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ATA Nº 5.377 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (29) 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, 

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, a Excelentíssima Senhora Subprocuradora do 

Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia, 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 Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 

por motivo de tratamento de saúde e, usando da prerrogativa regimental interna, convocou o 

Excelentíssimo Senhor Julival Silva Rocha para atuar como Conselheiro. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e dois (22) 

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: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene 

Dias da Cunha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário-
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geral a leitura do expediente encaminhado pelo Ministério Público de Contas: Bom dia a todos. 

O assunto é a realização da primeira reunião de trabalho entre os membros do TCE e do 

Ministério Público de Contas. Excelentíssimo Senhor Presidente, com o intuito de aperfeiçoar 

o exercício do Controle Externo e estreitar os laços que marcam as trajetórias de nossas 

instituições, venho propor a realização da primeira reunião de trabalho entre os membros 

dessa Egrégia Corte de Contas e do Ministério Público de Contas do Estado do Pará em local 

e data a serem definidos de comum acordo, cujos assuntos sugeridos para discussão seguem 

abaixo. Horas suplementares dos professores estaduais; prazos processuais diante do código 

de processo civil de 2015; responsabilidade solidária nos convênios; outros assuntos de 

interesse comum dos órgãos. Isto posto, apresento os meus votos de estima e consideração ao 

tempo em que me coloco à inteira disposição para esclarecimentos outros que se façam 

necessários. Atenciosamente, Felipe Rosa Cruz - Procurador Geral de Contas. É o expediente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, 

eu estou dando conhecimento ao Pleno do expediente oficial do Ministério Público de Contas. 

Eu quero dizer que a gente já vinha conversando anteriormente sobre o assunto, importante até 

registrar aqui, mesmo quando ainda estava à frente o doutor Antônio Maria Cavalcante, 

tivemos uma conversa nesse sentido. E o doutor Felipe me procurou, manifestando o desejo de 

realizarmos este evento na forma de uma reunião de trabalho. A ideia é tentar tirar as nossas 

dúvidas, firmar entendimentos para que o nosso trabalho possa fluir melhor. Eu acho isso 

importante, que a gente possa construir uma pauta em conjunto, que a gente possa fazer em 

breve essa reunião, tirar nossas dúvidas, fazer também nossos questionamentos de nosso 

interesse em relação ao Ministério Público da mesma forma que o Ministério Público vai fazer 

em relação ao TCE. Ele apenas sugeriu uma pauta, pediu, na conversa que teve comigo ontem, 

que pudéssemos ver quais os outros assuntos que poderíamos colocar nesta pauta da reunião 

de trabalho. E fica aqui a todos os conselheiros, que a gente possa trabalhar isso no decorrer 

do mês para que a reunião aconteça no final de abril ou no início de maio. Mas eu quero 

louvar iniciativa considerando que no resto do Brasil só se vê briga entre os Tribunais de 

Contas e os Ministérios Públicos de Contas. E o nosso caso, do Pará, nós somos um exemplo 

da convivência respeitosa em que há independência da instituição e nós convivemos muito bem. 

Parceiros sempre. E agora vamos dar um outro passo que eu acho importante. Eu acho muito 
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importante que possamos discutir nossos problemas, ajustar o que for necessário para 

aperfeiçoar o nosso trabalho. Então, doutora Deíla, cumprimente lá o doutor Felipe e todos os 

integrantes do Ministério Público, dizer que nós recebemos muito bem esse pleito. Na 

continuidade do rito, e, considerando o impedimento regimental da presidência quanto ao 

julgamento do primeiro processo da pauta, sua Excelência transferiu a direção dos trabalhos à 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que ao assumir, de 

imediato solicitou ao senhor secretário o seguimento da sessão, ocasião em que anunciou o 

Processo nº 2016/50171-5, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, exercício financeiro de 2015, responsáveis Cipriano Sabino de Oliveira Junior e 

Luís da Cunha Teixeira, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, registrando-se 

na ocasião o impedimento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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

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

as contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Neste momento, Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que 

agradeceu o apoio recebido e, em seguida, assim, manifestou-se: Eu, da minha parte, quero 

agradecer ao Conselheiro Odilon a eficiência de cumprir a missão dentro do prazo e relatar 

com muita competência e independência o processo, que é importante dizer que em nenhum 

momento eu me dirigi ao Conselheiro Odilon para tratar do assunto. Eu acho isso importante 

aqui na casa, que tenha esse respeito, essa independência ao trabalho do outro. E em uma 

instituição como a nossa, do nível da nossa, eu acho importante dar destaque ao trabalho deste 

nível. Da mesma forma eu me reporto ao Ministério Público de Contas. Em nenhum momento 

me dirigi a ninguém daquela instituição, nem ao seu Procurador e a nenhum membro para 

tratar do assunto deste processo. Acredito que fizemos um esforço muito grande em um 

primeiro ano para fazer uma gestão considerada boa, aplumada, dentro da nossa realidade. 

Foi um ano de muitas mudanças, ajustes financeiros, implantação definitiva do PCCR e dos 

servidores. Teve um impacto grande nos gastos da Casa, mas conseguimos vencer no ano de 
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2015. Eu espero que em 2016, mesmo com a crise financeira, nós tenhamos uma gestão de boa 

qualidade. Mas eu quero agradecer a confiança que acabei de merecer de todos os senhores 

conselheiros. Em seguida, determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi 

anunciado o Processo nº 2005/51626-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Santa Cruz do Arari, responsável Fernando Antônio Lobato Tavares, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, sendo continuação do julgamento sobrestado na 

sessão de 10/03/2016. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Bom dia senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutora Deíla, 

representante do Ministério Público de Contas, jurisdicionados, advogados, servidores de 

ambas as casas, MPC e TCE. Bom dia a todos. Mas me valendo, Senhor Presidente, da própria 

posição de Vossa Excelência no preâmbulo do encaminhamento das matérias de hoje, também 

vou me permitir, ao invés de fazer a manifestação no final, eu prometo que serei breve, mas 

também não quero deixar, antes de pronunciar o meu voto a respeito do processo que me cabe 

relatar, de dizer que com muita alegria festejo a proposta lúcida, correta, do Ministério 

Público de Contas pelo seu Procurador chefe, doutor Felipe Rosa Cruz, mas pela palavra 

também da subprocuradora, doutora Deíla, que manifesta pensamento unânime dos 

procuradores da instituição, no sentido em de que tenhamos o primeiro, e pioneiro, 

logicamente, encontro de trabalho entre Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas do 

Estado. Eu, nesta casa, humildemente tenho procurado, desde que aqui cheguei, estimular em 

todos os sentidos o relacionamento institucional. E vejo com alegria muito grande que é uma 

proposta lúcida que vai, com certeza absoluta, melhorar muito mais ainda o desempenho, que 

já é bom, na análise dos nossos processos, na medida que teremos uma pauta conjunta para 

discutir e para analisar. E a Escola de Contas, aqui representada por sua presidente, 

Conselheira Rosa, Vice-presidente, Conselheira Milene, no sentido até que este encontro, com 

a permissão do Ministério Público de Contas, possa fazer parte do nosso cronograma de 

eventos. Quero dizer aos conselheiros, era uma outra época, não vai nenhuma crítica nesse 

sentido, mas alguns anos, especialmente contamos muito com o apoio, como sempre, a 

participação da Conselheira Lourdes, eu dizia, não em termos críticos, mas em termos de 

constatar uma realidade de que nós tínhamos dois eventos públicos. Todas as nossas sessões 
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públicas, nós tínhamos dois eventos isolados. Um oficial, que era a análise das contas dos 

governadores, que a gente com a participação do Ministério Público de Contas, tem que fazer 

obrigatoriamente a cada ano. E depois quando todos nós aqui festejamos a chegada da Virgem 

de Nazaré na semana do Círio, era quando nós tínhamos abertura para esses encontros com as 

instituições. Então hoje a Casa conta com muitos eventos, que são grande parte gerenciados na 

parte administrativa pela Escola de Contas Alberto Veloso, que este, especialmente, também 

possa fazer parte, sugiro a Vossa Excelência, que também entre em contato com o ilustre 

Procurador, que possa encaixar como já um encontro definitivo anual, porque nós não 

podemos ficar, e aqui propõe uma coisa extremamente significativa, esses nossos assuntos são 

dinâmicos, o que é verdade hoje, amanhã pode ser modificado por uma legislação. Então eu 

quero parabenizar essa iniciativa democrática, participativa e que com certeza vai cada vez 

mais sinalizar as nossas decisões, que embora possam ser divergentes no plenário, mas que 

elas tendem sempre a uma convergência no sentido de privilegiar a rapidez na análise dos 

nossos processos. Quero dizer também que isso vai muito ao encontro daqui, a conselheira 

Milene teve essa iniciativa, que é a capacitação dos membros do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará e do Ministério Público de Contas, que é um evento já programado para o dia quatro 

de maio e que também vai nesse sentido. É uma outra coisa que acho que será alvissareira, 

inovadora, que é a reunião dos membros, aquilo que nós dissemos, não só os nossos servidores 

devem se aperfeiçoar, devem se aprimorar e a Casa tem que fazer tudo para que isso ocorra, 

mas nós também não somos infalíveis ou oniscientes. Nós temos as nossas falhas, nós temos as 

nossas dificuldades, muitas vezes, e que um encontro como este aqui, quero também 

parabenizar, Conselheira, ele vai, com certeza, harmonizar mais a relação entre o Tribunal de 

Contas e o Ministério Público de Contas. Então eu vejo que serão dois eventos extremamente 

importantes que vão fazer parte do nosso calendário daqui para frente. Então quero renovar os 

parabéns ao Ministério Público de Contas, dizer que acho uma iniciativa louvável. E também 

dizer que logo em seguida, no mês de maio, nós teremos também um encontro para 

capacitação tanto dos membros do MPC, aqui já na sua cadeira devidamente ocupada 

brilhantemente pela Conselheira Rosa e também os nossos membros do Tribunal de Contas do 

Estado. Eram essas as considerações, não sei se me alonguei muito, mas é para festejar ações 

como essa que nós sempre devemos aplaudir o que é proposto e vem no interesse público, no 
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interesse coletivo. Quanto ao processo, senhor presidente, quero fazer uma pequena 

observação ao plenário. O prefeito do município onde esse convênio foi realizado, segundo 

informação que tivemos ele faleceu há pouco mais de dez dias. Então como haverá aqui 

alguma situação de devolução de recursos, a sugestão é que já o espólio dele possa ser citado, 

para que possa produzir a defesa, alguma coisa, enfim. Mas penso que fazer o julgamento, 

estaria pronto, mas alguma coisa que seria debitada ao então prefeito, já hoje, segundo 

informação, falecido, eu questionaria e acharia que ainda suspenderia, não sei se a secretaria 

ou o plenário decidam, para que o espólio do prefeito seja devidamente citado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu acho que nesse 

caso não há nenhuma dúvida. Conselheiro Odilon, conselheiro Julival, conselheira Lourdes. 

Tem uma dúvida? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Ele foi citado em vida? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Então não é necessário citar o espólio nesse momento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Agora eu que já fiquei 

com a dúvida. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Realmente é um fato inusitado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Foi citado em vida e teve a oportunidade de fazer defesa. Tem que ter 

certeza se foi citado em vida. Foi? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: A secretaria confirma. Citação com certeza. Mas é um caso 

atípico. Mais uma dúvida surgiu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Com certeza ele foi citado em vida, porque agora só se fosse no outro 

plano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Tem que 

ter certeza se ele foi citado em vida e se houve tempo suficiente para preparação da defesa, e 

se ele não faleceu nesse meio tempo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: O falecimento ocorreu há 15 dias. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não há porque fazer nova citação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Era apenas 

uma cautela. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: O conselheiro Nelson fez uma ponderação. Eu confesso que fiquei com dúvidas. Eu 
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novamente submeto ao plenário porque que ele fez uma ponderação. O conselheiro Odilon 

argumenta que não há nenhum embaraço de ordem legal para que o processo continue 

considerando que o responsável, já falecido, foi citado enquanto vivo. Portanto não haveria 

necessidade, nesse momento, ao concluir o julgamento do processo, de citar o espólio. Esta é a 

dúvida e eu quero tirar a dúvida. E gostaria que os conselheiros se manifestassem. Existem 

aqui dois pontos de vista: o do Conselheiro Nelson, colocando a preocupação, e o do 

Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: o meu eu levanto o problema, ele já é uma definição. Eu apenas levantei para o 

Plenário concordar. Não tenho uma posição para me opor a dele, apenas citei o fato e 

indaguei sobre a necessidade da citação do espólio. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Na data que estava marcado o 

julgamento, para o dia dez de março, ele ainda era vivo? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Deixa eu tirar dúvida. Qual foi o dia 

que ele faleceu? A secretaria tem? 14 de março. Ele estava vivo, doutora. Ele foi notificado, 

julgamento no dia dez. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Então tem razão o que diz o Conselheiro Odilon. Todos os atos processuais 

foram praticados enquanto ele estava em vida, inclusive a data do julgamento que estava 

marcada para acontecer no dia, ele ainda era vivo. Não há necessidade de citar o espólio neste 

momento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival 

Silva Rocha: Eu entendo que como ele faleceu antes dessa sessão aqui, eu acredito que deveria 

notificar o espólio para o próximo julgamento. Suspender e notificar para que se, por ventura, 

apresentar defesa oral, eles possam mandar um representante. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: A gente pode olhar a coisa pelo aspecto formal ou 

pelo aspecto lógico. Eu digo lógico, digo o seguinte. Qualquer repercussão do julgamento vai 

recair sobre o espólio. Quem vai responder é o espólio. “Ah, mas o espólio é do de cujos”, sim, 

mas deixou de ser dele, passou a ser dos sucessores. Então eu acho que ao sucessor deve ser 

dado o direito de defender o próprio espólio. Então eu acho que é mais sensato a propositura 

do Conselheiro Nelson. Destarte eu não tenha convicção, certeza, mas entendo que 

provavelmente estão certos o Conselheiro Odilon e a Conselheira substituta Milene do ponto 

de vista formal. Mas do ponto de vista prático eu fico imaginando. Meu pai faleceu 
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recentemente. Eu estou respondendo pelas coisas que ficaram pendentes dele. Eu que 

respondo. Imagino que o espólio também precisa responder. É uma coisa sensata, bastante 

razoável, que o espólio fosse comunicado e apresente a sua defesa. Porque ele vai voltar aqui e 

vai se insurgir contra qualquer decisão que venha a alcançar o espólio. Então por que a gente 

não abre logo a possibilidade dele de fazer a defesa? Penso assim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Quanto a 

citação, eu entendo, que deva repetir a citação, não somente a notificação para a sessão, para 

que eles possam, por ventura, mandar um representante para a defesa oral. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Nesse sentido que eu 

também gostaria de manifestar, Presidente. Eu não vejo necessidade de reabrir instrução 

processual, o que aconteceria se fizéssemos a citação. Mas me alinho ao entendimento do 

Conselheiro Julival, no sentido de pelo menos notificar, então, o espólio para que eles tenham 

oportunidade de participar do momento do julgamento e, se quiserem, procederem a 

sustentação oral. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu só queria ressaltar uma coisa. Essa votação é uma continuidade da outra. 

Nós estamos no momento do voto. Novamente, Conselheiro, surgiu uma dúvida, coisas que 

realmente nós não esperávamos. Um assunto que eu nunca tratei aqui e nunca também 

presenciei ninguém tratar. Nunca ouvi falar. É um caso atípico. E o regimento é também 

omisso sobre isso. É, por isso, estamos no momento do voto, o Conselheiro não manifestou seu 

voto, ele fez uma preliminar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Não é momento do voto ainda. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não. Ele não manifestou voto. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ele 

está em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Na verdade é a situação que surgiu. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está em discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não, não está em 

discussão. A fase de discussão já passou. Está no momento do voto. O que estamos discutindo é 

justamente essa preliminar levantada pelo Conselheiro Nelson Chaves de que, do dia dez para 

cá, a sessão do dia dez que estamos dando continuidade hoje, e que faleceu o responsável pelas 
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contas. Diante disso, surgiu aqui o impasse. Estamos procurando construir um entendimento: 

conclui-se a votação agora ou dá-se um outro tempo para pelo menos informar a família, o 

espólio, de que estamos concluindo o julgamento de responsabilidade da família. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, nada obsta que o 

espólio seja notificado para o julgamento. Agora reabrir instrução processual. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não, não, isso aí 

nenhuma dúvida. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Não existe isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Até porque, como bem disse o Conselheiro Odilon em conversa 

paralela aqui, é preciso que o espólio suceda nos autos o de cujos. É preciso que o espólio 

suceda nos autos, ocupe a sua posição nos autos a partir de hoje. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: E fazendo um paralelo com o 

processo civil, quando falece uma das partes no processo, no meio do processo, o juiz manda, 

determina, a intimação do sucessor, mas no momento que se encontram os autos. Então, nada 

obsta aqui que ele seja notificado para o julgamento, mas reabrir instrução processual com 

citação não seria o caso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Subprocuradora do 

Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia: Eu gostaria de manifestar sobre essa 

preliminar, concordando com o doutor Nelson, e até teve um acórdão aqui do TCU, do 

plenário do TCU, acórdão 1.664, de 2011, que, na verdade, é só para dar um entendimento de 

que havendo falecimento do responsável antes do trânsito em julgado e havendo aplicação de 

multa, o espólio tem que ser notificado. Realmente não é uma reabertura, mas o meu parecer é 

de que já que o voto está pronto, mas eu acho que é condizente com as decisões do TCU e com 

o sistema jurídico brasileiro, deixar de proferir o voto nesse momento, notificar o espólio para 

dar oportunidade para que ele se manifeste e, em uma outra sessão, proferir o julgamento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu já 

entendi que a maioria dos nossos membros, eu creio até que agora é unanimidade de que não 

se conclua a votação agora e que haja uma notificação do espólio para informá-lo da sessão 

que vai concluir o julgamento, porém não pode ter nenhuma manifestação do espólio sobre a 

instrução processual. É mais ou menos esse o entendimento da corte? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Na sustentação oral o espólio pode 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 392

trazer documentos novos, como qualquer outro defensor, inclusive manifestando ponto a ponto 

sobre a questão processual toda. E aí, dependendo da defesa, poderá ser reaberta ou não. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Excelência, a minha preocupação é que estamos na fase de votação. Nós já superamos a fase 

da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas 

Presidente, a reabertura de instrução processual é na fase de votação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não, eu entendo 

diferente. Eu lembro bem desse processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: O Conselheiro Nelson já leu o voto dele? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: O próprio regimento dá 

essa faculdade. Ele ainda não proferiu o voto. Ele leu o relatório. Não poderíamos, neste 

momento, diante da ausência de qualquer documento, reabrir instrução processual por meio de 

uma citação, mas caso seja notificado o espólio e ele venha fazer sustentação oral e nessa 

sustentação oral ele traga documentos, o próprio regimento permite que nessa fase o relator 

receba esses documentos e proceda a abertura da instrução processual. É tudo uma questão de 

momento e circunstância. O que está se defendendo aqui agora em relação a não reabertura da 

instrução processual é por conta da questão da citação. Então, notificado, feito defesa, 

apresentado documentos, o próprio regimento permite reabertura da instrução processual. 

Mas eu acho que isso é uma discussão para o futuro, não uma discussão para o presente 

momento. Então eu concordo com o Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Olha, minha gente, eu sei que não é 

uma coisa comum em uma reunião do Pleno. Não é comum. Mas surgiu realmente aqui um fato 

inédito para a nossa Corte. Eu também gostaria de consultar a secretaria aqui neste momento 

que também não é uma coisa comum. A secretaria em dois meses se manifestou aqui, também 

com as suas dúvidas e a gente não pode dar o encaminhamento com nenhuma dúvida. Qual é a 

dúvida da Secretaria, Senhor Secretário? Manifestação do Senhor Secretário José Arlindo 

Siqueira da Silva: Senhores, esse julgamento quando foi marcada a data, foram notificados 

todos os interessados, o de cujus e os ex-Secretários de Saúde. Inclusive, no dia, no início do 

julgamento, houve a defesa oral do doutor Fernando Dourado. Se o de cujus estivesse presente, 
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ele teria feito a defesa oral também, e nós saímos para a fase da discussão e, na hora do voto, 

foi sustado o julgamento e hoje está retornando. Então se nós fizermos a notificação para o 

novo julgamento, o julgamento volta para zero. E teremos que notificar novamente o doutor 

Dourado e o outro ex-Secretário para que comece novamente desde o relatório e não do voto. 

É esse esclarecimento que eu queria fazer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, podemos concluir? Conselheiro Julival. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Eu entendo 

que como os secretários que já foram notificados já apresentaram ou abriram mão de 

apresentar defesa oral, não há porque notificá-los novamente. É uma mera continuação. A 

relação é apenas quanto aos sucessores agora, eles que não tiveram a oportunidade de serem 

notificados e prestar defesa. Só para eles seria a notificação. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu vou colocar em votação, mas, 

principalmente o Senhor Relator, Conselheiro Nelson Chaves, vamos fazer a notificação, isso 

já é consenso, o espólio será notificado. Caso haja uma manifestação do espólio no sentido de 

trazer novos documentos, o Pleno está autorizando que o espólio pode se manifestar, usar da 

palavra ou trazer documentos. É isso o entendimento da Corte? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Subprocuradora do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia: 

Até porque o julgamento ainda não encerrou e, neste momento, o responsável é falecido e é 

preciso que ele seja substituído nos autos pelo representante legal, que é o espólio. 

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

bem. Então eu vou colocar em votação. Primeiro ressaltar a preocupação do Conselheiro 

Nelson Chaves, acho que ele foi muito feliz em manifestar preocupação. E também o que 

suscitou o Conselheiro André Dias, que fez com que a gente pudesse aprofundar melhor a 

discussão do assunto e concluir, no meu entendimento, a forma correta. E com a manifestação 

do Ministério Público que também entende dessa forma. E já há jurisprudência do TCU que em 

processos semelhantes sejam concluídos dessa forma. Logo após as devidas manifestações, Sua 

Excelência proferiu seu voto para converter o julgamento em diligência para notificar o espólio 

da sessão de julgamento. 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. No passo seguinte, foi dado conhecimento público a respeito dos 
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Processos nºs 2013/51979-1, 2013/52863-5 e 2013/53562-0, que cuidam dos Atos de Admissão 

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

Conselheiro Convocado 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 as recomendações à 

SEDUC. 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. 

Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2013/52744-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 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 deferimento dos registros, com expedição de 

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

a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da 

relatora. 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 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/53063-

7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Convocado 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 a recomendação à SEDUC. 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. Imediatamente foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 
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2014/50093-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, 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 

deferimento dos registros, com expedição de 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. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Em novo anúncio foi dado conhecimento público a respeito do Processo nº 2014/50123-7, que 

alberga o Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa 

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

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

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

indeferimento do registro, com a determinação ADEPARÁ. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. A Secretaria desta Corte de Contas deverá expedir ofício à 

ADEPARÁ, bem como à SEAD, para que aquele órgão promova o levantamento do número de 

contratados de forma temporária, que atualmente estão ocupando cargos que deveriam ser 

preenchidos por servidores efetivos para atividades que são necessárias de forma permanente, 

que não se enquadram na hipótese de exceção do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

para que haja uma substituição gradual por servidores concursados. 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. Em seguida foi anunciado o 

Processo nº 2013/50285-7, que trata do Ato de Aposentadoria de Leonildes do Socorro Diniz 

Simões, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado 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 do 
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registro, com imediata determinação corretiva dos proventos da servidora com redução efetiva 

do contracheque para 50% do ATS, de modo que passe a ter relação de congruência com a 

portaria aposentatória. Recalcitrando a autoridade administrativa a assim proceder, deverá ser 

responsabilizada pelos valores pagos a maior, devida, outrossim, a aplicação de multa por 

atentado à força cogente das decisões do TCE. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir o registro, com determinação ao IGEPREV, para regularização em 15 quinze dias com 

a comprovação. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

do relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Senhoras e senhores, eu quero, neste momento, fazer um registro especial. 

Encontram-se presentes professores e alunos da Faculdade Estácio, antiga FAP, do curso de 

Ciências Contábeis, que tem aqui o professor André Rezende. Pediria que ele ficasse de pé e 

que todos os alunos do curso de Ciências Contábeis ficassem de pé também para que nós os 

conheçamos. Da mesma forma, eu peço agora que fique de pé, por favor, a professora Rafaela 

Berg e os alunos do curso de Direito. Eu quero, em nome do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, dar as boas-vindas a todos a vocês. Este aqui é o nosso Pleno, TCE, que se reúne às 

terças e quintas-feiras. Aqui na nossa direita está o Conselheiro mais antigo da Corte, 

Conselheiro Nelson Chaves. E pela antiguidade está a Conselheira Lourdes Lima, depois dela 

vem para cá, também pela antiguidade, Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon Teixeira 

e a Conselheira Rosa Egídia. Está ali o Conselheiro Julival Rocha, porque ele foi convocado, 

ele é Conselheiro Substituto que está na bancada agora, e a Conselheira Substituta Milene 

Cunha. Ao meu lado está a Subprocuradora do Ministério Público de Contas, Deíla Maia, que 

representa o Ministério Público de Contas. Não pode ter sessão do Pleno sem a participação 

do Ministério Público de Contas, que é o Ministério Público especializado. Então muito bem-

vindos. Nós ficamos muito felizes de poder ter esse momento tão especial com acadêmicos de 

Direito e de Ciências Contábeis aqui. Podem ficar à vontade. Estão dizendo que eu não falei de 

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

Não se apresentou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Pois é. Eu sou o Conselheiro Luís da Cunha, atualmente Presidente do 
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Tribunal de Contas do Estado do Pará. A sessão hoje vai ser curta, mas é importante aqui para 

vocês, vocês estão aqui na Casa do Controle Externo. O Controle Externo brasileiro é exercido 

por 34 Tribunais de Contas, incluindo o TCU, Tribunal de Contas da União. O Tribunal de 

Contas da União é voltado exclusivamente pelas contas do governo federal. Temos, no Brasil, 

quatro estados, incluindo Pará, que tem Tribunal de Contas dos Municípios. No Pará temos 

dois tribunais, o nosso - TCE, e o TCM. Existem TCM’s nos estados do Ceará, Bahia e Goiás. 

E tem também dois municípios brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro, têm um tribunal 

exclusivo. A nossa rede de controle é formada por 34 tribunais de contas, estamos trabalhando 

integrados. Fazemos parte de uma entidade chamada ATRICON que congrega todos os 

Tribunais de Contas, que hoje vem fazendo um trabalho institucional, relevante, consolidando 

procedimentos, uniformizando esses procedimentos e, na rede de controle, trabalhando uma 

linguagem de comum acordo para melhorar o Controle Externo. Esse é um trabalho já 

desenvolvido há algum tempo, iniciado com um programa chamado PROMOEX e agora a 

ATRICON assumiu a dianteira. O Ministério Público de Contas está presente em todos os 

tribunais. No caso do Pará esses são modelos porque eles têm independência administrativa e 

financeira. Também quero informar para vocês, apenas para conhecimento, que o Ministério 

Público tem uma entidade chamada AMPCON, que congrega todos os Ministérios Públicos de 

Contas. E os conselheiros substitutos também têm uma entidade nacional chamada AUDICON, 

que tem hoje como presidente o Ministro Bemquerer, Ministro Substituto do TCU. Eu fiz essa 

preliminar apenas para informá-los que, no decorrer da sessão, vocês vão poder acompanhar 

um pouco mais a manifestação de cada Conselheiro. Eu creio que já tiveram também uma 

preliminar aqui no centro histórico, nosso memorial de Serzedelo Correa, que é uma referência 

de homem público. Na verdade, ele é o responsável, o grande responsável, pelo funcionamento 

dos Tribunais de Contas. Não foi ele quem criou. Os Tribunais de Contas, principalmente o 

TCU, criado por Rui Barbosa, esse brilhante brasileiro, mas o Rui Barbosa não pôde 

implementar, havia dificuldades na época que o impediu de tocar esse projeto. Mas veio um 

paraense brilhante, na época ministro da Fazenda e ele assumiu a dianteira dessa ideia e 

implantou no Brasil os Tribunais de Contas, com a missão de controlar o poder. Qual a nossa 

missão aqui? Todo o dinheiro público arrecadado pelo governo do estado do Pará, como 

governo do estado do Pará gasta esse dinheiro, isso nos interessa. Essa é a nossa missão: 
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exercer o Controle Externo em benefício da sociedade. Em que momento o TCE chega no 

município? Somente no momento em que o governo do estado repassa dinheiro aos municípios 

na forma de convênios. Fora isso, a prestação de contas dos municípios e das câmaras 

municipais no caso, prefeituras e câmaras, diretamente ao TCM. Compreenderam bem? Nos 

estados onde não têm TCM, o TCE faz tudo, examina as contas do governo do estado e também 

as contas das prefeituras e câmaras municipais. Novamente, bem-vindos. Uma boa sessão a 

todos nós. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/52131-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Maria das Graças Vaz Araújo, 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. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2013/52236-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Jandira Nascimento Lelis, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro, com remessa de cópia do Acórdão nº 54.341/TCE ao 

IGEPREV para ciência e providências no sentido de seguir a orientação dessa Corte de Contas, 

caso ainda não tenha sido enviado. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

registro, com recomendação de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da 

relatora. Foi então, registrado o retorno de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Em seguida, foi dado conhecimento a respeito do Processo nº 2014/51407-9, que agasalha o 

Ato de Aposentadoria de Francisca Lopes de Araújo, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 
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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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/51692-6, que trata do Ato 

de Aposentadoria de Maria das Graças Cunha Pereira, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Antes de relatar, gostaria de fazer uma breve fala, festejar a 

presença dos alunos de Contábeis e de Direito no tribunal. Acho muito importante essa 

aproximação do Tribunal com o meio acadêmico, até porque o meio acadêmico é um formador 

de opinião. E nós precisamos ampliar o conhecimento em relação à atuação e papel dos 

Tribunais de Contas diante da sociedade. Então que sejam bem-vindos e que gostem da nossa 

sessão. Após a leitura do 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 do registro. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2015/50454-7, que trata do Ato de Aposentadoria de Nelson da Silva 

Gomes, 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 deferimento do 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da 
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relatora. 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. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50456-9, que trata do 

Ato de Aposentadoria de Rosilda Benedita Gusmão de Brito, 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 deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação da relatora. 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. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50715-9, que 

trata da Representação apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, 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 nos 

termos a seguir: Nós confirmamos o parecer, mas nesse sentido eu gostaria de fazer um 

esclarecimento, até porque eu tive acesso a íntegra do parecer. Só para, resumidamente, conhecer 

a representação e no mérito pela sua improcedência, considerando as recomendações a 

PRODEPA, que transforme essa tabela extra, que na verdade é uma forma de adequar os 

servidores que ganhavam acima do que está no plano de carreira, no plano de cargos e salários. 

Então essa tabela extra foi uma forma de adequar ao mandamento constitucional da 

irredutibilidade de salários. No entanto, que transforme essa tabela extra, que pode dar ensejo a 

esse tipo de dúvidas, como deu, no caso do Ministério Público do Trabalho, transforme em 

vantagem pessoal nominalmente identificada, a VPNI e que vá fazendo a devida correção para que 

com o tempo, a adequação do plano de cargos e salários vai aumentado e a VPNI vá se adequando 

gradativamente até a sua extinção, quando estiver no mesmo patamar. É esse o parecer. 

Ratificamos o parecer do doutor Guilherme. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto pela rejeição a 

representação proposta, por não vislumbrar na hipótese dos autos irregularidade na situação fática 

apresentada, e acolher a recomendação do Ministério Público de Contas, determinando que seja 
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oficiado à PRODEPA nos termos do parecer daquele parquet. 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 informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, colocando a palavra 

à disposição dos presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Senhor Presidente, Vossa Excelência na apresentação aos acadêmicos não identificou o 

Secretário e o Secretário Adjunto como partes integrantes do nosso Pleno. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Novamente, 

apenas para conhecimento, deixamos de citar aqui o apoio, o trabalho imprescindível do nosso 

Secretário Geral do Tribunal, doutor Arlindo, e o adjunto, doutor Jorge. E importante para o 

conhecimento dos nossos acadêmicos de Direito, Ciências Contábeis, a Secretaria do nosso 

tribunal tem total independência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Vossa Excelência não mencionou a Cláudia, extremamente importante aqui na 

colaboração dos nossos trabalhos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Na minha direita está Cláudia e na minha esquerda está o Tarcísio. São as 

pessoas que nos apoiam. A Cláudia e o Tarciso são assessores aqui do plenário. Estou falando 

assim com uma certa dificuldade, é que hoje é o dia da gripe aqui no nosso tribunal. Estão 

gripados eu, Conselheiro Nelson Chaves e a Conselheira Lourdes Lima. O Conselheiro André está 

se protegendo da gripe porque ele não pode gripar. Mas isso é o clima, chuva e tudo mais. A 

Secretaria tem bastante independência. Todos os processos passam pela Secretaria. E assim que se 

conclui a instrução processual, já com o voto do relator, quem organiza a pauta para vir a plenário 

é a Secretaria com o Presidente. E a gente tem muito orgulho da nossa Secretaria pelo trabalho 

sério, competente e independente. Eles têm autonomia para fazer o trabalho sem interferência de 

conselheiros. Da mesma forma, o nosso Controle Externo. Para vocês, estudantes de Direito e 

Contábeis, eu quero dar uma informação importante. Está em andamento nosso concurso público, 

bastante vagas para área contábil e também área jurídica. Concurso será dia 19 de junho, a banca 

é a CESPE. É difícil? Porque balançaram a cabeça? Na verdade, é também para nos dar garantia 

de que o concurso será sério e transparente. A avaliação que fizemos, a coordenadora do concurso 

é a Conselheira Lourdes Lima, que a banca que escolhemos é considerada a melhor do Brasil no 

momento. É a certeza de que termos um grande concurso. Espero que vocês se inscrevam e tenham 

êxito. É importante ressaltar para o pessoal da área contábil, a maioria dos técnicos, Auditores de 
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Controle Externo do nosso tribunal, a maioria é da área contábil. Temos muito respeito pelo 

trabalho de vocês. O Conselho Regional de Contabilidade é o nosso parceiro aqui do nosso 

trabalho, dos nossos eventos, da mesma forma a gente tem tido um relacionamento muito bom com 

a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre que possível participa conosco dos nossos 

eventos. Eu queria também, apenas para informá-los, que nós temos aqui no tribunal uma 

Ouvidoria. Este jovem Conselheiro, Odilon Teixeira, que está ali no meio da bancada, é o Ouvidor. 

A nossa Ouvidoria vem fazendo um trabalho extraordinário, já é referência no estado do Pará e 

será referência para o Brasil. Entendemos como mais um canal de comunicação com a sociedade. 

Qualquer cidadão pode se manifestar, pode oferecer sugestões, fazer críticas, acompanhar o 

funcionamento da nossa instituição. Temos outro projeto, de iniciativa do Conselheiro Nelson 

Chaves, que chamamos de TCE-Cidadão. Por isso é importante festejar a presença dos acadêmicos 

aqui de Direito e da Área Contábil. Por quê? Esse nosso projeto é mais direcionado ao estudante 

de escola pública. Nós temos visitado as escolas públicas da região metropolitana de Belém e 

começamos a ir ao interior do Pará, desenvolver esse projeto que consideramos da maior 

importância. Existe uma cartilha da Escola de Contas e o TCE-Cidadão que é um sucesso. O que 

nós queremos, muito importante isso para vocês, que o cidadão entenda o que é que nós fazemos e 

que cada cidadão compreenda que o dinheiro que o governo arrecada vem de vocês, vem de todos 

nós brasileiros. E que o dinheiro que o governo gasta também não é dele, é dinheiro da sociedade, 

é um bem da sociedade. E para dinheiro público não pode ter segredo. Nós estamos cada vez mais 

aperfeiçoando a nossa instituição para ser referência. Qualquer cidadão pode agora acessar aqui 

o nosso site, saberá quanto ganha o Presidente, qualquer Conselheiro e qualquer servidor. E com 

detalhes. Nós mostramos o nosso contracheque, sem nenhum subterfúgio. Entendemos que nós 

estamos cumprindo a lei de transparência. Eu a pouco fui julgado aqui pelos meus companheiros 

sobre a minha prestação de contas do exercício. O relator foi o Conselheiro Odilon Teixeira. E o 

Ministério Público se manifestou. Eu estava até dizendo isso, ele está aqui para testemunhar, em 

nenhum momento eu liguei para ele: “Odilon, como estão minhas contas?” Ele teve independência 

para fazer o trabalho, total isenção. Ele poderia dizer: “As contas do Presidente Luís da Cunha 

não estão boas”. Aprovar, reprovar ou com ressalva. Aqui no nosso tribunal tem um Controle 

Interno rigoroso que analisa os atos da minha gestão. E quando o Controle Interno diz: “Isso aqui 

não pode”, não pode. Eu geralmente obedeço ao controle interno e ao jurídico. Quando vem um 

parecer do jurídico e do controle interno não há o que discutir, é obedecer. E para vocês da área 
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jurídica e contábil, esse assunto eu considero da maior importância para a sociedade. Temos no 

Brasil três tipos de controle. O externo é o nosso - TCE, TCU e TCM. O interno está dentro do 

órgão. Aqui no nosso tribunal tem um controle interno, no Ministério Público tem também, na 

Assembleia Legislativa tem que ter, no judiciário tem que ter, em cada secretaria do estado tem que 

ter um controle interno. O controle interno geral do estado é a Auditoria Geral do Estado. No 

federal, Controladoria Geral da República. O controle interno ainda está em uma fase de 

consolidação e nós tivemos aqui um trabalho pioneiro no nosso tribunal, o protagonista foi o 

Conselheiro Nelson Chaves, um evento chamado Conversando com o Controle Interno, fizemos 

vários eventos em Belém e no interior do Pará. Qual era a ideia? Consolidar definitivamente na 

administração pública a cultura do controle interno. Primeiro que tem previsão legal, aqui nós 

temos advogados e estudantes de direito. É lei. Tem que ter um controle interno. E recomendamos 

o controle interno independente, preferencialmente que os integrantes do Controle Interno sejam 

servidores efetivos. Por quê? Porque o servidor efetivo tem mais coragem de se manifestar e de 

dizer não. O servidor comissionado nem sempre pode fazer isso. Ele tem medo de ser exonerado. E 

o Controle Interno não é para ter medo do chefe, é para proteger o chefe e proteger a gestão. Tolo 

é o gestor que tem medo do controle interno. Ele vai ter problemas. Controle interno é para 

impedir os erros. É para orientar o administrador de que ele está no caminho certo. E o controle 

social é o mais importante porque é o controle que vem da sociedade. Mas quero informar a vocês 

que ele ainda está tímido. A gente recebe aqui pouquíssimas denúncias vindas da sociedade. O 

cidadão está em um determinado município, ele vê a placa de uma obra anunciando o valor da 

obra, a obra está paralisada ou abandonada e ele não oferece a denúncia, não procura saber o que 

houve, pois ali é o dinheiro dele. De repente, o governo pode não ter repassado o dinheiro. Ou de 

repente o governo repassou o dinheiro e a prefeitura ou o próprio estado não fez a obra. E é 

importante quando a sociedade participa. O cidadão diz: “o que é isso? Por que está atrasado? O 

que está acontecendo?” Se não tem merenda escolar na escola pública, se no posto de saúde não 

tem remédio, se no município não tem ambulância, se os policiais não cumprem com sua 

obrigação, isso nos interessa. E eu queria concluir essa parte, dizer o seguinte, o tribunal, aliás, os 

tribunais caminham para outro tipo de auditoria, isso é importante para os bacharéis em 

contabilidade aqui, que é auditoria operacional, auditoria de resultado. E vocês, estudantes da 

área contábil sabem que a contabilidade está mudando muito, no Brasil e no Mundo, passando por 

uma verdadeira transformação. Então na verdade aqui não nos interessa pegar um processo de dez 
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anos, julgando agora, examinando apenas os papéis. Não, a gente quer saber o resultado. Se se 

gastou um determinado valor com a merenda escolar e se a merenda escolar está atendendo o 

aluno. Se gastou um determinado valor com o remédio e se tem remédio para atender a sociedade, 

e tudo mais. Essa auditoria operacional está crescendo bastante nos nossos tribunais. Então, 

estamos também, só para informar, que estamos em uma caminhada para implantar ainda este ano 

o processo eletrônico aqui no nosso tribunal. Isso vai permitir dar maior celeridade aos nossos 

processos. O nosso desejo é chegar a um ponto que estejamos agora julgando os processos do ano 

passado, que não tenha processo nesse tribunal com mais de dois anos. Também estamos já 

fazendo um trabalho piloto de acompanhar o gasto do momento. A gente quer realmente melhorar 

a qualidade deste gasto. Primeiro para combater a corrupção, segundo evitar o desperdiço. E aí 

nós estamos fazendo trabalho concomitante. Ainda é tímido, mas será acelerado. A partir do novo 

concurso, com os novos servidores, vamos fazer isso. Vamos examinar os processos antigos, mas 

queremos saber o gasto do momento. E alguns tribunais do Brasil já estão fazendo isso, que são as 

medidas cautelares. Uma intervenção, pode ser até em um processo licitatório. Se perceber que há 

vícios ou indícios de erro de regularidade, superfaturamento em um processo licitatório, o tribunal 

pode suspender o processo, através de uma cautelar. Pode acontecer no momento do contrato ou 

na assinatura do contrato. Pode acontecer também na realização do contrato. Então são caminhos 

que nós já estamos estudando para controlarmos melhor. Estamos muito incomodados com o que 

está acontecendo no Brasil, o assunto corrupção tomou conta das notícias e o nosso tribunal vai 

fazer esse enfrentamento. Daqui a um mês vai ter um grande evento em Belém, quem está 

organizando é o Ministério Público - o nosso foi protagonista aqui - de uma campanha de combate 

à corrupção. O tema do evento será: combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

Portanto a presença dos senhores é muito importante para nós. Queremos dialogar mais com a 

sociedade, queremos estimular o controle social, para que possamos melhorar o nosso trabalho, 

exercer o controle externo na sua plenitude e em benefício da sociedade. Então muito obrigado 

pela presença. Eu só quero confirmar: É a faculdade Estácio, antiga FAP? Mas o nome de guerra 

é FAP. Muito bem. Então todos os alunos que vieram aqui, depois vamos fazer uma foto, se vocês 

permanecerem, professora Rafaela Berg e o professor André Rezende. Neste momento agora, 

senhores, a gente vai fazer um trabalho, já encerramos a sessão, a parte do Pleno, julgamento, que 

é mais um dos trabalhos que fazemos aqui. O tribunal, de dez anos para cá, vem procurando 

interagir melhor com a sociedade, abrindo suas portas, fazendo uma série de eventos. E hoje, nós 
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vamos fazer uma coisa teoricamente simples, muito simples, mas que tem um significado. O 

Conselheiro Nelson Chaves me procurou para trazer uma preocupação, um assunto que foi 

pensado por uma pessoa chamada Artur Lima, que ele idealizou esse tipo de sacola, que vamos 

falar aqui, sacola reciclável, para os pacientes ostomizados. E ele vem aqui em nome da doutora 

Darci Lima, que é a diretora da SESPA, unidade da Presidente Vargas, pediu o apoio do nosso 

tribunal. O Conselheiro Nelson me procurou, me mostrou o trabalho e eu determinei 

imediatamente a nossa Secretaria de Administração e nós tomamos todas as providências. Fizemos 

uma logomarca e um cartaz e hoje estamos concretizando esse trabalho aqui na nossa instituição. 

Está aqui o nosso secretário Eduardo Lobão, eu quero em nome dele agradecer a todos os 

servidores envolvidos, o Peixoto, que foi o criador da arte do projeto. E apenas para vocês, 

acadêmicos, este é mais um dos trabalhos. Vários fazemos. Tem, por exemplo, aqui, a gente 

costuma comprar um remédio, principalmente quando ele é líquido, em vidro, e consome uma parte 

daquele remédio. E o que fazer com o resto? Guarda em casa? Joga fora? Pois nós temos um 

trabalho aqui, eu não sei dizer com precisão quantos anos, Conselheira Lourdes, seis anos eu acho, 

Vossa Excelência era Presidente. A gente faz a coleta desse material aqui no tribunal, com o devido 

cuidado como determina as normas da saúde pública. Nós temos a campanha de coleta seletiva do 

lixo aqui no nosso tribunal. Isso é a nossa pequena contribuição, no sentido de tentar formar 

consciências. Um certo dia o Conselheiro André, conversando isso comigo, aqui quase todo mundo 

é de Belém, é isso? Ou a maioria deve ser ou veio para Belém, mas a maioria tem conhecimento, se 

não tem é importante procurar saber. Um canal de Belém, qualquer um, principalmente os das 

periferias, tem canal que ninguém vê água, só é lixo. Aí o morador reclama, a televisão vai lá, o 

prefeito manda tirar o lixo, gasta uma fortuna para tirar, uma semana depois o lixo está de volta. 

Isto é, o cidadão adoece, adoece o filho dele, ele joga o lixo no canal e é com dinheiro dele que o 

prefeito vai lá coletar o lixo. E ele ainda está pagando aquela conta. Causa o dano e paga conta. 

Vocês já se deram conta a quantidade de gente que tem coletando lixo na cidade? E não resolve. 

Quem paga essa conta? Nós. E se colaborássemos um pouco mais para jogar menos lixo nas ruas? 

Era um ganho para sociedade. Teria uma sociedade mais limpa e um custo menor para a 

Prefeitura de Belém. Mas agora eu queria passar a palavra ao Conselheiro Nelson Chaves para ele 

conduzir isso. Eu creio que está aqui o Artur Lima, fique ali próximo da tribuna enquanto a equipe 

da Secretaria vai mostrar mais ou menos o trabalho. E eu queria passar a palavra para conduzir 

esse momento especial, histórico, importante para nós, ao Conselheiro Nelson Chaves. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Bom dia a 

todos, professores, alunos da faculdade, que dão a honra da sua presença aqui. Isso é uma 

demonstração de generosidade do Presidente, provavelmente porque sou o mais antigo, o mais 

velho. Mas esse projeto, TCE-Cidadão, que a Escola de Contas Alberto Veloso conduz, está aqui a 

Presidente do Conselho, está ali a Conselheira Milene, integrante também, Vice-presidente do 

Conselho, está lá a diretora, professor Géo, nós todos conselheiros, integrantes do Ministério 

Público, ele fala em levar para a escola pública aqueles princípios que estão consagrados no 

artigo terceiro da nossa Constituição, que é fazer uma sociedade justa, fraterna e solidária. Isso é 

um gesto de solidariedade humana. Quero parabenizar o Artur, é um nome para mim muito 

querido, que é o nome do meu filho mais velho, que é Artur também, e também de um grande ícone 

da arte brasileira, que é o pianista Artur Moreira Lima, e aqui o pioneiro na saúde pública com 

essa invenção fantástica. Eu apenas fui um instrumento, eu fui talvez aquele Aedes Aegypti, que vai 

lá fazer a transmissão da doença. Só que aqui, claro, foi a tentativa da saúde. Eu, na realidade, 

estava conversando com o nosso companheiro, assessor da Casa, ex-vereador Antônio Sobrinho, e 

me trouxe, havia uma visita que tinha feito ao Secretário de Saúde, e lá encontrou o modelo dessa 

sacola, que foi projetado pelo Artur, dizendo o seguinte, que havia uma deficiência - e a gente sabe 

que isso ocorre, muitas vezes as pessoas que tem a necessidade de utilizar essa bolsa para coleta 

do material e em decorrência das cirurgias feitas no estômago, no intestino - havia uma falta do 

invólucro. Pediria que o Artur logo exibisse para todos a invenção dele, uma sacola, passa ali para 

que ele já possa mostrar, que bom que tenhamos o auditório preenchido inteiramente, Presidente, 

na manhã de hoje colocar figuras tão ilustres, tão queridas, estudantes, professores, nossos 

servidores. E esse material que ele projetou a sacola, que normalmente as repartições jogam fora, 

quando recebi aquele material vi a simplicidade e ao mesmo tempo a utilidade, sobretudo o efeito 

psicológico que vai acontecer para aquelas pessoas que necessitam de acolher a bolsa como se for 

uma sacola de supermercado. Presidente imediatamente chamou o doutor Eduardo Lobão ali 

presente, vire-se para ele, doutor Eduardo, para esse plenário, para essa plateia, levante a mão. É 

o nosso Diretor da Administração. Tem ali a Flávia da comunicação que representa os nossos 

companheiros. Tem o Peixotinho, tem a Bruna, que são integrantes do processo da comunicação, 

do design da coisa toda. E que o tribunal com tanto material desse tipo que era praticamente, 

Conselheira Rosa, Conselheiro Odilon, André, minha querida irmã Lourdes, Julival, Milene e 

Deíla, era desperdiçado. E nós, a partir dessa providência autorizada pelo presidente, abençoada 
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hora que o Sobrinho também nos trouxe essa amostra. E o tribunal vai passar, a partir de agora, a 

fornecer esse material antes desperdiçado em bolsas que vocês veem, ela é de bom gosto, o tribunal 

apenas vai, sugerimos ao Presidente, colocar um selinho do TCE Pará. E aquela figura lá que não 

precisa saber o nome de cada um de nós, mas vai saber que esta instituição também pratica quando 

pode e deve praticar sempre, e pode sempre praticar, atividades que estão na busca da 

solidariedade, do carinho, do afeto, no sentido de ser útil também de uma outra forma à sociedade 

com uma coisa que era desperdiçada. Então eu quero festejar muito a presença do Artur aqui, da 

senhora que eu acompanho, que nos deu a possibilidade. E agradecer, Presidente, muito a 

diligência, o engajamento da equipe de Vossa Excelência, da administração, da comunicação que 

fizeram aqui, do design, que está ali o Peixotinho, que eles se dedicaram e produziram aqui essa 

sacola que qualquer um de nós pode chegar no supermercado tranquilamente. E a pessoa que 

precisa de colocar para carregar a bolsa, que às vezes também até se rompe. Quero dizer que a 

nossa ilustre representante nessa sessão hoje do Ministério Público de Contas, além de brilhante 

advogada, é brilhante médica também. Ela é médica e é advogada também. A maneira que 

conversava com ela antes da sessão é de uma coisa muito simples, mas eu ainda estou naquela 

geração dizendo que as coisas mais bonitas da vida são as coisas mais simples que a gente realiza. 

Então eu quero parabenizar o Artur. Ele é um inventor. Pode isso ser divulgado pelo país todo. E 

Presidente, é muito interessante, é muito gostoso a gente saber que um gesto simples desta Casa no 

acolhimento de todos, podemos dar uma demonstração de solidariedade humana. Muito obrigada 

aos alunos, aos professores, por abrilhantarem a manhã de hoje nesse tribunal. Muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Subprocuradora do Ministério Público de Contas Deíla 

Barbosa Maia: Gostaria de parabenizar você, Artur e toda sua equipe. Porque realmente é uma 

ideia simples, nós vemos a capa com o perfurador a algo para sustentar o peso, mas é uma ideia 

simples que vai ajudar muitos pacientes. Então parabenizo sua inciativa. Vou levar ao Ministério 

Público de Contas que, com certeza, também adotará a mesma medida. E eu acho importante, 

Presidente, a título de sugestão, divulgar ao máximo à sociedade porque isso com certeza os 

professores vão levar essa ideia para sua faculdade. E eu acho que os demais órgãos públicos do 

estado do Pará deveriam todos adotar essa medida. Que além de reaproveitar o material que iria 

para o lixo, que iria poluir a nossa cidade, querida cidade, ele ainda vai ajudar outras pessoas. E 

esse é o grande mote, esse dia, do reaproveitamento, da reciclagem, é justamente você dar novos 

usos a materiais que iriam ser desperdiçados. Então parabéns pela iniciativa. E eu acho que 
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quanto mais pessoas puderem saber disso, mesmo o cidadão em casa, pode também contribuir com 

a universidade levando essas sacolas para lá. E nós, com certeza, adotaremos também essa 

medida. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Importante ressaltar que a nossa equipe vai entregar a sacola pronta. Não é 

simplesmente pegar a capa da resma de papel. Não. Nós vamos fazer. É um trabalho voluntário dos 

nossos servidores. A equipe que trabalha com o material, o Alfredo Cláudio Oliveira está também 

muito empenhados. E quase todos envolvidos estão ligados à administração, que tem à frente o 

Secretário Eduardo Lobão. Então, muito obrigado. Vamos agora ouvir a pessoa que teve a ideia. 

Aqui no nosso tribunal entrou através do Conselheiro Nelson Chaves, que teve a percepção de 

trazer para cá e nos envolver no trabalho. Mas foi o Artur quem pensou e teve a ideia. Agora vossa 

senhoria tem a palavra. Manifestação do Senhor Artur Lima: O objetivo dessa sacola é, em 

primeiro lugar, tirar o lixo do meio ambiente, e atender em nossa unidade as pessoas ostomizadas, 

que são pessoas com ostomia. O que é uma pessoa ostomizada? É uma pessoa que fez uma cirurgia 

do sistema digestório por trauma ou por câncer. Então ela tem que fazer uma cirurgia de 

colonostomia. Essa sacola é para carregar o material, que é um dispositivo coletor desses 

pacientes. Antes, eles usavam uma sacola transparente e isso lhes causava constrangimento. A 

nossa vontade é atender mil pacientes por mês, então seriam mil sacolas por mês. São atendidos 

mil pacientes por mês na nossa unidade. Então tinham situações que não existiam nem a sacola de 

plástico para dar para eles, que carregavam na mão. Isso dava muito constrangimento a esses 

pacientes. Tivemos a ideia com a nossa coordenação da unidade Presidente Vargas de aproveitar 

as sacolas, que são bem resistentes. Na sacola, queria que colocasse aquela imagem da pessoa com 

ostomia. Essa imagem. Isso é uma placa e uma bolsa que é fixada ao seu abdômen. Se for 

colostomizado, são fezes, se for urostomia, é urina. Então essas sacolas recebem oito kits por mês, 

uma quantidade bem grande. Então cabe certinho na sacola. Até eles questionam lá, em relação ao 

uso das sacolas, que são transparentes, então eles não gostam de levar nessa sacola. E tivemos a 

ideia de produzir esse material. Só que quantidade é muito grande. São mil pacientes por mês. 

Então essa parceria com o TCE é muito importante para atender essa nossa clientela. E eu deixo 

aqui um agradecimento ao TCE, essa parceria, de poder ajudar a nossa unidade. E também me 

informaram que aqui tem muito estudante de faculdade. E na faculdade tira-se muita xérox, então 

seria bem-vinda essa parceria para nos enviar esse material para a URE Presidente Vargas. O 

TCE foi à frente porque ele vai produzir e entregar pronta. Mas se você não puder, tem voluntário 
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para fazer ela, mande para nós que montamos 1á e fazemos a sacolinha para distribuir a nossa 

clientela. E também queria agradecer aqui a nossa diretora, Darci, que não pôde vir por motivo 

particular. Ela está nos apoiando, no primeiro Centro Regional de Saúde, que fica ao lado da URE 

Presidente Vargas. Então o objetivo é multiplicar essa ideia, multiplicar e abraçar, porque a gente 

só consegue ter êxito nesse projeto se todo mundo se unir, ter o mesmo pensamento, a sensibilidade 

com esses pacientes ostomizados. Agradeço a todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, senhores conselheiros, nossa 

representante do Ministério Público de Contas, acadêmicos aqui presente, aos professores, aos 

servidores e servidoras desta instituição. Eu gostaria de deixar também minhas palavras de 

parabéns ao Artur. Eles já estiveram conosco também lá nosso gabinete e já tinha tido contato com 

o Conselheiro Nelson, com o Antônio Sobrinho, parabéns Conselheiro Nelson por abraçar mais 

esta causa e ao nosso Presidente que, de pronto, quando ficou sabendo, inclusive a diretora esteve 

conosco no nosso gabinete junto com o Artur e levaram ao conhecimento do nosso Presidente e ele, 

imediatamente, convocou logo uma equipe, essa equipe boa que não mede esforços para enfrentar 

desafios. É mais um desafio e um importante desafio que eu gostaria de deixar o registro e 

parabenizar a todos, o Presidente, Conselheiro Nelson, a doutora Darci e o Artur, que teve essa 

brilhante ideia, e toda a equipe do tribunal que já foram acima do que pede a SESPA, através da 

sua diretora do primeiro centro regional e do Artur, para já entregar o material pronto. Isso é uma 

grande colaboração. Com certeza que eles só têm mesmo a agradecer. E até também produziram 

um material de propaganda ou campanha. Isso é muito importante. E hoje é muito importante 

disseminar aqui onde, com certeza, os acadêmicos dos cursos de direito e do curso de 

contabilidade já vão levar isso para a própria universidade, para que eles possam também 

multiplicar essa campanha, multiplicar essa boa ação. Um pequeno e simples gesto, mas que tem 

uma grandeza extraordinária. Portanto, parabéns. Eu fico feliz por saber que não tem dois meses 

que vocês estiveram conosco e hoje nós vemos o resultado desse trabalho, que foi muito rápido, 

muito rápido mesmo, e parabenizo em nome de todos aqui da Casa, em nome do Conselheiro 

Nelson, do Presidente, a todos aqueles que se dedicaram para que pudéssemos hoje estar aqui 

festejando e apresentando o resultado. Muito obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente. Que ideia bonita, Artur, parabéns. 

Parabéns ao tribunal, Presidente, Conselheiro Nelson por ter abraçado a causa. E eu quero 

inclusive pedir que esse material de campanha me seja dado pessoalmente, será distribuído aos 
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servidores desta Casa, para que eu, por exemplo, possa dar aos meus filhos, que estão em idade 

escolar, que certamente eles estenderão essa campanha em suas escolas. E a minha filha que adora 

reciclagem, ela tem dez anos, ela vai certamente produzir as próprias sacolas para contribuir com 

a campanha do tribunal. E suas colegas, todos certamente irão abraçar essa causa muito bonita e 

importante. Inclusive, Artur, posso te sugerir, te dar uma ideia, é possível fazer as alças também 

atravessadas, mais cumpridas, para que as pessoas tenham as mãos livres para continuar usando 

da maneira que elas precisam e terão a sacola próxima ao corpo. Uma ideia, uma sementinha. 

Parabéns, parabéns tribunal e a sua equipe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Da mesma forma quero cumprimentar aqui o Artur e toda a equipe da 

SESPA pela ideia. É uma ideia aparentemente simples, mas com uma grande repercussão. E 

cumprimento Vossa Excelência, Conselheiro Nelson, por ter abraçado essa campanha e 

possibilitar nessa Casa sua divulgação e que os servidores se empenhem nesse intento. Eu digo que 

é um gesto simples, porém ele traz muitas repercussões. Nós vivemos em um momento no Brasil que 

estamos em uma crise, não apenas institucional, política, mas também econômica. Então toda a 

economia de recursos é bem-vinda. E aqui, querendo ou não, se nós nos engajarmos e 

conseguirmos alcançar os resultados, vamos gerar uma economia para o estado. Isso já é 

simplesmente louvável. E, de todo modo, também estamos contribuindo pelo desenvolvimento 

sustentável do meio ambiente. A gente evita, como falou muito bem a doutora Deíla, que isso vá se 

perder nos lixões das cidades. Portanto, é importante ainda, Presidente, aproveitando a presença 

dos estudantes aqui de Direito e de Contábeis da FAP, hoje Estácio de Sá, que eles vieram aqui na 

busca de aprimoramento acadêmico e quem sabe nortear o seu futuro, sua futura vocação 

profissional, o Tribunal de Contas, querendo ou não, para quem é da contabilidade e do Direito, é 

uma opção profissional a ser seguida depois de formado. É importante que eles saibam não apenas 

como nós julgamos e como lidamos com o Controle Externo em relação aos recursos públicos do 

estado, que implementam políticas públicas e estão inseridos em programas governamentais. É 

importante saber que o Tribunal de Contas, além disso, também tem que ser um exemplo para a 

sociedade em outros assuntos, enaltecendo campanhas desse nível porque, querendo ou não, a 

sociedade só será transformada se todos nós nos dermos as mãos. Isso são pequenos gestos como 

esse que fazem a diferença. Então cumprimento a todos e parabenizo a todos pela campanha. 

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

bem. A palavra continua à disposição. Eu queria só pedir ao doutor Eduardo Lobão que 
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informasse como vai funcionar aqui dentro essa parte da logística. Manifestação do Senhor José 

Eduardo Rodrigues Lobão: Bom dia a todos. Apenas é questão da logística, mas como funcionará 

isso? Nós estamos, através da comunicação, a Flávia, fazendo a divulgação em todos os setores do 

tribunal, já começando pelos gabinetes dos conselheiros e todas as secretarias, divulgando esse 

folder e também confeccionamos este adesivo aqui que vai ser colocado, primeiramente, em todas 

as máquinas xerográficas do tribunal. Nós temos dois tipos de máquina, uma que é terceirizada 

através de um contrato com uma empresa, e ela fornece a máquina e fornece o papel, então toda a 

vez que o material sair tanto da máquina do contrato que nós temos, como das próprias máquinas 

nossas do tribunal, o usuário via, através do setor de almoxarifado, que ali está o Cláudio, é o 

chefe coordenador do almoxarifado. E a princípio vão ficar em todas as máquinas xerox pregado 

para que o funcionário, na sala, toda vez que for trocar o papel lembre que aquele papel não seja 

descartado, jogado no lixo, então ele vai ficar pregado na máquina xerox. Da mesma forma, 

quando ele for receber o papel no almoxarifado, o Cláudio, então, também sempre entrega um para 

lembrar que não desperdice aquele papel. E o Cláudio está lá, não só recebendo esse material, 

como também confeccionando as sacolinhas. É ele quem está fazendo a finalística dessa campanha, 

que é confecção dessas sacolas. Então nós pedimos a todos os colegas, aqueles que estão nos 

ouvindo em sala hoje, que abracem essa causa, abracem essa campanha, não desperdice. O 

Conselheiro Odilon falou agora do meio ambiente, isso é uma coisa maravilhosa que vai nos 

ajudar muito em desperdiçar esse material. Jogamos toneladas de papéis mensalmente nos 

containers que vão para o carro do lixo, e agora nós podemos ser solidários a esta campanha. 

Então todos os funcionários devem procurar o Cláudio no material. Se não tiver condições, tiver 

ocupado, o Cláudio pede uma pessoa que vá nas salas buscar esse material. E estamos de braços 

abertos para dar continuidade a essa campanha e a essa solidariedade. Não só à SESPA, mas 

todos os beneficiados disso tudo, que é a sociedade. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado, doutor 

Eduardo Lobão. Eu queria pedir ao Artur que depois conversasse com o Cláudio, nosso servidor, 

levando em conta a sugestão da Conselheira Rosa Egídia, no sentido de tentar, não sei se na 

metade, em uma quantidade orientada por você e fazer uma alça mais longa. Depois você conversa 

com o Cláudio, que se orientasse ou se ficasse assim no jeito que está mesmo. Manifestação do 

Senhor Artur Lima: O objetivo é usar a criatividade, tentar melhorar o máximo possível de 

transportar o material dos pacientes com ostomia. E nós temos os protótipos dela, da pequena, tem 
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umas que são a metade, tem outras que tem esse protótipo também de poder fazer a sacola. É uma 

ótima ideia. Então o objetivo é você tentar ser o pioneiro e as pessoas, em grupos, várias cabeças 

pensam diferente, então vai pintar novas ideias e aí é colocar em prática. E nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às onze horas e vinte e cinco minutos (11h25min) e mandou que eu, Jorge 

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

ata. 

 
Belém, 29 de março de 2016. 
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