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ATA Nº 5.372 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de março do ano dois mil e 

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

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

inicialmente fez a seguinte manifestação: Senhoras e senhores, bom dia. Iniciamos a sessão de 

hoje já fazendo uma homenagem às mulheres do nosso tribunal. E eu faço questão de ressaltar, 

em nome da Conselheira Lourdes Lima, Conselheira Rosa Egídia e Conselheira Milene Dias 

da Cunha. Esse trio de ouro, de muito valor. Em nome dessas três pessoas, iniciamos essa 

sessão homenageando todas as mulheres que compõem o controle externo do estado do Pará, 

do Tribunal de Contas do estado do Pará e do Ministério Público de Contas. Também nas 

pessoas das doutoras Silaine Vendramin, Procuradora, e Deíla Maia, Subprocuradora. 

Parabéns a todas as mulheres que trabalham em nossa instituição – TCE - e também no 

Ministério Público de Contas. É muito importante percebermos esse avanço, essa conquista de 

espaço pelas mulheres em todo o Brasil, em todo o mundo. Essa luta pela igualdade tem todo 

um histórico que podemos no decorrer da sessão falar e porque escolheram o dia de hoje para 

homenagear as mulheres em todo o mundo. Parabéns a todas as mulheres. Presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, 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 Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do 

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

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

manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas 

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

ausência do Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de 

força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 
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ordinária do dia três (03) de março de 2016, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 

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

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

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

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

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

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

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Declaro-me impedida na forma regimental. 

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

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

Declaro-me impedido na forma regimental. Em seguida havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura do expediente do TCU. 

Manifestação do Senhor Secretário Geral: Bom dia a todos. Parabéns às mulheres do plenário 

e todo o Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Telegrama recebido do 

Tribunal de Contas da União. Diz o texto: “Prezado Conselheiro Cipriano Sabino, ao 

cumprimentá-lo com especial estima, agradeço a gentileza da remessa do exemplar do 

relatório de atividade de 2015. Ao tempo em que parabenizo pela qualidade da publicação. 

Cordialmente, Presidente Aroldo Cedraz - TCU”. É o texto. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também, antes de iniciar a pauta de 

julgamentos, cumprimento o Conselheiro Cipriano Sabino, já fez sua explanação aqui sobre o 

seu trabalho, suas atividades, no ano de 2015. Parabenizo-o e toda sua equipe. Esse expediente 

é um reconhecimento do TCU através de seu Presidente, Ministro Aroldo Cedraz. O registro 

que quero fazer antes da sessão, poderia deixar para o final, mas tem tanta coisa na sessão de 

hoje, no final da sessão os conselheiros presentes, assim como o senhor Procurador estão 

convidados a fazer uma visita no novo espaço onde funcionará a Escola de Contas do TCE. 

Esse espaço foi totalmente reconstruído, móveis novos, e vamos poder oferecer um espaço 

extraordinário para poder abrigar a Escola de Contas, espaço que vai permitir também a 

capacitação dos nossos servidores jurisdicionados. Senhores, no dia de ontem, o nosso tribunal 

se fez presente através da conselheira Lourdes Lima e também da minha pessoa, no município 

de Capanema. Pela parte da manhã, estava a Conselheira Lourdes Lima, que permaneceu 
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durante todo o dia, mas pela parte da manhã ela fez parte da mesa e proferiu uma palestra. Na 

parte da tarde foi o meu momento, assim como o do Presidente do Tribunal de Contas dos 

Municípios. O evento foi realizado pela Universidade Rural da Amazônia, a UFRA, 

Universidade Federal Rural da Amazônia, e o tema, se pudessem olhar aqui, escritório e 

modelo universitário de contabilidade pública, Econ Public, um projeto desenvolvido pela 

UFRA. Quando se tornou universidade, ela seguiu o mesmo modelo, Conselheiro Nelson, da 

Universidade Federal do Pará. A Universidade Federal do Pará fez primeiro em 1986 o seu 

projeto de interiorização. Eu até me considero, doutor Felipe, fruto desse projeto. Eu tive a 

sorte de ser aprovado no primeiro vestibular que a Universidade Federal do Pará fez no 

interior do Pará. Eu fiz o meu curso universitário na cidade de Bragança em 1986. Posso 

assegurar que isso mudou a minha vida, assim como mudou a vida das pessoas da minha 

geração naquela região. Desta vez, para se somar à Universidade Federal do Pará, chegou a 

Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, muito conhecida. E a UFRA está oferecendo 

diversos cursos na região, um deles de contabilidade que está em seu terceiro ano. Reuniram, 

naquele evento, os estudantes universitários da UFRA e da Universidade Federal do Pará. O 

que eu gostei é que estava o reitor, os pró-reitores da universidade e um evento muito 

prestigiado, com muita gente. Eles queriam, na verdade, conhecer o nosso trabalho e o que 

fazemos no Controle Externo. A Conselheira Lourdes Lima, pela manhã, falou de uma forma 

geral, deu ênfase no nosso trabalho do TCE-Cidadão, da Ouvidoria, os eventos que estamos 

fazendo para interagir com a sociedade, capacitando servidores, Escola de Contas, ela fez uma 

abordagem geral. À tarde, no momento da minha palestra, eu falei mais do controle externo, o 

que estamos fazendo. Mas gostei muito, foi um debate muito agradável, muitas perguntas, 

pudemos respondê-las na medida do possível. O presidente do TCM compareceu e também 

falou da competência do TCM ao exercer o Controle Externo. Conselheiro Nelson Chaves ano 

passado fez uma visita em uma escola, falando do TCE-Cidadão. Gostaria de estimular os 

conselheiros, quando convidados, que pudessem também ter essa presença no interior. Na 

próxima sexta-feira, dia 18, eu irei a Marabá, irão três técnicos daqui que se propuseram a ir 

com passagens e diárias por conta deles. Eu achei isso muito importante. Vai ter um evento na 

nossa representação de Marabá, vai o técnico Rafael Laredo, inclusive comprou suas 

passagens e não vai precisar pagar diária. Vai também o doutor Eduardo Lobão, que vai ver 
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como está a parte da administração da representação. E eu também estou levando o controle 

interno, o Max Parijós, mas também ninguém vai com passagem, nem diária. Isso é uma 

demonstração dessas pessoas, de comprometimento com a instituição. Por quê? Porque o 

momento é de crise financeira. Eu gostei da atitude dessas pessoas. Quero registrar aqui e 

parabenizar essas pessoas. Tanto eu, quanto a Conselheira Lourdes Lima, fomos a Capanema 

sem receber diária no dia de ontem. Parabéns, Conselheira Lourdes Lima. Assim acho que 

vamos ajustando as coisas, caminhando, procurando fazer a instituição funcionar, mesmo com 

as dificuldades que estamos enfrentando. E, em ato contínuo, a Presidência, considerando 

dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha para atuar na sessão como Conselheiro, que de imediato declinou, sendo então 

convocada para este encargo a Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha. Em seguida, solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, quando 

foram anunciados os Processos nºs 2013/52842-0, 2013/52919-4 e 2013/52946-7, que tratam 

dos Atos de Admissão de Pessoal temporário, realizados pela Secretaria de Estado de 

Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

inicialmente assim se manifestou: Bom dia a todos. Um especial abraço as mulheres, que, 

como costumo dizer, são as que mais nos aproximam do divino. Em seguida, ratificou o parecer 

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

determinação à SEDUC (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão para deferir 

os registros, dando-se ciência desta decisão à SEDUC. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia a todos. Especialmente as mulheres do nosso 

tribunal. Conselheiro Julival, essa ciência da Seduc é porque há uma determinação? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Na verdade, é uma 

determinação que é simplesmente o cumprimento da lei. Eu coloquei no texto sob pena de 

indeferimento, apenas da ciência. Dando ciência, ela sabe que é para cumprir a Constituição e 

a lei. Acredito que não seja necessária uma determinação nesse sentido, já que é simplesmente 

cumprir a lei. Por isso pedia apenas que fosse dada a ciência. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 
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Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua Excelência a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2013/52864-6, 2013/52962-7 e 2013/53353-3, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário, realizados pela Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com determinação à SEDUC 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros, dando-se 

ciência desta decisão à SEDUC. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Neste momento se registrou o retorno ao 

plenário de Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2013/52916-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que assim se manifestou: Senhores conselheiros, senhor 

procurador. Também quero fazer o meu registro em homenagem as mulheres pelo dia 

internacional da mulher. E não vergonha nada em dizer que para mim todo o dia é o dia da 

mulher. Mas acho que o registro, como foi concebido a tanto tempo atrás, na verdade foi uma 

alerta, conselheiro Nelson, sobre a desproporção das relações sociais entre homens e 

mulheres. E este registro ele serviu de bandeira para a equalização de relações que ainda não 

são iguais, que ainda mantém diferenças, e por isso se faz muito oportuno e necessário que 

tenha um dia específico do ano que a gente possa dizer, “olhe, essas foram as conquistas e 

estas são as metas para que haja um tratamento igual”. Eu acho muito importante a data de 

hoje, porque ela persegue uma visão de sociedade que todos perseguimos, de justiça e 
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equidade. Senhor presidente, neste processo, eu queria pedir a retirada de pauta. Pedido 

deferido pela presidência, prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50294-9, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema 

Penitenciário do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

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

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

pelo indeferimento dos registros, e, ainda, solicita que seja instaurado pela Corte processo de 

fiscalização para que seja apurado o quantum devido pelo responsável, na forma do art. 110 do 

Regimento Interno, e que, posteriormente, sejam aqueles autos convertidos em Tomada de 

Contas Especial (art. 153 do Regimento Interno), pois a condenação em débito somente pode 

ocorrer em processo de contas. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

com determinações à Susipe, com envio da cópia da decisão ao Ministério Público, SEAD, 

AGE e Casa Civil. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/51446-0, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada 

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

Processo nº 2015/51478-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 2013/52147-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Gessi Paiva Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

dando-se ciência desta decisão à interessada, com remessa de cópia do relatório conclusivo da 

Controladoria de Pessoal e de Pensões. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 
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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 

2014/51725-9, que trata do Ato de Pensão Civil em favor de Aline Penedo de Oliveira, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi 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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

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

seguintes termos: Em cumprimento ao que dispõe o artigo 10, alínea “a”, da Resolução 

número 17.659, de 2009, deste tribunal, esta presidência dá conhecimento ao plenário, a 

respeito do Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2014, da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O relatório foi objeto de análise pela Secretaria de 

Controle Externo, pelo Ministério Público de Contas e por este relator. Ou, melhor dizendo, 

pelo relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, onde foi plenamente atestada a 

obediência as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Item 2, do mesmo modo, 

em cumprimento ao que dispõe o artigo 10, alínea “a” da Resolução número 17.659, de 2009, 

essa presidência dá conhecimento ao plenário a respeito do relatório de gestão fiscal, 

referentes ao primeiro quadrimestre de 2015, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 

segundo quadrimestre de 2015, do Tribunal de Contas dos Municípios e do Ministério Público 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará. E também do Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará. Os relatórios foram objetos de análise pela Secretaria de Controle Externo, 

pelo Ministério Público de Contas e por minha relatoria. Onde foi plenamente atestada a 

obediência as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Item 3, em cumprimento 

ao que dispõe o artigo 11, alínea “a” da Resolução 17.658, de 2009, também cientifico o 

plenário do relatório de revisão do Plano Plurianual, ano base 2014, e da Lei Orçamentária 

Anual, exercício 2014, da Secretaria de Estado de Planejamento. Os relatórios foram objetos 

de análise pela Secretaria de Controle Externo, pelo Ministério Público de Contas e pelo 
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relator, Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, onde foi plenamente atestado a 

obediência as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. E o último item da 

pauta, Matéria Administrativa, está aqui a Secretária de Gestão de Pessoas, que está 

apresentando ao colegiado uma proposta de resolução modificando a resolução que trata do 

concurso público deste tribunal, ampliando a forma de ingresso no cargo de Auditor de 

Controle Externo, área administrativa, para a inclusão da especialização em gestão de 

pessoas. A matéria foi distribuída aos conselheiros, através de seus gabinetes. Está aqui a 

doutora Alice, se algum Conselheiro ainda tiver dúvida. Digo que esse assunto foi suscitado na 

Ouvidoria do tribunal, fora do estado do Pará. Depois que a ouvidoria deu encaminhamento à 

administração, foi estudado o caso e a solução é esta que estamos apresentando no plenário, 

também informando à senhora coordenadora do concurso, Conselheira Lourdes Lima. Se 

algum conselheiro tiver dúvidas, Conselheiro Odilon pode falar. Está aqui a secretária para 

tirar as dúvidas, doutora Alice. É só um ajuste, não tem nada de mais. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 

18.794, desta data. Esgotada a pauta administrativa, a presidência fez o seguinte 

pronunciamento: Da minha parte, senhores, não tem mais matéria administrativa. Quero 

ratificar o convite para, logo em seguida, após o encerramento desta sessão, podermos nos 

dirigir à Escola de Contas Alberto Veloso, para que possamos conhecer as novas instalações. 

Está aqui a diretora da Escola de Contas, professora Géo. Está aqui a Presidente do Conselho 

Consultivo em exercício, doutora Milene. Eu não sei se na sessão anterior foi colocado em 

votação. Vou determinar à secretaria porque eu não estava aqui. Em reunião administrativa, 

os conselheiros decidiram escolher a nova presidente do Conselho Consultivo da Escola de 

Contas, que é a conselheira Rosa Egídia. Mas isso tem que passar pelo plenário, não é isso, 

doutora Milene? Determinar a secretaria que tome providência para a próxima sessão. Por 

enquanto responde, interinamente, a conselheira Milene Cunha. E em substituição ao 

Conselheiro Nelson Chaves, que pediu para sair no final do ano passado. Foi mês passado, 

não foi, Conselheiro Nelson? Mas eu gostaria de convidar o Conselheiro Nelson, até porque 

este trabalho que concluímos ficou muito bom, foi articulado por ele, pela Conselheira Milene 

Cunha, enquanto tomavam conta da Escola de Contas. Quero muito que ele compareça para 

ver. É um trabalho que acho que ficou muito bom, um espaço muito bom, e isso irá permitir 
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que tenhamos um espaço preparado para capacitar com dignidade os nossos servidores e 

jurisdicionados. Por fim, gostaria de convidar os nossos conselheiros, posso passar até para a 

doutora Milene falar isso daqui a pouco, para a programação de amanhã. Nós vamos fazer 

uma visita externa na Marinha. Todos os conselheiros estão convidados às 10:30h da manhã. 

Queria desde já convidar os conselheiros, Ministério Público, servidores da Casa, para a 

programação do dia 11 de março de 2016, às 9 horas, no auditório Ministro Elmiro Nogueira. 

Vamos ter uma programação da Sexta da Integração, o palestrante é o Major-Brigadeiro do 

Ar, Paulo Borba, comandante do Primeiro Comando Aéreo Regional. Neste dia, também será 

entregue a ele a medalha Serzedelo Correa classe A, aprovada por este pleno. Foi uma 

indicação do Conselheiro Nelson Chaves, acolhida pela presidência, que apresentou e teve o 

voto de todos nós. Fica aqui o convite para sexta, eu acho muito importante para todos nós 

esse conhecimento de uma área tão importante do nosso país, que é a Marinha. É importante 

saber o que eles fazem no estado do Pará. Eu acho que será uma troca de experiência 

extraordinária. Reconheço que foi a primeira vez que construímos essa aproximação no nível 

em que estamos trabalhando com as Forças Armadas. Tivemos aqui o comandante do Exército 

da nossa região, General Ferreira, proferiu uma belíssima palestra. Vamos ter oportunidade 

agora da Aeronáutica e, no mês seguinte, da Marinha. Amanhã uma visita de cortesia que 

vamos fazer atendendo ao convite do Vice-Almirante Alípio. Ele já vai nos mostrar mais ou 

menos o que fazem. E aqui, um mês depois, ele vai fazer uma palestra para os nossos 

servidores, conselheiros e também ao Ministério Público. Senhores, ratificando o convite para 

daqui a pouco na Escola de Contas, da minha parte eu encerro, vamos ouvir agora os 

conselheiros. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: A propósito, eu gostaria de registrar que ontem integrei uma comitiva desse 

tribunal, acompanhada do Conselheiro Nelson Chaves e da Conselheira Substituta Milene 

Dias, justamente ao Comando Aéreo Regional para formalizar o convite ao Brigadeiro Paulo 

Borba, para a palestra da Sexta da Integração próxima. O Conselheiro Odilon questionou o 

dia da palestra, que foi antecipada, justamente para a próxima sexta, em função de 

compromissos que o Brigadeiro já tinha assumido para o dia 18. O que acabará sendo 

interessante, já que contaremos com a presença do Presidente. É isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Em primeiro lugar, como 
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não tive a oportunidade de falar em nenhum processo hoje, desejo bom dia a todos os nossos 

conselheiros, nosso Procurador de contas, doutor Felipe, servidoras, servidores da Casa. Neste 

dia internacional da mulher, quero cumprimentar em nome das conselheiras, das servidoras 

que atendem ao plenário, todas as servidoras dessa Casa, do Ministério Público de Contas. E 

também me associar ao raciocínio a respeito da data que foi feito pelo Conselheiro André 

Dias, muito lucidamente, dizendo que essa data, sobretudo, deve ser um chamamento a todos 

nós, a respeito da condição da mulher na vida da sociedade brasileira. Eu me lembro disso ao 

tempo que ingressei no magistério e sempre via que naquele momento a mulher era 

flagrantemente minoritária. Ao longo das décadas, felizmente, essa situação foi superada, em 

todos os setores da sociedade, as mulheres efetivamente tem conquistado o seu papel, tem 

assumido a sua posição. Apenas não se dá isso na atividade política. Onde temos uma ex 

integrante dos quadros políticos do Pará, que é a Conselheira Lourdes, que foi deputada, foi 

prefeita. Elas ainda não ocupam em igual proporção o espaço que lhes é devido. Eu tenho 

impressão que se as mulheres já tivessem nessa condição, quanta coisa no Brasil de hoje teria 

sido evitada. Diante de todos os compromissos e de todas as falas, ainda temos, por um lado, 

de uma maneira punitiva, mas como eu gostaria e tantos outros que não houvesse necessidade 

da lei Maria da Penha. Infelizmente, do ponto de vista físico, a mulher que é tão superior a 

todos nós em todos os outros sentidos, ainda é vítima da violência doméstica. Hoje o tóxico 

dilacerando o núcleo da família brasileira, a mulher está sempre muito mais exposta e a 

consequência disso é vermos, lamentavelmente, o crescimento de mulheres presas nos cárceres 

brasileiros. Essa data é o momento em que a gente se associa, reverencia a atividade positiva, 

indispensável da mulher na construção dessa sociedade moderna. A gente deseja que a cada 

dia, a cada ano, elas possam efetivamente ocupar o lugar que merecem na sociedade brasileira 

e no mundo inteiro. De outro lado, eu queria fazer um registro de que no dia quatro tivemos a 

oportunidade de testemunhar nesse plenário uma posse já do ponto de vista apenas da 

comemoração, da solenidade, do Procurador doutor Felipe Rosa Cruz, em frente ao Ministério 

Público de Contas, porque já no dia primeiro, na companhia da Conselheira Rosa Egídia, eu 

tive a honra de estar lá no salão do Ministério Público de Contas, onde efetivamente deu-se a 

posse de fato e de direito do Procurador doutor Felipe. E uma posse extremamente prestigiada, 

com momentos de muita emoção. A gente vê ali o Procurador emocionado com tudo aquilo que 
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foi preparado merecidamente para ele. A gente vê até as lágrimas dele, inclusive, 

testemunhada na intranet, eu sempre digo que não há coisa mais bonita do que a lágrima 

reverte em um sorriso, de emoção, felicidade, de alegria, que eu vi perfeitamente espelhado no 

doutor Felipe, em presença da sua esposa, da sua mãe, de sua filhinha, que abrilhantou esse 

plenário. Queria desejar a ele amplo sucesso, e isso é certeza de que acontecerá. E também 

queria dar uma palavra em direção ao ex-Procurador, doutor Antônio Maria, que é o veterano 

da Instituição, é o decano, acho que é, no Brasil, dos integrantes do Ministério Público de 

Contas. E assim como ele, eu também vi uma situação muito parecida nessa Casa. Se 

tivéssemos nos relacionando com os velocímetros dos carros, eu diria que nós vimos a virada 

dos velocímetros. O doutor Antônio, com os 45 anos que tem de bons serviços prestados ao 

Ministério Público de Contas, já viu todos os seus companheiros saírem, inclusive 

companheiros que entraram após ele também saírem, que foi o meu caso aqui, me referindo a 

conselheiros que chegaram depois de mim, eu vi toda aquela composição plenária quando 

cheguei aqui se renovar. E, depois, outros conselheiros que por aqui passaram e saíram antes 

de mim e eu agora tenho essa prorrogação que a linguagem popular denomina que foi 

concedida pela emenda da bengala, que atingiu, ou acolheu, melhor dizendo, tanto o 

Procurador Antônio Maria quanto a mim. Queria festejar também a trajetória dele, doutor 

Felipe, e me aproveito para relembrar os outros procuradores gerais que estiveram lá. Doutor 

Mescouto, quando aqui cheguei, depois doutor Antônio Maria, doutor Pedro Rosário Crispino, 

que teve a alegria de ver depois uma nobre dirigente, inteligente, integrante da carreira do 

Ministério Público de Contas, por força da Constituição integra hoje o nosso plenário, doutora 

Maria Helena Loureiro também. E todos tiveram com essa Casa um relacionamento muito 

cordial, muito afetuoso. E também lembrar, por uma questão de justiça, não puxando a brasa 

para a nossa sardinha, ou já puxando, dizendo que em todas as lutas e isso aqui serve o 

exemplo do Ministério Público, mas serve o exemplo do Tribunal de Contas do estado do Pará, 

nas lutas importantes que o Ministério Público tem tido a respeito de sua autonomia 

administrativa, financeira, em nenhum momento faltou o apoio desta Casa. Penso que foi 

pioneiro no Brasil, que o Tribunal de Contas se associou, garantido e oportunizando. Inclusive, 

no último fórum a manifestação final das conferências ao Procurador Geral de Contas, quando 

esteve aqui presente finalizando o encontro tão bem presidido pela Conselheira Lourdes 
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quando era exatamente o ministro Gilmar Mendes. E foi dada a incumbência, como 

homenagem, aos procuradores do Ministério Público de Contas a oportunidade de encerrar o 

nosso encontro, onde saberíamos que ali seria ratificada a autonomia, ou o pedido da 

autonomia em julgamento administrativo e financeiro, ao Ministério Público de Contas. Queria 

fazer esse registro desejando a vossa excelência, todos os procurados que abrilhantam hoje o 

Ministério Público de Contas, este rejuvenescimento necessário para a vida administrativa 

brasileira que estamos vendo na intuição, espero que Deus lhe dê sabedoria, paciência, 

competência, que sei que tem para levar esta Instituição no bom caminho. No outro sentido, 

gostaria também de dizer, até proporia, com todo respeito a nossa Conselheira Milene, como 

também a ausência do conselheiro Cipriano, que não está aqui, quero dizer da minha alegria 

de ver a diligência, o trabalho competente, não surpreendente da Conselheira Milene, nessa 

transição da Escola de Contas. E também a indicação, por força da determinação das nossas 

diretrizes regimentais e da Lei Orgânica também, da conselheira Rosa Egídia, que assume a 

Escola de Contas, e tenho certeza que fará um trabalho maravilhoso. Quero dizer que estive 

com muito prazer. Ficou muito honroso para mim receber delas o convite para acompanhar, 

na visita que fizemos ontem ao Brigadeiro Paulo Borba nesse início de integração 

absolutamente inédito na nossa Instituição e que ele vem aqui seguido. Trouxe aqui o 

comandante do norte que foi o General Ferreira para integrar e fazer a informação a todos 

nós. O Brigadeiro dizia ontem, a nós, que a única diferença dele conosco é que ele usa farda e 

nós, eventualmente, usamos a toga. Mas somos cidadãos que buscamos o engrandecimento 

deste país e eu sempre reconheço a disciplina, ordem, o patriotismo e a atividade 

absolutamente positiva da manutenção, inclusive do estado democrático de direito, porque 

vivemos no país, Conselheiro André, vossa excelência que tanto militou nisso, sobre o momento 

é o mais grave da nossa história. Se não tivéssemos umas Forças Armadas consolidadas com 

espírito democrático, já tinha virado uma republiqueta nessa terra. Isso é importante que se 

realce. Inclusive, é uma extensão da Sexta de Integração. Eu próprio tive uma audiência 

anterior, onde fui magnificamente recebido, tanto pelo Brigadeiro, quanto pelo Almirante, 

deste convite que ele faz a esta Casa, inicialmente para irmos lá amanhã, para saber das 

atividades, basicamente do 4º Distrito Naval e depois para vir aqui na data a ser concluído em 

abril para fazer sua explanação. Penso que o conselheiro Cipriano me perdoaria, neste 
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aspecto, se nós não precisássemos preparar uma sessão para eleger a Conselheira Rosa, a 

Presidente do nosso conselho. Quero dizer, e se isso for necessário também, em direção a 

Conselheira Milene, que serei permanentemente um entusiasta da atividade da escola. Eu acho 

que uma instituição que pretende ser moderna, nos dias de hoje, não pode desperdiçar o 

trabalho, a competência, dedicação, inclusive dos servidores que fazem parte da escola. Ela é 

impessoal e eu estarei sempre, a qualquer momento, doutora Rosa, doutora Milene, que for 

necessário, humildemente, procurando colaborar com a escola e, sobretudo, com a Instituição, 

porque o importante, acima de todos nós, é exatamente a Instituição. Agradeço a Vossa 

Excelência, Presidente, o período em que estive diante da escola, o apoio que me foi 

concedido. Agradeço fundamentalmente o apoio de todos os servidores da escola. Tudo isso 

eventualmente, ou pouco disso, pequena coisa que possamos ter feito, não foi feito por um 

mérito pessoal, foi feito por um trabalho conjunto, apoio da administração. A dirigente 

participação dos conselheiros da escola. Quero nominar aqui a Conselheira Milene, a doutora 

Alice, a professora Géo, diretora, e o Francisco, eleito ineditamente pelo voto direto do 

servidor para ser, de fato, representante do servidor. Não por nomeação, nem nossa, nem do 

Presidente. Ele foi escolhido democraticamente pelos servidores. Eu vou lá com muita alegria. 

É um espaço conquistado e que a escola passa a ter. Estava em outro local, sem nenhuma 

crítica ao outro local, mas muitas vezes na vida dizemos: “está longe dos olhos, longe do 

coração”. A escola, aqui perto, está perto dos olhos e, portanto, eu espero que não só na 

administração de Vossa Excelência, mas em todas as outras ela possa estar perto dos olhos da 

administração e perto do coração também. Porque ela precisa muito, indispensavelmente, que 

a administração lhe dê apoio, para que ela possa, na prática, configurar e concretizar aqueles 

sonhos de todos nós que é investir decisivamente, profundamente, na condição e na 

qualificação de todos os servidores desta Casa. Quero dizer, que se reverte para mim, 

Conselheira Milene, Conselheira Rosa, um dia de muita alegria de participar na companhia de 

vossas excelências, da inauguração dessa área destinada à Escola de Contas. E do fundo do 

coração, desejo o mais amplo sucesso, que, aliás, não será nenhuma surpresa, pela 

competência de ambas, e eu estou sempre modestamente à disposição para o que for 

necessário. Sucesso! E, de resto, se o plenário assim concordar, eu me penitenciaria ao 

Conselheiro Cipriano porque não está presente, mas nós já saímos aqui com a Conselheira 
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Rosa ratificada pelo plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson eu vou aproveitar esse gancho de Vossa 

Excelência, realmente, o Conselheiro Cipriano não está, mas ele estava na reunião anterior. 

Vossa excelência não estava, mas está agora. Então é de comum acordo. Eu acho que a ideia 

de Vossa Excelência é boa e vamos resolver isso hoje. Conselheiro André, eu preciso do voto 

de Vossa Excelência para a gente aprovar agora a indicação da Conselheira Rosa Egídia 

para, a partir de hoje, a secretaria providenciar a Resolução, como presidente do Conselho 

Consultivo da Escola de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.795, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Presidente, sobre esse 

assunto eu tenho que me manifestar. Afinal de contas, é uma grata honra, para mim, poder 

votar a aprovação do nome da Conselheira Rosa. Então, com certeza, eu aprovo. Até porque 

será um prazer trabalhar do lado dela. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu quero também dar ênfase a essa indicação, 

ela já chega com o pé direito, assumindo uma missão grandiosa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, sem fazer 

nenhuma menção, embora essa menção seja do agrado do Conselheiro Odilon, do agrado da 

Conselheira Rosa, do agrado aqui da Conselheira Lourdes, do meu agrado, não tanto de Vossa 

Excelência. Mas eu ainda tenho uma dúvida sobre a questão da Conselheira Milene. Eu acho 

que ela às vezes balança. O Procurador, eu não sei. Mas quero dizer que com a ascensão à 

presidência do conselho da Conselheira Rosa Egídia, o placar da formatação deste conselho 

será de 4 a 1. Serão quatro mulheres e um homem, que é o Francisco. Esse 4 a 1, eu não sei se 

faz Vossa Excelência se recorda do domingo passado. Se fizer, também não tem mal nenhum. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Coitado do Francisco. Mas o Francisco é um servidor dedicado. Eu voto em Vossa Excelência, 

Conselheira Rosa Egídia, certo de que foi a escolha certa para o momento certo. Conselheiro 

Nelson foi feliz na fala. Ele fez um trabalho, reconhecemos, agradecemos, valorizamos. Vamos 

dar continuidade ao trabalho. A Escola de Contas cresceu bastante e está fazendo um trabalho 

extraordinário em prol da nossa instituição e da sociedade. O que nós fizemos agora, com 

recursos do tribunal, foi fazer as instalações adequadamente para melhor funcionar a Escola 
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de Contas. É isso que nós vamos conhecer agora. Vou passar a palavra ao nosso Procurador 

Geral de Contas, doutor Felipe, que pediu a palavra. Ele também quer ser convidado para 

tudo, está se colocando à disposição, ele disse: “eu quero ser convidado”. E amanhã ele irá 

conosco na visita à Marinha. Está se colocando à disposição. Eu acho isso muito importante, 

nós trabalharmos juntos. Nós nunca tivemos problemas com o Ministério Público. Isso é um 

exemplo para o Brasil. Agora no evento que fizemos em Brasília, no dia 3, falamos disso. 

Continuamos sendo exemplo para o Brasil, porque nos tratamos com respeito, cooperação. E 

podermos dizer para o Brasil que o Ministério Público de Contas do Estado do Pará tem 

independência. E é a independência em todos os sentidos, administrativo e financeiro, e em 

nenhum momento dificultou comprometer o funcionamento das nossas instituições. E sabemos, 

é de conhecimento público, que em alguns estados não tem dependência, eles não conseguem 

funcionar bem. Não há respeito, não há entrosamento, um entravando o outro. E nós estamos 

de parabéns por isso, porque é uma história que podemos contar para o Brasil. Só na 

preliminar aqui, enquanto a sessão acontecia, já conversamos sobre outras parcerias. Nós 

vamos fazer outros termos de cooperação, TCE e Ministério Público de Contas. Eu recebo tudo 

isso, doutor Felipe, com muita alegria, porque eu acho que temos que dialogar mais, sentar 

mais à mesa e dar encaminhamento, trazer soluções para algumas coisas que temos dúvidas. 

Isso só vai aperfeiçoar o nosso trabalho. Eu também conto com Vossa Excelência. Novamente, 

muita sorte para a doutora Rosa Egídia. A senhora tem um trabalho grandioso a fazer, muito 

importante. O desafio maior, disse a doutora Milene, é tentar fazer melhor, se possível até 

mais, com menos dinheiro. O dinheiro está curto, mas vai ter um pouco. Não será suficiente, 

mas vai ter, para que a gente funcione. Mas sei que isso é uma coisa temporária, isso vai 

passar, é uma tempestade que está acontecendo no Brasil, mas ela vai passar. E no momento 

que o sol voltar a aparecer, certamente poderemos otimizar mais o apoio, o recurso, para a 

Escola de Contas cumprir bem o seu papel. Vamos ouvir o nosso Procurador. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu queria 

aproveitar esse momento para agradecer a confiança de cada um dos conselheiros deste 

tribunal pela escolha de meu nome. Digo que tenho consciência dos desafios que a missão 

posta me oferece. Digo da dificuldade de herdar esse cargo de um Conselheiro tão competente 

quanto o doutor Nelson Chaves, mas fico tranquila com a oferta do auxílio que ele apresentou 
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aqui em plenário. E também tranquila porque tenho ao lado a Conselheira Substituta Milene 

Cunha que certamente já demonstrou a todos a capacidade que ela tem, justamente para 

manter a escola nesse norte que o doutor Nelson já deixou. Contar com você, Milene, é um 

prazer enorme. Irei aprender com você, também, a missão de gerir a Escola de Contas. Muito 

obrigada. E também contar com os meus colegas do Ministério Público de Contas, doutor 

Felipe, doutor Antônio, doutor Guilherme Stephenson, Stanley, Silaine, Deíla e o Patrick. E 

conto com todos vocês, a porta sempre estará aberta do gabinete, da Escola de Contas, porque 

certamente os senhores têm muito a contribuir neste tribunal. Elogio também o TCE pela 

maneira que sempre tratou o Ministério Público de Contas. A situação do Ministério Público 

de Contas no Estado do Pará se deve muito, sim, a maneira como foi tratado pelo Tribunal de 

Contas. Da mesma maneira que o Ministério Público de Contas se destacou no Brasil. A 

própria condição dos conselheiros substitutos está tendo outro exemplo, neste momento, da 

maneira como o tribunal os respeita, os trata dignamente como eles têm que ser tratados. E vai 

servir de exemplo para o Brasil inteiro, sem dúvida. Obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E também uma coisa 

importante, doutora. A doutora Milene foi muito cumprimentada, não estava o Conselheiro 

Julival, o nosso tribunal foi destacado pela forma como tratou os conselheiros substitutos. Nós 

fomos muito elogiados. Eu quero dividir esse cumprimento com todos nós aqui. Porque têm 

tribunais que não dão esse tratamento que nós estamos dando aos nossos conselheiros 

substitutos. E a doutora Milene pôde ouvir isso de várias pessoas. Nós passamos, também, 

neste quesito de ser referência nacional. Isso aconteceu dia 3 em Brasília. Eu estou muito feliz 

porque nada fiz sem o apoio dos senhores. Quero dividir isso. Agora, mesmo passando aqui 

uma manifestação, isso é a democracia. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, senhores conselheiros e o nosso digno 

representante do Ministério Público de Contas, as duas conselheiras aqui, doutora Rosa e a 

doutora Milene. Vou aproveitar para deixar um pouco do registro sobre o dia de hoje. Mas 

antes, gostaria de me associar as palavras do Conselheiro Nelson Chaves no que diz respeito 

as homenagens e à posse do doutro Felipe. O sentimento que o Conselheiro expressou aqui, eu 

acho que foi o meu sentimento. Acho não, foi o meu sentimento. E acho que foi o sentimento de 

uma grande maioria presente aqui neste plenário, que observou a forma, a maneira 
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agradabilíssima como foi esta posse, com muitas emoções. Muitas emoções tanto por parte do 

homenageado, do empossado, quanto por parte da sua família, principalmente sua mãe, devia 

brilhar seus olhos, a sua esposa, a sua filhinha, a pesar de pouco entender aquele momento, 

mas sabemos que o espírito de amor florava sobre ela, porque ela estava tranquila, 

demonstrava para todos a felicidade com que ela estava participando deste momento. Com tão 

pouca idade vendo o seu pai em um momento de glória, de felicidade. Portanto, doutor Felipe, 

parabéns. Eu quero me associar as palavras do Conselheiro Nelson e desejar os parabéns 

nesta data. Quero parabenizar também a doutora Rosa. Nós já tínhamos feito essa escolha, 

mas hoje, aqui, se concretizou no plenário. Inclusive, quero parabenizar o Conselheiro Nelson 

por todo o trabalho. Eu sei, doutora, que não é fácil substitui-lo, mas como Vossa Excelência já 

falou aqui, ele já se colocou à disposição. Eu agora acho que são três, não são mais dois 

diretamente, já são três. E eu acredito que vai ficar mais organizado ainda por conta desse 

trio. A Senhora, o Conselheiro Nelson e a Conselheira Milene, que já estavam os dois atuando, 

era uma dupla. Agora, om um trio, com certeza, as mãos operosas dos três e mais os que 

complementam o conselho, o Francisco, a doutora Alice e a Geo. Com certeza essa nossa 

escola só tem a crescer mais ainda. Parabenizo pela instalação do espaço hoje, que está em um 

espaço bem moderno, bem mais acessível. Parabenizo o Conselheiro Nelson, estava falando 

que ele, como engenheiro, com certeza deu o toque especial da engenharia para que o espaço 

ficasse bem mais perfeito. Portanto parabéns. Deixo o registro, pela passagem do nosso dia 

hoje, o “Dia Internacional da Mulher”, uma pequena homenagem que a gente pensou e quer 

deixar esse registro aqui. Gostaria de dizer que hoje, o “Dia Internacional da Mulher”, há 

muitos anos a gente vem festejando. Eu não posso deixar de me lembrar da minha mãe, lembro 

sim, da minha mãe todos os dias, mas o “Dia Internacional da Mulher”, para ela, como 

presidente de uma entidade, de um clube de mães, ela nunca deixava passar em branco, sempre 

festejava com muita alegria. Era um dia de maior alegria para ela poder levar as mulheres a 

refletir sobre esse dia e também ter o conhecimento mais profundo sobre o que significava esse 

dia. Porque dia das mulheres deve ser todo dia. Mas esse é um dia que temos um significado 

especial. Portanto, ao celebrarmos o “Dia Internacional da Mulher” nos reportamos a data 

história de 8 de março de 1857, quando tecelãs de uma fábrica de New York, ao reivindicarem 

um tratamento mais digno no ambiente de trabalho e uma força de trabalho que elas tinham 
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também, em uma diminuição de horas trabalhadas, foram reprimidas com total violência, onde 

129 mulheres morreram após o dono daquela fábrica mandar fechar a fábrica e atear fogo 

sobre elas, que se transformaram em cinzas. Cinzas estas que espraiaram pelo mundo todo. 

Que hoje nós temos oportunidade, infelizmente, após a violência, e ainda continua a violência 

contra as mulheres, mas foi uma violência contra aquelas 129 mulheres, naquela fábrica, que 

despertam, inclusive, em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou resolvido que o 

dia 8 de março passaria a ser dedicado ao “Dia Internacional da Mulher”. Somente em 1975, 

por meio de um decreto, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, 

objetivando lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas alcançadas até então pelas 

mulheres. De certo que esta data é emblemática, contudo este tema há de ser cada vez mais 

difundido e debatido. Acabamos de ouvir do Conselheiro André essa manifestação, que deve 

ser difundido e debatido, pois repercute no avanço de direitos conquistados ao longo dos 

tempos. Como, em 1932, o direito ao voto das mulheres no Brasil, que não tinham esse direito. 

Em 2006 a Lei Maria da Penha. Entretanto, muito há que ser perseguido nessa longa trajetória 

de valorização das mulheres. Acredito que o dia de hoje, além das justas homenagens, mereça 

uma profunda reflexão sobre quão importantes e valorosas são estas guerreiras mulheres, 

dedicadas profissionais, mães, filhas e esposas, que na busca de seus mais elevados ideais 

representam o verdadeiro exemplo para todos nós. Não o exemplo de perfeição, mas sim de 

força, coragem, sabedoria, amor e delicadeza no papel que ocupam na sociedade atual. 

Congratulo-me com todas as mulheres, especialmente aqui em nome da doutora Rosa Egídia, 

da doutora Milene e das procuradoras do Ministério Público de Contas, doutora Silaine e 

Deíla, todas as mulheres valorosas e competentes servidoras deste tribunal e do Ministério 

Público de Contas, que fazem parte da família TCE e MPC. Desejando-lhes que a felicidade 

seja cúmplice de seus dias, que a fé venha mover a vida e colorir os dias, que o sorriso seja a 

chave para abrir as portas onde tiverem que entrar. E que Deus sempre seja o centro de tudo 

na vida de cada uma de nós. Parabéns, mulheres. Recebam o meu fraternal abraço e o nosso 

reconhecimento. Muito obrigada! Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Doutor Felipe, acredito que daqui a pouquinho o Senhor vai 

falar. Senhor Presidente, gostaria de fazer três breves registros. Primeiro, gostaria de dizer ao 

doutor Felipe, Procurador Geral do Ministério Público de Contas, que Deus lhe dê sempre 
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muita sabedoria, força e coragem para conduzir essa sua gestão, para solidificar as conquistas 

já alcançadas pelo Ministério Público de Contas e para promover todas as mudanças que 

venha a achar necessário para o engrandecimento e fortalecimento desse órgão que nos 

auxilia no Controle Externo. Em relação à nomeação, a indicação da doutora Rosa para 

presidir o Conselho Consultivo da Escola de Contas, eu gostaria de dizer, doutora Rosa, que 

na verdade aprenderemos uma com a outra. O conselheiro Nelson sempre me inspirou muito 

com as ideias, com a força e com a vontade que ele tem de realmente promover e de fazer as 

coisas acontecerem. Ele tem esse espírito inovador, jovem, de querer realmente promover 

coisas boas e grandes para este tribunal. Ele é uma inspiração para mim. Eu tenho certeza que 

o fato de não estar no Conselho Consultivo não tirará dele o brilho e todas as ideais que 

podemos compartilhar nesse caminhar. Gostaria de agradecer esse período que passamos 

juntos, que possamos continuar, que não na Escola de Contas, mas em outros projetos que 

venham pelo Tribunal de Contas. E, por fim, em relação à mensagem que o senhor fez sobre os 

vários elogios que recebemos em Brasília na semana passada, em relação ao respeito mútuo 

que existe entre conselheiros e conselheiros substitutos, eu sou uma grande entusiasta, uma 

grande defensora em relação a nossa atuação aqui dentro. Porque eu realmente não acredito 

em como se falar em fortalecimento de Controle Externo se não passar pelo respeito entre seus 

membros. Eu penso que um tribunal que perde tempo com disputas vazias entre seus membros, 

ele não consegue se fortalecer. É justamente incompatível. Eu creio que o respeito aos limites 

de cada um, o respeito as atribuições de cada um, essa convivência fraterna em prol do 

fortalecimento do tribunal, é o que nos diferencia. E realmente foi muito elogiado e nos tem 

tornado exemplo para os demais Tribunais de Contas do país. Que isso permaneça e perdure e 

que seja assim eternamente. Obrigada, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aproveito a oportunidade também para 

cumprimentar e parabenizar a doutora Milene pela posse do cargo de vice-presidente nacional 

da AUDICON, entidade que congrega todos os conselheiros substitutos e ministros substitutos 

do TCU. Tem como Presidente o Ministro, conhecidíssimo nosso, o Marcos Bemquerer, que fez 

também um belíssimo pronunciamento. Doutor Felipe, Vossa Excelência vai falar por último, 

porque tem agora uma fala especial, aquela que vem com a espiritualidade que lhe é peculiar, 

do Conselheiro Substituto Julival Rocha, que vai fazer uma homenagem as mulheres aqui de 
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nosso tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Peço licença, Senhor Presidente, senhores conselheiros, para registrar esse texto que é 

de autoria do escritor Marcos de Benedicto, do seu livro “Um olhar para o céu”. Ele diz o 

seguinte a respeito do dia de hoje: “Então o senhor Deus declarou, não é bom que o homem 

esteja, só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, Gênesis 2:18. O lugar era 

literalmente paradisíaco, clima agradável, paisagem deslumbrante, ambiente perfeito. O dono, 

no auge de sua vitalidade, olha para os lados e ali tem o que poderia querer, palmeiras, 

árvores carregadas de frutas, animais exóticos, aves coloridas, um rio tranquilo, pedras 

preciosas. No entanto, ele sente um vazio inexplicável. Tudo era bom, mas algo não estava 

bem. O que estava faltando para ele ser feliz? Alguém com o mesmo padrão intelectual, mental 

e emocional dele. Então, o criador põe em ação o clímax do plano. Corpo musculoso, rosto 

simétrico, pele aveludada, neurônios capazes de fazer mais de cem trilhões de sinapses 

perfeitas, número muito superior aos trezentos bilhões de estrelas que cintilam na Via Láctea. 

O primeiro homem se deita e cai em sono profundo. Quando abre os olhos, fica extasiado e 

dando expressão a sentimentos mistos de amor e alto descoberta, compõe o primeiro poema da 

humanidade, mas interessado em rimas do pensamento do que de palavras, ‘até que enfim, 

osso dos meus ossos, carne da minha carne, seu nome será mulher, no hebraico, Ishshah, pois 

foi feita do homem, no hebraico Ish’. A partir daí a história da mais linda das criaturas da 

terra teve altos e baixos, glórias e vergonhas, aplausos e vaias, explorada, minimizada e 

ignorada por muitos, a mulher foi também valorizada, maximizada e notada por outros tantos. 

Sua trajetória é o gráfico da história da própria humanidade. O que muitos ignoram é que ela 

não é uma ajudadora inferior, mas alguém que apoia e completa. Afinal, a palavra auxiliadora, 

do hebraico ezer - é combinação de duas raízes com o sentido de resgatar, salvar, 

“fortalecer”. É uma palavra usada no Antigo Testamento no contexto de uma ajuda poderosa e 

vital. De seus 21 usos, o termo se refere duas vezes à primeira mulher, três vezes a aspectos 

militares e 16 vezes ao próprio Deus como ajudador. Por isso, homem e mulher são iguais em 

termos de status, importância, valor, bênçãos, promessas, espiritualidade, adoração, utilidade 

e responsabilidade. Porém, o design, o estilo, as atitudes, os papéis, a contribuição e os 

interesses são diferentes. Se os homens são árvores, as mulheres são flores. O homem foi 

criado para dominar o planeta, a mulher foi moldada para embelezar a terra. Os homens são 
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construtores do mundo, as mulheres são arquitetas da sociedade. O homem é racional, a 

mulher é intuitiva. Se o pensamento dele é mais objetivo, a perspectiva dela é mais global. A 

mulher lê sinais não verbais, o homem entende mensagens claras. Homens partilham 

atividades, mulheres compartilham momentos. “Assim como anjos de uma só asa não voam, o 

homem e a mulher só ganham as alturas juntos.” Feliz dia internacional das mulheres para 

toda a mulher. Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Muito bem. E agora, finalmente, cumprimentando novamente pela posse o 

doutor Felipe, uma posse realmente bonita, emocionante, desejo a ele muita sorte e conte 

conosco. Vossa excelência agora tem a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhores, eu gostaria de 

agradecer todas as palavras aqui que lembraram a emoção da minha posse. Foi de fato um 

momento marcante e único na minha vida assumir um cargo, de tamanha envergadura, de 

tamanha responsabilidade, mas estar rodeado da família, dos amigos e isso traz grande 

confiança e grande conforto. Queria dizer também que não só eu, mas todos os membros do 

Ministério Público, nós temos absoluta convicção e clareza da importância desse 

relacionamento e reconhecimento que o Tribunal de Contas tem com o Ministério Público. Isso 

é fruto de trabalhos daqueles que me precederam, dos conselheiros que por aqui passaram. 

Podem ter certeza que um dos meus grandes objetivos lá é tentar estreitar esse bom 

relacionamento. Muito já foi construído, mas ainda há uma longa estrada para se caminhar e 

eu serei um defensor intransigente dessa construção de pontes, dessa troca de boas práticas, 

para que o Controle Externo saia fortalecido disso. Isso é fundamental. Parabéns ao Tribunal 

de Contas do Estado do Pará por essa postura. Se por um lado é uma grande responsabilidade 

assumir o cargo de Procurador Geral de Contas, assumir esse cargo aqui no estado do Pará 

traz um grande conforto. Um conforto por saber que a Corte de Contas é parceira. Não é nada 

que deva ser combatido, como vemos nos outros estados, uma verdadeira luta entre a Corte de 

Contas e o Ministério Público de Contas. Que aqui no estado do Pará é absolutamente 

impensável, não se consegue conceber um quadro como esse, graças ao trabalho de vossas 

excelências, a sapiência de vossas excelências, eu só tenho a agradecer e me sentir honrado em 

estar sentado aqui hoje. Muito obrigado. Gostaria também de parabenizar a doutora Rosa pela 

escolha, pela unanimidade dos seus pares para presidir o Conselho Consultivo da Escola de 
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Contas. Escola de Contas que vem se tornando e se consolidando como órgão de excelência de 

formação, de instrução, que fez muito sob o comando do Conselheiro Nelson e Conselheira 

Milene. Eu tenho certeza que a doutora Rosa dará continuidade a isso. É um grande orgulho 

para nós do Ministério Público ter a senhora lá à frente da presidência. Muito obrigado e 

contem sempre com o Ministério Público de Contas. As portas do meu gabinete estão sempre 

abertas e eu sou todo ouvidos para o tribunal e para os servidores. Obrigado, senhores. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos 

de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e quarenta e seis minutos (10h46min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 08 de março de 2016. 
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