que eu e o Conselheiro Nelson já fizemos a proposta oficialmente aqui no 

plenário. Um lugar mais oficial que o plenário eu não conheço, mas, enfim. Eu queria pedir pelo 

menos a Vossa Excelência que colocasse em votação imediatamente, imediatamente que eu quero 

dizer é ainda nesta sessão, é o tribunal enviar os votos de congratulações, louvor, de parabéns a 

Instituição pelo brilhante trabalho que tem feito ao longo de todos esses anos, desde a sua 

fundação. E em especial o destaque feito pelo Conselheiro Nelson Chaves, porque é uma proposta 

também minha e dele este voto de congratulações. E a proposta, considero oficialmente 

apresentada. Se Vossa Excelência ou a secretaria precisar de alguma questão, eu coloco meu 

gabinete e o Conselheiro Nelson o dele, à disposição para dar todas as informações, porque é a 

coisa mais simples que tem, é só pegar os últimos 10 encaminhamentos, ou 20, ou 100, ou 1.000 

feitos pelo Instituto Evandro Chagas é a coisa mais simples que tem. E a pessoa que está à frente lá 

com certeza não vejo problema nisso Presidente. Eu entendo que já tem o acordo, já tem a 

proposta, como o Doutor Odilon falou, mas eu compreendo Vossa Excelência. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vamos colocar em votação 

a primeira proposta, são votos de congratulações ao Instituto Evandro Chagas. Autoria de Vossa 

Excelência e do Conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Com muita satisfação, com muita honra acompanho e quero ser 

parceiro com o Conselheiro Cipriano. E também agradecer muito a participação do Conselheiro 

Odilon no sentido de dirimir algumas pequenas dúvidas que pudessem existir como também o 

Conselheiro Julival, acho que contribuíram decisivamente para o encaminhamento dessa matéria. 

Terminada a votação e aprovada a proposta, a matéria ficou consubstanciada através do Ofício n.º 

014/2016. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Que a Secretaria tome todas as providências em caráter de urgência levando em conta as 

manifestações aqui proferidas no plenário. A segunda proposta: Há uma proposta de concessão da 

medalha Serzedello Corrêa classe A, ao Instituto Evandro Chagas, a proposta é de autoria do 

Conselheiro Nelson Chaves e do Conselheiro Cipriano Sabino. Como está em registrado em ata e 

as ponderações do Conselheiro Cipriano eu vou considerar como válidas as propostas. E eu vou 

levar em conta o artigo 2° da resolução nº 17.462, no seu parágrafo 1º que diz o seguinte: 

“Recebendo a proposta, o presidente designará um relator, mediante rodízio, o qual deverá 

apresentar relatório no prazo de 10 dias contados do recebimento dos autos.”. Então a partir de 

hoje eu determino a Secretaria para autuar a proposta de concessão de medalha de autoria 

conjunta do Conselheiro Cipriano Sabino e do Conselheiro Nelson Chaves, para que a gente possa 

tomar as providências, tramitar normalmente e vir a plenário para sua aprovação. O que eu quero 

dizer a antemão que não tenho nada contra, pelo contrário com louvor. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero dizer que nesse 

momento, senhor Presidente, de crise, é também que se tira os ensinamentos. Eu quero aqui louvar 

o plenário, quero louvar a Vossa Excelência também, e até para o ensinamento a nós próprios. 

Porque quem sabe nós tivemos a oportunidade de falar no Instituto da importância do Evandro 

Chagas quando houve o episódio do Aedes Aegypti. Então nós temos tantas coisas boas na nossa 

terra, na nossa cidade, que ás vezes a gente deixa de prestar a atenção. E no momento como esse, 

nós vemos quanto de orgulho e honra para todos os paraenses é sediar um Instituto de Pesquisa da 

expressão do Instituto Evandro Chagas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Senhoras e senhores agradeço muito a participação dos nossos 

Conselheiros, do Ministério Público que veio hoje em dupla para nossa honra. Faço esse registro 
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de forma muito agradável, porque o Ministério Público de Contas do Estado do Pará é uma 

referência para o Brasil. Eu me dirijo aos pais do nosso novo subprocurador Doutor Stanley 

dizendo o seguinte: Só o nosso é assim no Brasil, é o Ministério Público de Contas do Pará. Ele é 

pioneiro, ele é protagonista e é uma luta nacional para que os outros sejam iguais ao Ministério 

Público de Contas do Pará. Então eu quero festejar isso, esse momento novo de renovação aqui, no 

nosso Ministério Público de contas. E juntos integramos o controle externo Paraense, voltado para 

gestão Pública Estadual. Sem o Ministério Público não funcionamos, e sem o TCE eles também não 

funcionam e nem existem. Então é um casamento institucional, muito feliz, e ganha com isso a 

sociedade quando as duas Instituições funcionam bem e cumprem com a sua missão. Então hoje foi 

um dia marcante, extraordinário para todos nós. Eu quero muito agradecer a presença dos nossos 

Conselheiros, Ministério Público, a família do Doutor Stanley, como também dos nossos 

convidados. 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 vinte minutos 

(11h20min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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