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ATA Nº 5.369 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e cinco (25) do mês de fevereiro 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, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, 

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 Subprocurador Stanley Botty 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, presente o digno representante do 

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

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

quatro (23) de fevereiro 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 

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

Conselheiro André Teixeira Dias: Impedido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): Declaro-me impedido de votar esta ata 

porque estava ausente da Sessão. Em seguida Sua Excelência Conselheiro Presidente, na parte 

do expediente, assim manifestou-se: Chamo a atenção dos Senhores Conselheiros, do 
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Ministério Público, considerando a questão de ordem, levantada pelo Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino, na Sessão Ordinária realizada no dia 18 de fevereiro, em que 

solicitou a sustação da aprovação da ata especificamente na parte que se relaciona ao 

processo de número 2015/50920-1, que trata do Agravo Regimental interposto pelo Senhor 

Evaldo Cunha, e que tem como Relator o Excelentíssimo Conselheiro Nelson Chaves, cujo 

julgamento começou na Sessão Ordinária do dia 21 de janeiro de 2016, quando Sua 

Excelência, proferiu o seu voto pelo não provimento ao recurso, sendo acompanhado pela 

Conselheira Lourdes Lima e pelo Conselheiro André Dias. E teve o voto divergente pelo 

provimento emitido pelo Conselheiro Convocado Julival Rocha. Considerando que a 

Conselheira convocada Milene Cunha estava em substituição ao Conselheiro Odilon Teixeira, 

e pediu vista dos autos, regimentalmente este não poderia ter votado no retorno do processo 

para a continuação do seu julgamento, já que a Conselheira-Substituta Milene Cunha assumiu 

o seu lugar na votação deste processo e de todos que constavam na pauta de julgamento 

daquela data. Considerando que, por conta do equívoco ocorrido pela manifestação da 

vontade do Conselheiro Odilon Teixeira, deixou de votar o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino, que detinha o legítimo direito de exercer o seu voto e ficou impedido na 

ocasião, por não poder haver mais do que 7 votos. Considerando ainda que esta Presidência 

também estava impedida de votar por se tratar de Agravo contra despacho de sua lavra, e que 

confirmou nos autos a negativa ao recebimento do pedido de rescisão interposto. Eu quero 

neste momento chamar o processo à ordem, para que sejam corrigidas as distorções 

constatadas, razão pela qual, obedecendo ao Regimento, Artigo 178, parágrafo 1º, eu transfiro 

a Presidência desta votação, referente ao Processo 2015/50920-1 a Excelentíssima Senhora 

Vice-Presidente, Conselheira Lourdes Lima. Ela vai dirigir a continuação da votação e coletar 

o voto do Conselheiro Cipriano Sabino, e concluir a votação, esclarecendo que após a coleta 

do voto do Conselheiro Cipriano Sabino, Sua Excelência Conselheira Lourdes Lima deverá 

consultar os demais Conselheiros se desejam manter ou retificar seus votos. Então, neste 

momento, eu passo a palavra a Sua Excelência Conselheira Lourdes Lima. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira no exercício da 

Presidência: Bom dia Excelentíssimo Senhor Presidente. Eu neste momento assumo a 

Presidência, também desejando um bom dia aos Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, 
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Conselheiro André Dias, Odilon Teixeira, Rosa Egídia, Conselheiro-Substituto Julival Silva e 

Milene Cunha e ao nosso Sub-Procurador, Doutor Stanley, representando o Douto Ministério 

Público de Contas. Ao assumir neste momento, gostaria de dizer que este processo já foi 

exaustivamente debatido, e acredito que todos os Senhores Conselheiros têm conhecimento e 

que se por ventura tiverem dúvida, mudança de votos ou se quiserem ainda discutir o assunto, 

coloco a palavra em discussão. Como ninguém se manifesta, em votação. Pergunto ao 

Conselheiro Nelson Chaves se mantém o seu voto tendo em vista que o Processo era de sua 

lavra. Conselheiro Cipriano Sabino, Vossa Excelência agora tem a permissão, de acordo com 

o Regimento Interno, para também proferir seu voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, a Senhora deveria iniciar a 

reunião na votação deste processo, com a apresentação exatamente da minha votação, mas a 

Conselheira está conduzindo assim, nós vamos respeitar e cuidar. É uma exigência 

constitucional, legal e regimental a manifestação deste Conselheiro neste momento. Eu quero 

Senhor Presidente, Senhora Presidente, eminentes Conselheiros, bom dia a todos, Doutor 

Stanley, bom dia, seja bem vindo, senhoras e senhores, todos os presentes aqui bom dia. 

Conselheiro André, Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa, Conselheira Milene, Conselheiro 

Julival, eminente Doutor Arlindo. Bom dia a todos! Nós sabemos do que se trata, Processo 

2015/50920-1, o Agravo Regimental foi interposto contra o ato do Presidente desta Corte que 

negou seguimento ao pedido, na revisão apresentada pelo Senhor Evaldo Oliveira da Cunha 

em face da não observância dos pressupostos de admissibilidade constante no artigo 274 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, quais sejam, aí é que a gente 

cita, a proposição deverá ser feita no prazo legal, conter arrazoado correspondente e 

indicação prevista na hipótese de cabimento dentro do que consta o artigo 273. Então o caso 

em análise, Senhor Presidente, Senhora Presidente, é inequívoco o descumprimento do prazo 

para proposição do pedido de rescisão, o que, em princípio, demonstraria um acerto do ato 

praticado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

Luís Cunha, impugna por meio do presente Agravo. Entretanto, diante da hipótese da 

ocorrência de vício insanável na instrução do processo de prestação de contas, citação 

inválida, acolho os argumentos apresentados, neste caso específico deste processo, pela 

Doutora Milene Cunha em seu voto-vista para conhecer e dar provimento ao Agravo 
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interposto, determinando o regular processamento do pedido de rescisão apresentado pelo 

Senhor Evaldo Oliveira da Cunha. Portanto, Senhora Presidente, neste caso eu acompanho a 

manifestação da Doutora Milene Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Bom dia Presidente. Conselheiro Nelson, Conselheira Rosa, Conselheiro 

Odilon, Conselheiro Luís, que assiste à Sessão. Queria começar por parabenizar o Conselheiro 

Cipriano pelo aniversário dele. É com satisfação que participo deste dia ao seu lado. São 20 

anos de trabalho juntos, e tem sido para mim, não só um aprendizado, como um prazer travar 

consigo discussões e temas que envolvem o interesse do nosso Estado. E ratificando o que falei 

antes, também acompanho a posição do Conselheiro Cipriano no pedido da questão de ordem 

levantada por ele. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira no exercício da Presidência: E o seu voto Conselheiro? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Igual do Conselheiro Cipriano. 

Acompanhando a Conselheira-Substituta Milene. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira no exercício da Presidência: Conselheiro 

Odilon está impedido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Presidente, eu estou de fato impedido, minha manifestação aqui é no sentido de 

agradecer a observância feita pelo Cipriano na questão de ordem. Conselheiro Cipriano muito 

bem chamou a nossa atenção, e nós, por conta disso, estamos corrigindo o equívoco então 

ocorrido naquela sessão. A quem eu cumprimento e já me somo às palavras do Conselheiro 

André, felicitando pelo seu aniversário, que Vossa Excelência sempre tenha muita saúde e 

felicidade junto aos seus amigos, sua família, e conviva conosco muito tempo ainda. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Mantenho o meu 

voto, que foi fundamentado largamente pela Conselheira Milene. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira no exercício da 

Presidência: E a Conselheira Milene também mantém o voto de pedido de vista dela. Doutora 

Rosa estava ausente, ainda não tinha nem tomado posse. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Estou impedida Presidente, mas 

gostaria de me manifestar no sentido de louvar esta Corte por, prontamente, corrigir o 

equívoco, pois equívoco acontece, ele é inerente a nossa condição humana. Gostaria de 

parabenizar pela pronta correção. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 
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de Lourdes Lima de Oliveira no exercício da Presidência: eu também vou me manifestar. Eu 

mantenho o voto que tinha dado ao Conselheiro Relator, e o nosso Presidente regimentalmente 

está impedido tanto de presidir, quanto em se manifestar por votação. Portanto, a maioria está 

com voto de pedido de vista da Doutora Milene, que é pela oportunidade da revisão. E antes de 

passar a palavra ao Conselheiro Presidente, devolver a Presidência ao seu legítimo 

representante, eu gostaria também de me manifestar no sentido de parabenizar, já dei o meu 

abraço fraterno ao nobre Conselheiro Cipriano Sabino, que hoje está aqui conosco 

trabalhando e mostrando que realmente até no dia do seu aniversário ele aproveita e vem 

manter seus compromissos com a Corte. Parabéns Conselheiro Cipriano, que Deus te abençoe. 

Agora, devolvo a palavra ao ilustre Presidente para que prossiga a sessão desta manhã. Neste 

momento, Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a 

Presidência à Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que assim se manifestou: 

Eu quero agradecer a Conselheira Lourdes Lima por ter conduzido a votação, conclusão da 

votação do processo que fizemos referência aqui. E o meu entendimento é que o TCE, o Pleno, 

sai fortalecido. Tivemos uma dúvida de interpretação do nosso Regimento, isso suscitou alguns 

equívocos aqui e o cuidado que a administração teve foi de oportunizar a discussão a todos os 

Conselheiros. É o entendimento construído por todos os Conselheiros. Foi o que nós acabamos 

de concluir aqui, fruto de bastante discussão, reflexão, consulta às nossas assessorias jurídicas 

e chegamos ao bom termo para fazer o que é certo. E pactuamos também que quando houver 

qualquer dúvida de interpretação de Regimento, que a gente não tenha a plena segurança para 

concluir a votação, a gente vai suspender a votação, ela fica sobrestada até a gente poder tirar 

as nossas dúvidas. Com isso, certamente, equívocos como o que acabamos de resolver não 

acontecerão mais no Pleno. Fica também aqui o apelo à nova comissão do Regimento, que já 

está elaborando-o, que leve em conta tudo isso, para que a gente deixe o nosso Regimento 

Interno claro, a exemplo do que acontece com o Regimento do TCU. Eu quero festejar esse 

momento, no meu entendimento a posição da Presidência de não votar mais em matéria, aliás 

não só de votar, pois não votava antes, mas de não presidir a votação de Processo referente ao 

Agravo Regimental. É cumprir o Regimento e, daqui pra frente, farei isso por que antes a gente 

acabava presidindo e não votava. Agora nem vou presidir. Seguir à risca o Regimento, com 

isso o Pleno se fortalece, não tem porque ficar nenhuma possibilidade de questionamento 
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depois. Então parabéns a todos os Conselheiros, pela sabedoria, o discernimento, a 

capacidade de interpretação de a gente resolver da melhor forma um problema da nossa Corte. 

Parabéns a todos. E vamos prosseguir agora a nossa Sessão, eu vou deixar para fazer 

referência ao aniversário do Conselheiro Cipriano no final da Sessão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero 

cumprimentar Vossa Excelência, também o Conselheiro Odilon, que sabiamente também 

construiu uma interpretação junto com os outros Conselheiros e deu importante contribuição 

nesse processo. Também cumprimentar o Conselheiro André, ou seja, com toda a situação 

apresentada no plenário, ficou absolutamente solucionada a questão e como tinha pedido a 

suspensão da ata e agora já com tudo regularizado. Que a Secretaria providencie essas 

alterações previstas, para que a gente possa na próxima sessão já votar esta ata. Muito 

obrigado e parabéns também pela condução, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu agradeço a 

preocupação de Vossa Excelência, a manifestação, o voto muito bem elaborado de Vossa 

Excelência, e peço à Secretaria que traga para votação na próxima sessão a ata que faz 

referência ao processo que acabamos de concluir essa votação. Em seguida a Presidência 

solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado os Processos 

nºs 2013/52259-2 e 2013/52348-2, que tratam dos Atos de Aposentadoria de Deolina Silva de 

Oliveira e Raimunda de Jesus Martins Portilho, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, em sessão 

ordinária de 26.01.2016. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Já levando em conta Senhores o que acabamos de concluir nosso 

Regimento, artigo 178 diz o seguinte: com a finalidade de verificação de quórum, logo após o 

anúncio do processo a ser julgado, e antes da exposição do Relator, deverão manifestar-se os 

Conselheiros que se considerem impedidos ou suspeitos de votar. O artigo 178 diz isso. Neste 

processo tem três Conselheiros impedidos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu estou impedida Presidente. A sessão foi 

em 26 de janeiro, e eu não participava do plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou apenas retificar. Neste processo só está 

impedida a Conselheira Rosa Egídia. No próximo, que vamos anunciar, tem três Conselheiros 
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impedidos. Neste, só a Conselheira Rosa Egídia. Então vamos prosseguir. Neste caso, passo a 

palavra a Sua Excelência o Relator, Conselheiro-Substituto Julival Rocha. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: deferir os registros, com 

revisão da tese jurídica consignada no Acórdão nº 16.985, de 9.11.1989, publicado no DOE, de 

21.12.1989, da lavra deste e. Colegiado, no sentido de não mais admitir a inclusão de 

vantagem paga a título de aulas suplementares nos proventos de aposentadoria dos professores 

da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, tendo em vista o caráter 

esporádico e transitório do seu fato gerador. Todavia, em respeito aos princípios da segurança 

jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, a aplicação desse novo posicionamento, deverá 

ocorrer nos seguintes termos: a) aos professores que preencherem os requisitos para 

aposentadoria até o término do prazo estipulado no inciso I do art. 8º da Lei nº 8.030/2014, 

fica assegurada a inclusão das aulas suplementares nos proventos de aposentadoria, desde que 

reste demonstrado que o pagamento, na atividade, não tenha sido eventual e temporário, 

observado o limite do art. 7º da Lei em questão; ressalvada a possibilidade de se afastar, na 

apreciação do caso concreto, eventuais excessos; b) transcorrido o período a que faz alusão o 

item anterior, não será mais admitida a inserção de aulas suplementares nos proventos de 

aposentadoria dos professores estaduais, aplicando-se, na íntegra, o novo posicionamento ora 

afirmado por este Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Não há mais a manifestação do Ministério Público, visto que já 

ocorreu, mas a situação é a seguinte: Conselheiro Odilon Teixeira, pelo deferimento do 

registro; Conselheiro Nelson Chaves acompanhou o Relator; a Conselheira Lourdes Lima 

acompanhou o Relator; o Conselheiro Cipriano Sabino acompanhou o Relator. O Regimento 

no seu artigo 186, que trata do pedido de vistas, diz o seguinte: “Os Conselheiros poderão 

pedir vista dos autos, ficando o julgamento adiado no máximo por duas Sessões Ordinárias 

consecutivas” - Parágrafo 3º do artigo 186. E por que estou citando isso? Porque faz 

referência ao Conselheiro André Dias, por isso que eu não concedi a palavra a Vossa 

Excelência, pois não participará da votação, Conselheiro ausente na Sessão em que foi 

apresentado e discutido o relatório, salvo se pedir vista dos autos, e se se der por esclarecido. 

O que foi que aconteceu? O Conselheiro André Dias estava na sessão, mas no momento que foi 

iniciada a discussão, aliás, a leitura pelo Conselheiro Odilon deste processo, o Conselheiro 
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André Dias precisou se ausentar do plenário. Ele estava no plenário, na sessão, mas ele não 

participou da votação deste processo naquele momento. Então como eu já conheço o voto dos 

outros Conselheiros, eu vou passar a palavra a Vossa Excelência, com base no Regimento, 

Vossa Excelência tem dois caminhos: pode pedir vistas ou pode dizer que se sente esclarecido 

para votar a matéria. Mas o Regimento também diz que quando o Conselheiro se manifestar 

sobre o voto de vistas, reabre-se a discussão. Pediu a palavra o Conselheiro Odilon. Vossa 

Excelência pede a palavra para discutir ou é uma questão de ordem? Porque a matéria está em 

discussão, o voto de vista do eminente Conselheiro Julival Rocha, seguindo o Regimento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Como o nosso 

Conselheiro André manifestou-se no sentido de pedir vistas, uma vez que não está totalmente 

esclarecido, antes de discutirmos a matéria novamente, eu gostaria de ver os estudos dele. 

Atentar para os estudos dele. Eu acho que a vista nesse caso é salutar. Antes de nós abrirmos a 

discussão sobre o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: É, mas o Conselheiro André Dias já me procurou aqui na Presidência, 

Conselheira Milene, sobre o processo. É por isso que talvez o Conselheiro Odilon se antecipou 

ao dizer do assunto. O assunto é relevante, eu até pediria ao eminente Relator, Conselheiro 

Julival Rocha, que pudesse encaminhar a cada Conselheiro presente nesta Sessão, e também 

ao Ministério Público, o relatório de Vossa Excelência, caso haja nesta Sessão pedido de vista. 

Para que cada Conselheiro possa estudar melhor o caso e reavaliar o seu posicionamento. 

Então eu vou passar a palavra ao Conselheiro André Dias. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Obrigado Senhor Presidente. Eu peço vista. 

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

estivemos aqui na Sexta da Integração, a presença do Secretário de Educação, na época o 

Doutor Helenílson. E, naquela altura, ele apresentou a situação da educação, como é que ele 

enxergava todo o processo, os grandes problemas que ele estava enfrentando, inclusive muitas 

questões polêmicas, uma delas foi este assunto especificamente. Que se trata dessa questão de 

horas, dizendo ele, e eu concordo, é humanamente impossível, o cumprimento do excessivo 

número de horas fora do padrão normal, e agora estabelecido por lei, enfim, e por muitos anos 

consecutivos aquela mesma carga horária. Ou seja, uma situação realmente que é polêmica, 

isso que eu quero chamar atenção. Vossa Excelência fez muito bem quando sugeriu a cópia 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 197

para todos os Conselheiros, porque esse assunto poderá ter efetivamente com o sindicato dos 

professores, com a Secretaria de Educação, com o Governo do Estado, com os alunos, ou seja, 

com toda essa área específica importantíssima do Governo do Estado, da União e de todos os 

governos, que é a situação da educação. E poderá ter algumas repercussões. E eu acho muito 

importante que seja muito bem feito, eu até agradeço o pedido de vista do Conselheiro André, 

que ele vem talvez dar oportunidade não só dele, mas dos Conselheiros estarem atentos a esta 

questão por que é um assunto muito polêmico e um dos motivos daquela greve que durou não 

sei quanto tempo. É uma das questões que estava se discutindo e era referente a esta questão. 

Que o secretário insistia em regulamentar essa questão, e outras questões mais, e gerou toda 

essa polêmica e nós sabemos o tempo que durou a greve e o problema que gerou e tudo mais. 

Esta decisão poderá ter alguma repercussão importante, polêmica, enfim, então o Conselheiro 

André mais uma vez, sabiamente, levanta o processo, ou seja, suspende, para que a gente possa 

ter um pouquinho mais de condições de discutir essa questão de uma maneira segura, a 

manifestação efetiva dos Conselheiros, inclusive já tem manifestações do Conselheiro Nelson, 

da Conselheira Lourdes e minha, o que não significa, Vossa Excelência sabe disso, que vão 

permanecer, pois podemos mudar. E cada um pode mudar a qualquer momento. Então é 

importante essa questão. Presidente era esse registro que eu queria fazer porque é um assunto 

muito importante que pode gerar polêmica e discussão externa, enfim, envolvendo o Governo 

do Estado e tudo mais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu quero muito agradecer a manifestação de Vossa 

Excelência, novamente muito feliz ao abordar o assunto, e me veio aqui o Conselheiro André 

Dias manifestando esta preocupação, antes de manifestar o seu pedido de vista. Então vamos 

fazer da seguinte maneira: fica concedido o pedido de vista ao Conselheiro André Dias. 

Concluída então essa etapa. Mas eu queria também dizer o seguinte: SINTEPP, o sindicato que 

congrega os servidores públicos do Estado do Pará, solicitou uma audiência na Presidência. A 

audiência seria ontem, mas, por conta da palestra da eminente Conselheira Substituta, Milene 

Cunha, no evento que ocorreu ontem na Estação das Docas, com os prefeitos de todo o Estado 

do Pará, nós suspendemos a reunião. Ficou a reunião para o dia de 02/03, às 09h30minh da 

manhã. E eu faço aqui um convite aos Conselheiros que desejarem participar, porque o 

assunto que eles vão tratar também é este assunto que nós estamos debatendo aqui. Como 
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surgiram os posicionamentos nossos, eles já estão se mobilizando. E eu convido todos os 

Conselheiros que desejarem se manifestar para irem à reunião. Num primeiro momento, nós 

vamos ouvir o sindicato. Porque o Secretário de Educação alegou aqui, Vossa Excelência 

colocou muito bem, Conselheiro Cipriano, que se deparou com uma situação grave da SEDUC, 

em que tinha professores com 400 horas no contracheque, o que é humanamente impossível um 

ser humano trabalhar 400 horas. Ele colocou aqui. E, ao tirar essas horas dos contracheques 

dessas pessoas, houve realmente uma confusão muito grande. Ele também atribuiu parte dessas 

reclamações, das manifestações de greve, ao sindicato. Por conta disso, e outras coisas mais, 

houve a greve de conhecimento público, que tirou da sala de aula todos os alunos da rede 

estadual por um bom tempo, prejudicando assim o ano letivo. O Conselheiro André manifestou 

pra mim aqui a preocupação, porque a SEDUC é um mundo. Concentra-se na SEDUC o maior 

volume de gastos. É o dinheiro público do Estado do Pará. É desse bem público que nós 

cuidamos, a fiscalização do dinheiro público. Eu acho que o Conselheiro Julival Rocha foi 

fundo estudando isso. E se há direito adquirido, que a gente tenha que respeitar, tudo bem, mas 

em que momento tem que se estancar isso para que não aconteça mais e para não ficar uma 

carga tão pesada para a sociedade paraense? O Governador se posicionou aqui no evento da 

Sexta da Integração. E há dois dias estava lá a Conselheira Lourdes Lima, a Conselheira Rosa 

Egídia, eu estava presente, ele foi categórico ao dizer que o Estado não está aguentando mais, 

e, se não houver uma mudança de rumo, vai chegar a um ponto que o Estado não tem mais 

como bancar as aposentadorias dos servidores públicos. E, de repente, este assunto foi 

suscitado aqui. E a gente tem que fazer dentro da legalidade o que é certo e, principalmente, 

proteger a sociedade. O que é proteger a sociedade? É evitar qualquer desperdício de gasto 

público. E se ao longo do tempo se fez esse tipo de ajustes para dar vantagens e que há dúvidas 

da sua legalidade, da sua permanência, e se a sua natureza era apenas temporária, transitória, 

tudo isso eu acho que a gente tem que discutir para dar uma arrumada na gestão 

administrativa do Estado. A SEDUC também, ou, melhor dizendo, a SEAD está fazendo isso. E 

tanto a Doutora Milene quanto o Doutor Julival já tiveram encontros na Secretaria de 

Educação com a Secretária Alice Viana, justamente para discutir vários procedimentos 

administrativos e alguns cortes já foram efetuados pela SEAD em relação a situações que este 

TCE se posicionou contra. Mas eu quero festejar, Conselheiro André, a iniciativa de Vossa 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 199

Excelência e eu queria pedir aos Conselheiros presentes que, com as suas assessorias, a gente 

pudesse debruçar sobre o tema, com base no que apresentou aqui o Conselheiro Julival Rocha, 

levando em conta também o relatório do Conselheiro Odilon Teixeira, para que a gente tome 

uma decisão no plenário. Aqueles que já se manifestaram poderão rever seus votos e, 

novamente, eu peço a Vossa Excelência, se for possível, disponibilizar o relatório e voto aos 

Conselheiros? Pode ser? Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O processo, que é da minha relatoria, que é o número sete 

da pauta, trata de um assunto muito parecido. Inclusive aqui pede para alterar, para ratificar, 

então eu queria retirar de pauta até que a gente dê o encaminhamento. E até sugiro, se for o 

caso Presidente, não só o meu, mas se tiver outro assunto referente a isso, que a gente dê uma 

segurada porque não adianta dar uma decisão, outro dar outra, e acaba gerando amanhã uma 

polêmica. Então eu peço a retirada de pauta do Processo n° 2014/50207-0. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu determino à 

Secretaria que retire da pauta o Processo n° 2014/50207-0 de relatoria do Conselheiro 

Cipriano Sabino. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50097-0, 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 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. Neste momento, Sua excelência o 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira solicitou ao plenário a inversão da pauta de 

julgamentos para que houvesse a primazia dos processos de relatoria do Excelentíssimo 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52753-0, 

que trata do Ato de Aposentadoria de Rosemiro dos Santos Oliveira, 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 expedição de determinação 
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corretiva para o incremento dos proventos do aposentando (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para Converter o julgamento em Diligência, para que o IGEPREV efetue a correção do 

adicional por tempo de serviço, de 55% para 60%, nos termos do parecer do órgão técnico. Fixo 

o prazo de quinze (15) dias para o cumprimento desta decisão. 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 2014/51833-1, que trata do Ato de Pensão Civil em favor de Leopoldina Carvalho 

da Fonseca, 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 (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. Neste momento se registrou a 

saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias e, de imediato, a 

presidência convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para 

atuar na sessão como Conselheiro. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50281-9, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de 

Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, que antes da relatoria assim se manifestou: Na ausência do André, eu vou falar. 

Presidente bom dia, bom dia aos Senhores Conselheiros, Conselheira Substituta e alegria de 

saudar o nosso Procurador Stanley Botti Fernandes, a primeira vez que vem aqui na sessão 

representando o MPC. Já esteve da outra vez, na companhia do Procurador Felipe. Vem pela 

primeira vez representando o Ministério Público de Contas, seja bem vindo, longa vida, muito 

sucesso, nós temos certeza do desempenho excepcional de Vossa Excelência. Quero 

cumprimentar, também já fiz particularmente, o Conselheiro Cipriano Sabino pelo aniversário, 

longos anos de vida, saúde, felicidade, prosperidade, junto à sua família e seus amigos. Nós 

que já temos uma estrada de 28 anos de conhecimento. Daqui a pouco a gente nem deve dizer o 

tempo. E também queria, Senhor Presidente, cumprimentar o plenário, Vossa Excelência, os 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 201

Conselheiros, Conselheiro Cipriano, Conselheiro Odilon, especialmente o Conselheiro André, 

porque acho que em referência ao primeiro processo, Vossa Excelência informa que o 

sindicato inclusive virá a esta Casa. Penso que foi uma ação prudencial. É um assunto que 

envolverá interesse do Estado ao longo do tempo, e acho que a atitude foi sábia de retirar, o 

Conselheiro André pedir vistas, dar oportunidade para que todos nós possamos nos debruçar 

com os assessores. A sempre bem vinda e indispensável manifestação do Ministério Público de 

Contas, para que a decisão final desta Casa possa influenciar positivamente no interesse da 

sociedade do estado do Pará. Depois de lido o relatório e, cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com 

recomendações ao Hemopa para que se abstenha de prorrogar contratos existentes que 

ultrapassem período superior a abril de 2016 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros, com a observância das recomendações sugeridas pela Secex e Ministério 

Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52052-0, que trata 

do Ato de Aposentadoria de Maria de Nazaré dos Prazeres Ferreira, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se o impedimento da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

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

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

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

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

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

Processo nº 2013/52794-9, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Emília Rufino, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 
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A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, e determinar que seja expedida 

recomendação, consoante sugestão da Secretaria de Controle Externo. 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 2014/51741-9, que trata do Ato de Aposentadoria de Dirciléia Mourão 

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

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

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

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

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

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

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

Processo nº 2014/51881-9, que trata do Ato de Aposentadoria de Luiz de Gonzaga Siqueira 

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

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

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

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

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

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

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

Processo nº 2011/50688-0, que trata do Ato de Reforma de Edeltraut Loewenberger Leite, cujo 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

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

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

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

2015/50909-6, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por João Farias Guerreiro, 
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cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo Conhecimento e provimento do 

recurso, para considerar a regularidade das contas e excluir a multa regimental aplicada 

anteriormente por inequívoca perda de objeto (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

Conhecer e receber do presente recurso e no mérito pelo seu provimento, para reformar na sua 

totalidade o Acórdão nº 54.740 de 21.05.2015 e julgar as contas regulares e excluir as multas 

que foram aplicadas ao responsável e a Sra. Maria do Socorro Gomes Coelho. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2015/51862-1, que trata do Recurso de Agravo Regimental, 

interposto por Raimundo Oliveira de Almeida, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Júnior, registrando-se o impedimento dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo 

regimental, a matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o relator 

proferiu seu voto para nos termos do art. 271, § 2º do RITCE/PA, considerando os argumentos 

apresentados pelo órgão jurídico desta Corte e em obediência aos princípios do contraditório, da 

ampla defesa e da autotutela, dou PROVIMENTO  ao agravo regimental interposto, para 

conhecer o Recurso de Reconsideração, determinando o seu processamento na forma 

regimental, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário acolher a 

manifestação do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, e inexistindo assuntos atinentes à 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, a presidência de imediato colocou a palavra à disposição dos 

presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público de 

Contas Stanley Botti Fernandes: Senhor Presidente, muito obrigado, bom dia, Senhores 

Conselheiros, novamente bom dia. Apenas para fazer o registro de que o Ministério Público de 

Contas do Estado recebeu da nossa Associação Nacional, a Associação Nacional do Ministério 

Público de Contas, a ANPCOM, um certificado congratulando o Ministério Público de Contas 

pela sua participação na campanha de coleta de assinaturas de 10 medidas de combate à 

corrupção. Aqui no Estado do Pará foram coletadas 4.332 assinaturas. Ao tempo que nós 
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fazemos esse registro, também gostaríamos de agradecer o Tribunal de Contas do Estado, na 

pessoa de Vossa Excelência, Senhor Presidente, pela parceria, colaboração e por abraçar 

juntamente com o Ministério Público essa campanha. O que demonstra que as duas 

instituições, em parceria e unidas, contribuem não só para o aprofundamento do nosso sistema 

republicano, mas também para o nosso regime democrático. Então gostaria de fazer esse 

registro e também agradecer o Tribunal de Contas pela sua colaboração em parceria para 

abraçar essa campanha. Muito obrigado, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Da nossa parte também 

cumprimentar o Ministério Público, a iniciativa, nós apenas como instituição, através de 

nossos Conselheiros, demos o apoio, mas aqui no Pará, o Ministério Público de Contas foi o 

protagonista da coleta de assinaturas dessa campanha necessária, oportuna de combate à 

corrupção. No dia de ontem, após a palestra da eminente Conselheira Milene Dias da Cunha, 

estavam presentes no Hangar o Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Lourdes Lima, 

Conselheira Rosa Egídia e eu. A Conselheira Substituta do TCM Adriana, ao proferir a 

palestra, deu destaque para uma avaliação de vários institutos de pesquisa de credibilidade do 

Brasil, em vários momentos e momentos distintos. E todos confirmaram a mesma coisa. A 

corrupção no Brasil é cultural. E o que assustava a gente, Conselheiro Nelson Chaves, Vossa 

Excelência estava lá, foi quando a pesquisa indagava o cidadão perguntando-lhe se tivesse 

oportunidade se praticava a corrupção. Ele disse que sim. Foi assustador o resultado. Um 

índice que impressiona. E a Conselheira Lourdes Lima me contou que tinha um cidadão, estava 

na cadeira, depois sentou. Ele disse assim, depois que a Conselheira Adriana proferiu a 

palestra: “Meu Deus, só eu já pratiquei aqui umas 10 vezes isso que ela disse aqui. E eu não 

sabia que era corrupção” Porque ela falou de uma forma bem generalizada também, 

pontuando comportamentos, atitudes, condutas de corrupção no Brasil. Então é um desafio 

muito grande. É um assunto muito delicado, e o Ministério Público fez a sua parte. Nós temos 

que fazer também a nossa, porque às vezes acusa-se só o gestor, o político, mas de repente isso 

está na cultura do povo. O jeitinho, a oportunidade, a facilidade, subornar um garçom para 

atender você melhor em um evento, foi isso que ela colocou ontem. O guarda quando multa, e a 

pessoa vai lá e dá o dinheiro para tirar a multa. É o crédito pirata e outras condutas, não é? 

Todas são corrupções. E também o que me assustou foi quando a pesquisa passou pelos 
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servidores públicos e boa parte deles, eu não lembro com precisão o número, e eles disseram 

que já tinham cobrado propina para resolver problemas que eram de sua responsabilidade. 

Para facilitar decisões, para dar encaminhamento, para apressar soluções, aquilo que é da 

área pública. A Conselheira Milene estava lá. Então é preocupante. É triste a gente falar de um 

assunto desse e constatar. Hoje 1/3 do noticiário de qualquer meio de comunicação está 

falando de corrupção. Ligou a televisão, o rádio, está falando de corrupção no Brasil. É o 

nosso Brasil que está assim, infelizmente. Portanto, eu falo isso, Doutor Stanley, para dizer que 

vocês fizeram muito bem. Conduziram uma campanha muito séria. Teve repercussão no Pará. 

Um passo importante é o debate do momento e a gente não pode fugir dele. Cada qual no seu 

cada qual, na sua responsabilidade, e o dever de fazer a sua parte para que a gente possa, eu 

não digo que acabar, mas reduzir bastante a corrupção, porque é uma sangria para o dinheiro 

público. Dinheiro que é bem da sociedade, que a gente tem o dever de fiscalizar bem e cuidar 

dele. Bem, terminando esta parte, eu quero agora me dirigir ao Conselheiro Cipriano, pois nós 

temos praticamente a mesma idade. Vossa Excelência é um pouquinho mais velho que eu, está 

completando 52 anos hoje, eu vou completar em julho, mas é o mesmo ano. Um ano que tem 

uma lembrança forte para o povo brasileiro, o ano de 64, o que representou isso para o povo 

brasileiro, foi o ano que a gente nasceu. Então o que quero pedir nesse momento é que Deus 

abençoe a sua vida, garanta-lhe principalmente saúde. Um ser humano com saúde já tem muita 

coisa. Já é uma benção de Deus. Que Deus lhe dê saúde e abençoe o seu trabalho aqui, 

abençoe a sua vida, a sua família. É o que eu lhe desejo neste dia. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Nessa 

oportunidade eu quero apenas reforçar meus cumprimentos ao Doutor Cipriano Sabino pelo 

aniversário, já o fiz pessoalmente, que Deus lhe conceda saúde, sabedoria e muita felicidade. 

Da mesma forma eu quero reforçar os parabéns à Doutora Milene, pela brilhante palestra 

ontem, tivemos oportunidade de assistir e, como sempre, ela confirmou a competência e a 

elegância naquele evento. Parabéns! Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia Ministério Público, Doutor Stanley. Bom dia 

Conselheiros e todos os presentes. Eu gostaria de falar brevemente sobre três assuntos: 

primeiramente agradecer a presença dos Conselheiros ontem, lá na Estação das Docas. Eu me 

senti muito honrada e prestigiada com a presença de Vossas Excelências, do Conselheiro 
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Nelson, eu sabia que tinha outras obrigações e, no entanto, se fez presente, da Conselheira 

Lourdes, do Senhor Presidente e da Conselheira Rosa. E também a Procuradora e a Sub-

Procuradora de Contas, a Doutora Deíla também estava lá. Agradeço muito. Também vi lá 

alguns assessores do Ministério Público, agradeço a presença de todos. Bem, eu gostaria de 

fazer uma observação ao que o Doutor Stanley colocou sobre a questão das medidas de 

combate à corrupção. E como bem frisou o Presidente, ontem a Doutora Adriana, na sua 

palestra, falou sobre essa questão, a pesquisa sobre as questões da corrupção, que é um tema 

muito debatido e muito falado hoje em dia, e, na ocasião, ela se manifestou da seguinte forma: 

que a corrupção que nós vivemos no Brasil hoje é uma crise de sociedade. E é verdade. Porque 

a corrupção está de tal forma arraigada na nossa cultura, no nosso jeitinho e os nossos 

padrões morais. Nós precisamos elevar os nossos padrões morais. A gente precisa criar uma 

cultura de honestidade, e não uma cultura de esperteza, que é a cultura que infelizmente vigora 

no nosso país. As pessoas acham melhor se darem bem, procuram se dar bem, e não 

incentivam a questão da honestidade como princípio basilar realmente, como princípio moral 

basilar na condução de suas vidas. E é preferível ser honesto a ser esperto. Porque a esperteza 

um dia acaba sendo descoberta e vira vergonha. E a honestidade não, ela serve de exemplo 

para as futuras gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Então a gente 

precisa realmente começar a repensar os nossos valores de modo a aumentar esses nossos 

padrões morais, se a gente quer realmente uma sociedade mais honesta e um Brasil com menos 

corrupção. Porque infelizmente a corrupção deriva do caráter da pessoa e a gente tem que 

buscar limitar e restringir essas atuações danosas que corrompem toda a sociedade e acabam 

corrompendo a própria alma das pessoas também. Também gostaria de fazer uma menção ao 

primeiro processo da pauta de hoje, ao brilhante voto do Doutor Julival, resultado de um 

profundo estudo que tem sido realizado há muito tempo, como bem ressaltou o Presidente. Já 

foram feitas algumas reuniões. A gente se reuniu com o IGPREV, que pediu reunião comigo, 

pediu reunião com o Julival, a própria SEDUC, a assessoria jurídica da SEDUC, na verdade, 

pediu para se reunir com a gente, e esse é um tema muito sensível e que precisa ser trabalhado. 

Porque é um problema grande e sério que a SEDUC tem enfrentado em relação às aulas 

suplementares e agora, na próxima semana, a gente ainda tem uma reunião com a SINTEPP. E 

o estudo do Doutor Julival vai ser muito bom para que a gente possa aprofundar nesse tema e 
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nessa questão tão sensível, que tem sido discutida hoje no âmbito da SEDUC. E, por fim, eu 

gostaria de parabenizar o Conselheiro Cipriano pela passagem do seu aniversário nesse dia de 

hoje, falei para ele na hora que eu cheguei aqui, que hoje é um dia muito especial porque além 

de ser aniversário dele, também é aniversário do meu esposo. Então o dia 25 de fevereiro é um 

dia muito especial, afinal de contas pessoas relevantíssimas nascem nesse dia. Então eu 

gostaria de desejar ao Doutor Cipriano muita saúde, muita paz, muita felicidade, que tenha 

uma vida muito próspera e de muito sucesso. Que tudo aquilo que ele planeja em termos de 

fazer o bem público, de ser um homem público, de agir corretamente em prol do bem público, 

concretize-se em busca do bem comum, e ele sempre terá o meu apoio. Então é isso. Mais uma 

vez Conselheiro Cipriano que o senhor tenha realmente muita saúde e muito sucesso em toda 

sua vida. E agradecer as palavras generosas da Conselheira Rosa Egídia. É isso, Presidente, 

muito obrigada e bom dia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Da mesma forma, quero aproveitar o momento para ratificar a 

parabenização que fiz ao Conselheiro Cipriano Sabino por mais um aniversário. Que Deus 

possa continuar abençoando o senhor e sua família, com saúde, paz e felicidade e, 

principalmente, com esperança da vida eterna que Ele tem para cada um daqueles que 

aceitarem o Senhor Jesus como aquele que veio para morrer em nosso lugar. Que Deus 

abençoe ricamente. Quero também parabenizar a Doutora Milene pela brilhante palestra, eu 

não estive presente, estava envolvido com algumas coisas urgentes no gabinete, mas com 

certeza a fama da palestra transcende o Hangar e, talvez, o próprio Estado do Pará. Foi uma 

palestra muito comentada e, como sempre, ela representou muito bem o nosso tribunal. Que 

Deus abençoe, ilumine e quero também agradecer pelas generosas palavras a respeito daquele 

voto, daquele estudo que nós estamos fazendo em conjunto. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu só quero falar antes 

de passar a palavra para o aniversariante do dia, o evento em que Vossa Excelência proferiu a 

palestra, até aquele momento já tinham comparecido 92 prefeitos e 340 vereadores. Mas 

essencialmente aquele momento era um momento voltado para o controle interno. Nós saímos 

na frente, fizemos vários eventos no estado do Pará, evento Conversando com o Controle 

Interno, iniciativa do Conselheiro Nelson Chaves, eu entendo que na Administração Pública 

Estadual o controle interno está bem consolidado. E isso eles devem muito a nós do TCE. 
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Parceria também com o Ministério Público, que sempre participou conosco dos eventos e 

agora eles estão consolidando nos municípios. Isso foi dito por eles, um técnico do TCM de que 

o primeiro evento que eles fizeram do controle interno foi lamentável, os municípios não 

compareceram porque não tinha controle interno nos municípios, nas prefeituras, nas câmaras 

municipais. E o TCM veio fazendo um trabalho e hoje eles tem controle interno nas câmaras 

municipais e nas prefeituras municipais. Eu quero festejar tudo isso porque além de sair na 

frente, a gente levou a mensagem. Hoje é uma realidade, significa dizer que as administrações 

municipais vão melhorar se o controle interno funcionar melhor. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ontem na palestra da 

Doutora Adriana, a gente observou que ela e outros servidores do TCM fizeram um trabalho in 

loco nas prefeituras, um trabalho de auditoria, levando essa orientação sobre o controle. Eles 

foram in loco realmente, observando quem tinha controle interno e, pela pesquisa, 

pouquíssimas prefeituras apresentavam. Inclusive ela chegou até a dar exemplo de que teve 

alguns servidores que cuidavam dessa parte que pediram demissão da função em razão de 

perceber o grau de compromisso e comprometimento com a causa pública. Onde determinados 

servidores não tinham a dimensão da responsabilidade, então eles preferiram pedir demissão a 

ter que enfrentar e orientar os próprios gestores, porque eles entendiam que quando eles 

levavam a mensagem ao gestor da legalidade dos atos, que eles deveriam proceder, eles 

sempre levavam o contrário dos seus próprios chefes. E depois ela também apresentou que, 

após essa maratona que fizeram nos municípios, eles tiveram um grau bem significativo, já que 

a aceitação e a gente viu que em razão desse trabalho que foi feito por eles, os prefeitos já 

compareceram em massa, os vereadores, enfim. Era só isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, cabe uma palavra para 

finalizar, até porque todos estão falando no aniversário, eu estou esperando uma volta nessa 

balsa faz 28 anos. Eu vou pagar uma volta na balsa. Vai completar 30 anos e essa balsa não 

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

Vossa Excelência me dá um aparte da sua parte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Um aparte do aparte. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ela também lembrou 

e eu achei muito gratificante, Conselheiro Nelson, que foi uma proposição sua também, uma 
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ideia sua o nosso fórum. E ela lembrou muito bem do 1º Fórum que aconteceu lá no Marilda 

Silva Nunes, que foi um sucesso e que à medida que se passou nos próximos anos nós tivemos 

que já levar o evento para o Hangar. E a gente observou também até que faltou lugar para as 

pessoas que participaram ontem lá. O nosso também foi a mesma coisa. Nós tivemos uma 

previsão e o comparecimento foi bem maior em todos os anos. Isso vem acontecendo com o 

nosso Fórum TCE e Jurisdicionados, onde também se discutem várias ações. Nós temos outro 

evento específico para prefeito. Nesse evento do TCM eles colocaram o controle interno mas 

chamaram especificamente os prefeitos, mas houve comparecimento de prefeitos, vereadores e 

assessores. E o nosso Fórum tem uma abrangência de estados e municípios, porque no nosso 

fórum há uma participação de jurisdicionados nossos especificamente, e também 

jurisdicionados em parte, que são prefeituras que recebem recursos financeiros, mas também é 

aberto para vereadores e estudantes. Então a gente tem uma abrangência bem maior e, por 

conta disso, a gente precisa ir já para o Hangar. Ela citou o 1º Encontro nosso que foi o 1º 

Fórum TCE Jurisdicionados. Era isso, Conselheiro Nelson, muito obrigada. Manifestação do 

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

olhando aqui para o Conselheiro Cipriano, eu até faço uma viagem no tempo, aliás, o tempo 

muito gostoso para nós dois. Eu me lembro do tempo que chegamos juntos à Câmara de Belém, 

e eles me deram a honra de eu ser Presidente da Câmara. Quando eu estava iniciando a fala 

aqui, a Conselheira Lourdes já pediu o aparte. E houve um caso conosco lá, o Conselheiro já 

está rindo ali. A gente chegava na Câmara, e cada um de nós, Doutor Procurador Stanley 

chegava para fazer as suas primeiras apresentações. E nós tínhamos um companheiro lá na 

Câmara que teve uma carreira política bastante importante, elegendo-se a vários cargos 

sucessivamente, mas, naquela altura, como todos nós e ele, especialmente, era muito tímido na 

questão da tribuna. E nós tínhamos outro companheiro, infelizmente já falecido, que era o 

gerente do Banco do Brasil que se elegeu Vereador e que era muito barulhento não é? Aí o 

vereador tímido pediu pela primeira vez a palavra, endereçou-se à tribuna. Aquele silêncio, na 

expectativa do orador que assume a tribuna. Ele ficou por alguns momentos estático, olhando. 

Aquilo mexe com a gente, a primeira vez, a gente fica nervoso. E o nosso companheiro 

vereador, barulhento, olhou para ele e disse: “Eu peço um aparte”. Eu não perdi a piada 

naquela altura e acionei a campainha e disse: “Eu acho que ele vai conceder, mas é a primeira 
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vez que eu vejo alguém apartear o silêncio não é?” Porque ele não tinha começado o discurso 

dele e já queriam um aparte. Até os jornais comentaram isso. Mas eu gosto de manifestar 

minhas opiniões, Conselheiro Luís Cunha, porque, mesmo com a voz um pouco debilitada, 

eu acho que todos nós, serve para todos nós, não temos intérpretes, enquanto podemos 

falar, nós falamos e não temos necessidade de interpretar sons daquilo que a gente pensa, 

ao menos enquanto a gente possa falar. E eu me reservei aqui para escutar as 

manifestações todas a respeito do evento lá da Estação das Docas, e fiz questão, foi uma 

alegria participar. Gentileza do convite da ilustre Conselheira Substituta, além do convite 

do TCM para cá, porque eu acho que esta cultura de impregnar o controle interno na 

mente e no coração dos cidadãos brasileiros, pois quanto mais se faça ainda será pouco 

para o que se deve fazer. Nós vimos lá pela conferência que está se falando sobre, muito 

brilhante a Doutora Adriana, a questão da credibilidade. Exatamente cada vez mais que 

esses encontros se repetem, a gente vai conseguir convencer todos. Como na saúde pública, 

eu sempre digo: as ações que estão sendo feitas para debelar a Zika, a Chikungunya e a 

Dengue passam muito pela ausência de medidas preventivas. Estava ao meu lado a 

Doutora Adriana. Enquanto a Doutora Milene fazia a sua magnífica apresentação lá, 

estava dizendo para ela que na nossa área de engenharia, somente dois grupos justificam 

todos os acidentes. Tudo na vida. O ato inseguro e as condições inseguras. Qualquer 

acidente é decorrente de um desses dois grupos, das suas mais variantes situações. Por 

exemplo, um grande cirurgião que opera em condições inadequadas. O paciente pode 

morrer não pela imperícia do cirurgião, mas pelas condições inadequadas que eles dão. E, 

ao contrário, ele pode ter enorme condição técnica, de amparo ao seu trabalho, mas ele 

não estar capacitado para fazer o ato cirúrgico. Ou, por exemplo, como não estaria 

capacitado alguém que no parecer extremamente jurídico fosse dar um parecer que não 

fosse advogado. Embora não se trate dos nossos pareceres aqui, que nós não somos, 

embora às vezes alguns insistam em tentar fazer que somos um tribunal jurídico, mas nós 

não somos. Nós somos do Tribunal de Contas. Então eu quero dizer, exatamente pela razão 

da interpretação, que pode pairar alguma dúvida sobre a questão de como vemos um 

evento desse do TCM. Eu da minha parte tenho que festejar esse evento. A minha presença 
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também ontem lá foi nesse sentido. Uma mínima presença, modestíssima presença, 

chamada também pelo convite muito honroso também que fez a Conselheira. Dizer que não 

vejo nenhuma dificuldade na convivência e na mesma prática porque se nós estamos 

utilizando ensinamentos e benefícios da coletividade, tanto faz se o recurso é do tribunal ou 

de outro, ele é recurso público. E não apaga aquilo que inclusive falei a Vossas 

Excelências, inclusive no plenário. Aquele cronograma que nós temos aqui, na reunião com 

os prefeitos, que há um encontro programado para que seja feito anualmente, porque é o 

aquilo que eu digo: quanto mais essas aconteçam coisas, quanto mais conversas a gente 

tenha, nesse sentido é melhor. Então, no outro evento, nós tratamos aqui dos recursos 

estaduais repassados à prefeitura. Mas vejam como reconhece a auditora lá, por meio das 

administrações do Cipriano, da Conselheira Lourdes e de Vossa Excelência. Muito desses 

conceitos eles já foram passados a quem interessa passar, no sentido de se conscientizar de 

que o controle é um dever que precisa ser feito, não só pelos órgãos públicos, porque o 

nosso controle, eu tenho falado aqui o seguinte: se nós formos ficar a despeito da 

competência, da dedicação dos nossos técnicos em todos os setores da fiscalização e se nós 

não tivermos o decidido apoio e a colaboração da sociedade, esta fiscalização ficará 

sempre muito aquém do que ela é, porque o grande fiscal de todos nós tem que ser a 

sociedade. Então acho que são eventos que podem conviver paralelamente, não há crítica 

em relação ao contrário, foi evento bonito, estava repleto lá de prefeitos e vereadores, e eu 

queria dizer da minha alegria, já no tempo aqui que passo nesta Casa de ver a brilhante 

conferência da Conselheira Milene lá, abordando com muita propriedade os temas dela. 

Como também quero realçar igualmente a competência, o brilho, a maneira como explicou 

e passava os ensinamentos a Conselheira Substituta do TCE, Doutora Adriana, que 

também magnificamente conseguiu. Fiquei com pena, porque já tinha um compromisso 

antes, de não ver a complementação da explanação do Doutor Cléber, mas me deram a 

informação que foi excelente. De maneira que eu acho que no país, quando vejo e porque é 

um tema da moda, que a nossa população está ameaçada pelo Zika, pela Chikungunya, 

mas também ameaçada pela corrupção. As forças armadas estão trabalhando para 

eliminar o foco dos mosquitos. E chamo a sociedade para essa participação. Então, nesse 
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sentido, eu acho que quantos mais agentes públicos puderem convergir nesta atuação, eu 

como um cidadão só terei palavras elogiosas, independente se o evento é do TCM ou do 

TCE, do Ministério Público de Contas, aquilo que objetive o bem comum, modestamente, 

humildemente da minha parte, o que eu puder fazer para colaborar, para prestigiar, 

humildemente ajudar, eu estarei sempre à disposição. Então, Doutora Milene, parabéns. Se 

falar com a Doutora Adriana, transmita os nossos cumprimentos pela ótima explanação 

que ela fez e penso que foi um evento que contempla interesse da sociedade paraense. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Conselheira Loures estava falando aqui que quem trabalha no dia do aniversário ganha 

um adicional. É por isso que eu vim hoje. Disse que ia ganhar 350%. Presidente, eu queria 

em primeiro lugar falar sobre a primeira comunicação que Vossa Excelência fez com o 

registro do eminente Doutor Stanley. Dizer que o tribunal, na minha modesta 

interpretação, vem desempenhando já há alguns anos esse trabalho de conscientização, de 

fortalecimento das instituições, inclusive combatendo a corrupção há muitos anos. Então 

assim: Conselheira Lourdes fez um grande trabalho, constante, até na sua conduta, enfim, 

em várias formas e partimos para a rua. Partimos para o ataque como dizia. Não só 

falamos, começamos a fazer efetivamente. E o Tribunal visitou vários municípios do 

Estado, as principais reuniões que eu posso dizer, 500 pessoas, gestores ligados à 

administração pública, prefeitos, vice-prefeitos, secretários de municípios, vereadores, 

mais de 5 mil no total, Santarém, 600, e ainda sobrou gente. Marabá, 500, e ainda sobrou 

gente. Breves, Bragança, Castanhal e vários outros municípios. O projeto TCE Cidadão, 

enfim, somando essas questões. Já há algum tempo que o Tribunal vem realizando essas 

ações no sentido de conscientizar a população de cumprir o seu papel e ajudar as 

instituições, como o Conselho Nacional de Justiça. Se a sociedade não tiver construindo 

isso com a gente, será muito difícil. Eu digo sempre que Belém, nós temos cerca de três mil 

garis, e um milhão e meio de pessoas que não têm muitas vezes essa consciência de manter 

a cidade limpa. É humanamente impossível você conservar uma cidade limpa com três mil 

pessoas limpando e um milhão e pouco sujando. Essa consciência também tem a ver com o 

ato em si da conduta de saber que você está sujando a cidade. Ter essa responsabilidade e 
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essa consciência é muito grande. Eu quero cumprimentar o Conselheiro Nelson pelos 

diversos projetos nesse sentido, de não só falar, mas partir para executar. Vários eventos 

que ele sugeriu e que o tribunal tem feito. Fez com a Lourdes, fez comigo, faz com Vossa 

Excelência, tanto na Presidência quanto na coordenação, às vezes fui coordenador 

também, a Lourdes foi Presidente, coordenador e vice-versa, eu também. Milhares de 

pessoas já tiveram na frente do Tribunal ouvindo pessoas do mais alto escalão da 

República. Então quero cumprimentar o Conselheiro Nelson. O TCE-Cidadão veio 

exatamente ao encontro dessa consciência que a gente busca para evitar esses desvios de 

conduta, esse comportamento. Jogar lixo na rua, corromper um guarda de trânsito, furar 

uma fila, uma série de questões. Eu não vi a palestra da doutora, mas imagino que esse tipo 

de comportamento gera comprometimento, vamos dizer assim, da sociedade, permitindo 

esse tipo de coisa. Imagina, já tivemos aqui no Brasil inteiro. Outro dia eu vi um vereador 

cobrador. O cidadão da sociedade foi eleito e outras pessoas simples, humildes, enfim, 

capitão da Policia Militar, sargento, a gente vê pessoas da sociedade assumindo cargos, 

dado pela população aquela confiança. Lá ele representa a sociedade, seja na Câmara 

Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional.  E essa conduta que tem, 

que muitas pessoas tem, não vamos esperar que na Câmara Municipal e todas que eu estou 

falando. Na prefeitura, na Assembleia Legislativa, em todas as assembleias do Brasil, no 

Congresso Nacional. Uma pessoa que lá em baixo sujava a cidade, ou que recebia propina 

para liberar um carro, ou para alguma coisa nesse sentido, vai chegar lá e, a partir da 

posse, jurar a Constituição, vai virar um cidadão honesto, porque não vai acontecer isso. É 

uma questão cultural, efetivamente. A sociedade constrói, bota um representante, é um 

espelho, reflexo da sociedade na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso 

Nacional, Senado, enfim. Aí é que vem o Projeto TCE-Cidadão, Conselheiro Nelson vai 

buscar na base, falar do tribunal, responsabilidade, e ele faz uma palestra muito boa, as 

pessoas que passaram pelo treinamento para tentar fazer uma palestra semelhante para 

não fugir do assunto. Já passaram essas informações construindo o cidadão, como ele pode 

utilizar os órgãos como ferramenta de cidadania. Muito importante isso, eu acho. É uma 

questão de consciência das pessoas, a mudança é cultural? É. Mas eu percebo que as 
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coisas têm melhorado bastante. Você vê hoje um Senador saindo um dia desses presos, mas 

saiu da cadeia. Passou três meses preso. Governador cassado. Presidente cassado. Hoje a 

Operação Lava Jato mostra para o Brasil lamentavelmente o maior escândalo de 

corrupção do mundo. Então é ruim, uma vergonha para a gente, mas por outro lado isso é 

importante, é positivo, porque mostra que as coisas estão mudando e melhorando. Daqui 

para frente acredito que a tendência é melhorar. Mas temos que espraiar esse sentimento, 

essa vontade, para toda a sociedade. O estudante, que o Conselheiro Nelson diz que é a 

base, que é algo mais importante para os municípios, para o interior e por aí vai. Eu vejo 

que o tribunal tem feito isso, Presidente, há muito tempo. Nós apoiamos a iniciativa do 

Ministério Público e conseguimos de alguma maneira contribuir. O Ministério Público 

contribui conosco também. Em todos os eventos que a gente participa o Ministério Público 

está junto conosco. Nós temos convênio com vários órgãos do Estado. O Tribunal de 

Contas, o Tribunal de Justiça, Ministério Público do Estado, Universidade Federal do 

Pará, quer dizer, é uma gama de ações e atitudes no sentido de a gente tentar espraiar esse 

sentimento. Conselheiro Nelson lembra dos nossos primeiros eventos com os prefeitos. Eu 

acho que até aqui, até uma certa preocupação, como a gente no popular, algum ciúme deve 

ter gerado porque nós fomos para a rua, como diz, fomos para o campo, fomos para frente, 

fomos para o interior. Isso pode ter gerado aqui alguma preocupação. Eu me recordo bem 

do evento de Bragança, que circulava lá um boato que tinha havido uma represália de 

alguns prefeitos, porque foram forçados a isso. Enfim essas questões todas que a gente 

sabe disso. Mas por quê? Porque nós demos o passo, nós assumimos a responsabilidade, 

botamos a cara na frente, fomos para apresentar o problema. E hoje teve esse evento, que 

eu também, como falou o Conselheiro Nelson, cumprimento e parabenizo. Eu acho que 

todos os passos que se derem nessa direção é importante. Eu me lembro bem, Conselheira 

Lourdes sabe melhor do que eu, antigamente muitas prefeituras tinham lá no controle 

interno um porteiro. Botava qualquer pessoa lá só para dizer que tinha. E alguns nem 

tinham. Mas aqui o controle e tal, é o fulano lá, o cara, é uma coisa assim, totalmente. Hoje 

isso mudou. Eu acho que o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas 

têm um peso muito grande nessa mudança através do Conversando com o Controle Interno, 
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Conselheiro Nelson, depois a interiorização do Tribunal. Até um projeto em conjunto, meu 

e dele, parceria, levando para lá, mostrando a responsabilidade do controle interno, 

inclusive da responsabilidade solidária que é prevista na Constituição do Estado, no artigo 

121, não é? Ah, parágrafo 1º, o responsável pelo controle interno que tomar conhecimento 

de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deve denunciar ao Tribunal de Contas, sob pena 

de responsabilidade solidária. Isso ninguém sabia. Aí que ela disse que muita gente pediu 

para sair. Porque era só um faz de conta. Vem cá, amanhã o Tribunal vai me chamar para 

eu pagar conta e aí? E aí que começa a mudar isso na consciência de que os prefeitos têm 

que colocar as pessoas para cumprir o seu papel para ajuda-los. Não é o Tribunal de 

Contas, não é o Ministério Público, é ele quem vai ser ajudado. Então eu acho que é muito 

importante esse trabalho que vem sendo desempenhado por Vossa Excelência, antes pela 

Conselheira Lourdes, o Conselheiro Nelson, enfim, o tribunal vem fazendo esse tipo de 

trabalho no sentido da gente melhorar essa consciência do cidadão, para usar melhor o 

Tribunal de Contas como ferramenta de cidadania, como também o Ministério Público. Eu 

peço apoio do Doutor Arlindo, agora acertando o nome dele, o tribunal nos últimos 10, 12 

anos, pediu para que fossem devolvido mais de 300 milhões de reais para os cofres 

públicos do Estado. É importante que haja uma ação contundente na direção de cobrar 

esse dinheiro, porque também, Senhor Presidente, volto a dizer: se existe a decisão do 

tribunal para que se devolva o dinheiro e o dinheiro não é devolvido, não está tendo 

punição. Quer dizer que isso incentiva o desvio. Quer dizer que não está acontecendo nada. 

O que acontece é pouco, muito pouco, então eu acho que a gente tem que unir as forças. Eu 

vejo o empenho do Doutor Antônio Maria no sentido de efetivar essas cobranças. A partir 

do momento que começarem a devolver o dinheiro, a aplicação da lei e o rigor nesse 

sentido, porque o dinheiro é público, acho que algumas pessoas vão pensar dez vezes antes 

de tomar uma decisão nessa questão de desvio de recurso, até por incompetência ou por 

desinformação. Mas espera aí: se eu estou desinformado, eu vou chamar alguém que tenha 

responsabilidade. Então, Doutor Arlindo, vai já dizer quanto está hoje o levantamento, 

quantos milhões nos últimos 10, 12 anos, nós temos esses dados no nosso computador, na 

intranet. São mais de 300 milhões, se eu não estou enganado, vai se aproximar de 400 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 216

milhões de reais que o Tribunal julgou pela condenação que eu vejo que a cobrança efetiva 

disso pode ajudar também no combate à corrupção. Senhor Presidente, eu acho que o 

evento, esse evento que ocorreu, não pude que em virtude de compromisso, até comentei 

com o Conselheiro Nelson sobre isso, mas a palestra da Doutora Milene, eu já conheço. 

Não esta, que eu não vi. Mas a apresentação dela em si. Nesses eventos que a gente foi ao 

interior do Estado, ela se apresentou muito bem, obviamente de forma didática, pessoas 

simples, entendem muito bem o que ela fala, como prefeitos, secretários de Estado, de 

municípios, entende também porque a forma que ela se apresenta eu aplaudo, reconheço e 

parabenizo. Inclusive quero lembrar que ela em Marabá e em Santarém tirava foto com as 

pessoas, que pediam para tirar foto com ela, para autografar o livro do Tribunal de 

Contas, enfim. Ela é uma pessoa realmente que abrilhanta o Tribunal, honra o Tribunal e 

para nós é uma alegria. Eu só tenho aqui que cumprimentar e parabenizar a Doutora 

Milene, porque efetivamente ela é uma excelente Conselheira, que faz o seu trabalho muito 

bem. Além de tudo, ela sempre apoiou todos nós, sempre me apoiou como Presidente, como 

Conselheiro, como amigo. Eu lhe agradeço Doutora Milene, parabenizo Vossa Excelência. 

Com certeza ontem foi uma palestra excelente porque eu já vi outras suas. E vi que todas 

foram excelentes. Parabenizo também o seu digníssimo esposo pelo aniversário, uma data 

especial e eu quero, Presidente, agradecer deixar aqui o meu registro, abraço e 

agradecimento ao Conselheiro André Dias, ao Conselheiro Odilon, querido amigo, muito 

obrigado. Conselheira Lourdes Lima, que também fez o registro oficial, porque eles fazem 

pessoalmente, mas fizeram questão de fazer o registro aqui no plenário, nem que seja de 

forma simples, rápida, mas eu quero agradecer também aqui no plenário. E vou agradecer 

depois de outras formas. O Conselheiro Nelson Chaves, meu irmão há 28 anos não é? Já 

passamos por várias situações de trabalho, e companheirismo, de esporte, lazer, de 

amizade. Já estive na casa dele muitas vezes, ele comigo, e assim a gente tem uma amizade 

muito grande. Muito obrigado Conselheiro Nelson pela sua gentileza, amigo. A Vossa 

Excelência, Presidente, como a gente também há 26 anos. Desde a Assembleia. Muito 

obrigado por tudo, sempre me ajudou, me apoiou e eu só tenho a agradecer pelas palavras 

generosas e, principalmente, lembrando nosso Senhor Deus maravilhoso que nos dê saúde 
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por tudo isso. Doutora Rosa, Conselheira, muito obrigado pelas suas palavras generosas. 

Doutora Milene, também muito obrigado. Doutor Julival, muito obrigado por lembrar de 

Jesus. Efetivamente é a coisa mais importante na vida da gente, que são as bênçãos de 

Deus e a proteção de Jesus. A nossa fortaleza com certeza. Nossa garantia, nossa força, 

nossa fé, está em Jesus, efetivamente. Nós acreditamos na ressurreição, enfim. E Doutor 

Stanley muito obrigado, leve um abraço ao Ministério Público, já recebi algumas 

manifestações de lá e eu quero agradecer as palavras generosas de Vossa Excelência, e me 

colocar humildemente à disposição. Meu Presidente, eu estou muito feliz, satisfeito, meus 

colegas me abraçam nesse dia, como todos os dias fazem isso, de modo especial. E eu fico 

feliz, eu completo 52 anos, graças a Deus com saúde, trabalhando, e com esse sentimento 

aqui de carinho, de amizade e de alegria. Eu só posso agradecer a Deus, me ajoelhar, 

agradecer a Deus porque efetivamente nós temos mais a agradecer do que qualquer outra 

coisa. Obrigado Presidente pela oportunidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quero muito agradecer todas as 

manifestações. Já são tratados aqui após o último julgamento. Acho muito importante. 

Dando destaque para o aniversário do Conselheiro Cipriano, suas palavras, palavras de 

todos os Conselheiros e também o brilho da Doutora Milene ao se apresentar ontem com 

muita competência, me encheu de orgulho, eu estando lá, representando a instituição. 

Novamente parabéns, e apenas antes de encerrar, Doutor Arlindo tem o número, para 

responder a Vossa Excelência dos últimos 10 anos, o montante, dos nossos julgamentos 

resultou multa de condenação. Pode anunciar o montante. Manifestação do Senhor 

Secretário-Geral José Arlindo Siqueira da Silva: No período de 2006 até 2016, o montante 

de débito é de R$ 492.971.000,00. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Fica Vossa Excelência com a incumbência de procurar 

saber desse montante quanto realmente voltou aos cofres públicos, para que a gente possa 

em breve também informar os Senhores Conselheiros. Eu creio que nada ultrapassou 5%, 

acho até que foi 2%. Mas a gente vai procurar dizer com precisão. Isto é, uma condenação 

de quase 500 milhões, mas menos do que 5% retorna aos cofres públicos. E fica aí o 

desafio para todas as instituições envolvidas. Que a nossa parte a gente fez aqui. Agora 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 218

responsabilidade da cobrança não é nossa. Mas a gente vai informar isso em breve. Que 

Deus abençoe ao Conselheiro Cipriano e a sua família. Parabéns a todos nós. 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 quarenta e sete minutos (11h47min) e 

mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 25 de fevereiro de 2016. 
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