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ATA Nº 5.387 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de maio do ano dois mil e 

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

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

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

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

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

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 Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, por motivo de 

força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia três (03) de maio de 2016, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 

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

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

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

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

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

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

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, solicitou ao 

senhor secretário que procedesse a inversão da pauta de julgamentos para que fossem relatados 

primeiramente os processos de nºs. 16, 19 e 15 da pauta. Em não havendo expediente a ser lido, 

e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de 
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julgamentos, sendo anunciado Processo nº 2015/50882-1, que trata do Ato de Admissão de 

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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, com determinação à 

SEDUC (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Logo após Sua Excelência 

proferiu seu voto para indeferir os registros, com expedição determinação à SEDUC, em até 15 

(quinze dias), cessar pagamento dos vencimentos e adotar as providências cabíveis, 

especialmente quanto à promoção de concurso público para provimento de cargos de sua 

estrutura. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: Eu só queria entender uma coisa, conselheiro, por favor. Vossa excelência está 

propondo o indeferimento dos registros, acatando a determinação do Ministério Público para 

realização de concurso público. Mas não há, da parte de vossa excelência, nenhuma sugestão 

para que quem recebeu devolva. Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não, não. 

Eles trabalharam. É para interromper o pagamento a parti daí. Manifestação da 

Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu gostaria de perguntar, 

foi proposto indeferimento pelo Ministério Público em razão do quê? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A Secretaria de 

Controle Externo ela se manifesta pelo indeferimento alegando que a contratação contraria os 

termos previstos no termo de ajuste de conduta, é uma sugestão, tendo em vista a vigência do 

contrato e análise, vai até o mês de maio de 2016, podendo ser prorrogado o contrato. 

Portanto aqui já está dizendo para não prorrogar. Além de alegarem que as contratações 

visam atender necessidades permanentes que se tratam de contratações temporárias para 

cobrir outras contratações. Então, além da falta do envio do comprovante de escolaridade de 

alguns contratos, a secretaria alega também não perceber qualquer espécie de processo 

seletivo, é o que a gente vem falando, conselheira Rosa. Em relação a sucessivas contratações 

temporárias, essa corte de contas já se posicionou pelo indeferimento do registro como, por 

exemplo, do acórdão 54747 do relator conselheiro substituto Julival Rocha. Ou seja, já existem 

decisões. O Ministério Público sugere que seja determinado à SEDUC que promova o devido 

concurso público. O que vem aconteceu? Vem se prorrogando, vem se recontratando, se 
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recontratando e a mesma função para o mesmo cargo. Não é uma situação, como diz a 

constituição, temporária, urgente, de necessidade prioritária, não, absolutamente, são coisas 

que já vem. Então assim, já teve decisão do plenário, do tribunal. O Ministério Público de 

Contas tem se posicionado nessa direção. A nossa Secretaria de Controle Externo, eu fiz aqui 

um resumo, doutora Rosa, para atender, obviamente, é importante a intervenção de Vossa 

Excelência, mas é nessa direção, mais ou menos. Eu agradeço a pergunta de vossa excelência. 

A matéria foi colocada em votação, tendo a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira solicitado vistas do processo nos termos regimentais, no que foi de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51690-4, 

Ato de Aposentadoria de Wilton Sales de Andrade, cujo relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. 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 conceder prazo para o IGEPREV efetuar a anulação da Portaria 

NUL AP nº 1965, de 13.11.2015, que anulou a Portaria AP nº 1300, de 19.06.2013; retificar a 

Portaria AP nº 1300, de 19.06.2013 no que concerne ao seu fundamento legal e composição dos 

proventos, de forma que passe a constar do ato a referência ao art. 131, §1º, IX da Lei nº 

5.810/1994, sendo o percentual do Adicional por Tempo de Serviço de 50% (cinqüenta por 

cento) (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia, presidente. Bom dia senhores 

conselheiros. Doutor procurador geral do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. 

Apenas para entender, esse senhor Wilton faleceu, conselheiro Cipriano? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não. Esgotada a fase 

de discussão, a matéria foi colocada em votação, tendo o relator proferido seu voto nos termos a 

seguir: Presidente, acompanho a manifestação da Secretaria de Controle Externo, face a perda 

do objeto, determino o arquivamento dos autos e encerrar este assunto. É o meu voto. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Chaves: Acompanho o relator. Voto da Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu peço perdão a vossa excelência, mas eu não 

entendi a questão da perda do objeto. Por que a perda do objeto? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O Igeprev diz que não 
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deveria aposentar, o Igeprev mandou, fez tudo, mas revisou o processo e viu que o aposentando 

ainda não tinha tempo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: E não anulou a portaria? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não, aí tem que ver, posso verificar aqui nos autos. Me 

deixe ver. Mandou. Mandou anulando a portaria. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Peço escusas a Vossa Excelência, entendi, compreendi o seu voto. E 

acompanho vossa excelência. Voto da Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu só não entendi porque o Ministério Público pediu 

para corrigir uma portaria e pediu anulação ao mesmo tempo. Não faz sentido. Acompanho o 

relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: Vamos tirar as dúvidas, é importante, concluímos a votação tirando as dúvidas. O 

relator já tirou as dúvidas. Agora o Ministério Público, se desejar se manifestar. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do MPC Felipe Rosa Cruz: Na verdade, 

conselheira Rosa, o Ministério Público pede a anulação da portaria que havia anulado a 

primeira portaria de registro. Então anulando essa segunda portaria, repristina-se a portaria 

original. E nessa portaria original o Ministério Público pediu uma alteração do fundamento do 

ATS, só isso. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Eu acompanho o relator. Em seguida a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

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

2015/51300-5, que trata do Pedido de Rescisão cujo interessado é o senhor José Alves Feitosa 

Oliveira, cuja relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, registrando-se o 

impedimento do Excelentíssimo Senhor 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 para conhecer do 

pedido de rescisão, opinando pela procedência parcial do mesmo, mantendo a irregularidade, 

reduzindo, porém, o valor devolução, e manter a multa pela instauração da tomada de contas e 

pelo não atendimento à diligência, reduzindo a multa aplicada em relação à devolução (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do requerente, doutor Cássio Murilo 

Silveira, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal 

foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Obrigado. Primeiramente, bom dia, 
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senhores conselheiros, bom dia demais membros presentes nessa sessão solene. 

Primeiramente, excelências, queria salientar aos senhores que a conclusão do objeto 

conveniado com a Sepof, tinha a função de a terraplenagem e drenagem de alguns ramais da 

zona rural que compõe o município de Inhangapi. Como nós sabemos que a região Norte, 

reiteradamente sofre no período de inverno elevadas as chuvas fortes, aconteceu que nesta 

época, na conclusão do convênio, o município de Inhangapi entrou no estado de decretação de 

emergência pela defesa civil, que inúmeras enchentes afetaram várias zonas rurais. Tendo em 

vista disso, a Sepof realizou o laudo de vistoria dela, sete meses após essa decretação do 

estado de emergência. Levando em consideração que o que foi apontado pela Sepof é uma 

inexecução. Só que não foi uma inexecução, a realidade dos autos é outra, a realidade fática 

também é outra. O prejuízo acarretado foi alheio a vontade do interessado. Foi alheio a 

execução do objeto compactuado. Esta Corte vem colocando em matéria, discussão desse 

plenário, mais precisamente na segunda sessão ordinária no mês de abril, o Excelentíssimo 

Representante do Ministério Público, doutor Guilherme Sperry, colocou em discussão que 

deveria ser levado em consideração a aplicação percentual do recurso. Ou seja, se essa 

aplicação trouxe benefício para a sociedade. Como vocês podem ver, mais de 75% do objeto 

foi alcançado e o decorrente suposto prejuízo foi em virtude de uma catástrofe natural, não 

estava nas forças do interessado conduzir essa situação. Nessa segunda sessão do mês de abril, 

a matéria de discussão foi posta que se o interessado aplicasse determinado percentual à 

sociedade e esse percentual não atingisse benefício algum, o mesmo deveria devolver 100% do 

objeto recebido. Essa matéria em discussão já foi pacificada pelo STJ que, em reiteradas 

decisões, chegou à seguinte conclusão, que para haver a necessidade de ressarcimento ao 

erário, que se comprove a glosa do valor do administrador público, é necessário ocorrer o 

dano efetivo ao erário. E no caso dos autos, excelência, está comprovado que o repasse foi 

recebido, o repasse foi aplicado em virtude dessa decretação de estado de emergência no 

município de Inhangapi. Infelizmente, algumas partes das zonas rurais realmente foram 

danificadas, então sem verba, sem possibilidade alguma, não havia como o gestor da época 

refazer o serviço que já tinha sido pago pelo estado e pela contrapartida do município. Com 

todos os documentos acostados ao nosso recurso, e por essas razões, e tomando como 

precedência também discussão já elencada por vossas excelências, o que nós requeremos é que 
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se o entendimento de vocês for pela irregularidade das contas, que seja eximido, o interessado, 

da devolução do valor. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

Conhecer do Recurso e dar-lhe provimento parcial, passando a julgar as contas Regulares com 

Ressalva, mantendo a multa de R$1.000,00 (mil reais) pela Instauração da Tomada de Contas e 

pelo não atendimento à diligência no mesmo valor imposto. 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 o 

ingresso em plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias, assim como, a 

saída de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2012/51281-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizada pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com aplicação da multa 

regimental a senhora Luciana Maria Cunha Maradei Pereira e sugestão de determinação à 

Hemopa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelo referido ato, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro e acompanhar as manifestações da Secex. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51692-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Comunicação, 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 dos registros e aplicação da multa 

regimental ao senhor Ney Emil da Conceição Messias Júnior (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelos referidos atos, embora regularmente notificado, não esteve 

presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir  os 

contratos dos Senhores Gilson Fernando Ventura da Cunha e Paulo Cézio Carneiro de Melo, 

deferir os registros dos demais contratos, devendo a Secretaria desta Corte de Contas expedir 

ofício à SECOM dando ciência do que determina o dispositivo regimental retro referido e 

aplicar ao senhor Ney Emil da Conceição Messias Júnior a multa no valor de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), nos termos do art. 243, I, “b” do RITCE/PA. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2013/52431-7, 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. 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, com sugestão de determinação 

à Adepará, Sead, Secex e Age e aplicação da multa regimental ao Diretor Geral da Adepará à 

época (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelos referidos atos, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, devendo a Secretaria desta Corte de 

Contas expedir ofício à Adepará, dando-se ciência das recomendações do Parquet de Contas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51092-0, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Curionópolis, responsável Sebastião Curió Rodrigues de Moura, cujo 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado, aplicação das multas regimentais ao seu responsável e determinação ao 11º 

Centro Regional de Proteção Social/Sespa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 
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se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o 

senhor Sebastião Curió Rodrigues de Moura em débito para com o erário estadual na 

importância de R$90.000,00 (noventa mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), pelo débito apurado e R$847,00 (oitocentos e quarenta 

e sete reais), pela remessa extemporânea das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2011/50113-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Castanhal, responsável Hélio 

Leite da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com 

ressalva e recomendações (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva e determinar à 

Secretaria deste Tribunal a expedição da recomendação 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 do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50267-5, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Sindicato dos Produtores Rurais de Dom Eliseu, responsável José Antônio Feitosa Coutinho, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e aplicação 

das multas regimentais cabíveis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do 

responsável pelas presentes contas, doutor Sávio Melo, estava presente e na forma como lhe 

faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos 

seguintes termos: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor conselheiro relator 
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André Dias, demais conselheiros, membro do Ministério Público de Contas, bom dia a todos os 

presentes também. Aqui, a prestação de contas do Sindicato dos Produtores Rurais de Don 

Eliseu, na pessoa do seu presidente, senhor José Antônio Feitosa. Relativa a um convênio 

firmado com a Sagri, na gestão do presidente Hildegardo Nunes em um importe de 80 mil 

reais, contrapartida de oito mil reais, para a realização da Expoad, a feira de exposição 

agropecuária de Don Eliseu. Inicialmente, na sua manifestação primeira, o Ministério Público 

opinou pela irregularidade das contas em decorrência da ausência de processo licitatório e de 

cotação prévia. Instado a se manifestar, o interessado explicou que na verdade todas as 

despesas se referiam a objetos distintos. E aqui eu destaco, apenas para exemplificar, aluguel 

de estrutura de palco, aluguel de estrutura de sonorização, de grades, de estrutura de 

iluminação, objetos distintos e que respeitaram o limite de oito mil reais. Duas situações 

também atraíram a inexigibilidade, foi a divulgação pela TV Atlântico e pela rádio 

comunitária, única TV, única rádio local, portanto atraí a inexigibilidade em decorrência da 

inviabilidade de competição. Feitos os esclarecimentos, a terceira controladoria de contas 

ratificou o parecer, já opinando, portanto, pela regularidade das contas, em decorrência do 

alcance integral do objeto, que por sinal é devidamente reconhecido pela Secretaria de 

Agricultura. E o Ministério Público também foi pela irregularidade das contas com uma 

pequena ressalva. A ressalva do Ministério Público é uma irregularidade de natureza formal 

porque pagamentos ocorreram após a vigência, então a vigência, salvo engano, foi dia cinco 

de janeiro, os pagamentos ocorreram em 17, 18 e 22 de janeiro. O que se pondera aqui, senhor 

presidente, em relação à ressalva, para a retirada da ressalva, é que o fato geral desses 

pagamentos, ele ocorreu na vigência do contrato. Todo, todos. Isso é incontroverso. O fato 

gerador, o aluguel do palco, o aluguel do som, da iluminação, todos ocorreram na vigência do 

convênio. E daí porque, neste caso específico, sendo absolutamente inequívoco o alcance 

integral do objeto do contrato, reconhecido pela secretaria, reconhecido pela controladoria, 

conhecido pelo próprio Ministério Público é que se pede pelo conjunto da obra, já que está 

sendo utilizado tanto esse termo atualmente, pelo conjunto da obra que seja julgado regular em 

sua totalidade e sem nenhum tipo de ressalva. Então com essas breves considerações, senhor 

presidente, agradecendo a atenção de todos, é que se pede o julgamento da regularidade 

integral das contas sem nenhum tipo de ressalva. Muito obrigado. A matéria foi colocada em 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 678

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

voto 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53085-2, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Oriximiná, responsável Luiz Gonzaga Viana 

Filho, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e 

aplicação da multa regimental ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares com ressalva e aplicar ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes a 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo descumprimento da 

Resolução nº 13.989/95. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53109-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, 

responsável Álvaro Brito Xavier, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas com ressalva, com sugestão da aplicação da multa regimental e 

expedição de determinações ao responsável e ao município de Conceição do Araguaia (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao senhor Álvaro Brito 

Xavier a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa 

intempestiva das contas e determinar à Secretaria deste Tribunal, expedição da recomendação 
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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 do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53898-4, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Paraense de Recursos Humanos, 

responsável Alcione Lobato da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da multa 

à autoridade a quem efetivamente competia o acompanhamento e a fiscalização do ajuste e que 

deixou de fazê-lo (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado da responsável 

pelas presentes contas, doutor Sávio Melo, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 

da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: 

Senhor presidente, obrigado mais uma vez, senhores conselheiros, apenas para uma breve 

participação, é um simples pedido, não simples pela importância que o documento tem para a 

formação do juízo de convencimento desta Corte. A conversão desse julgamento em diligência 

para juntar do laudo conclusivo, que atesta, de maneira muito clara, o alcance integral do 

objeto. Dessa forma, em decorrência da importância do documento, inclusive foi um dos pontos 

relatados pelo eminente conselheiro Nelson Chaves, é que se pede que seja convertido esse 

julgamento em diligência para juntada deste documento, a fim de que vossas excelências 

formem o juízo de convencimento com base no princípio da verdade real. É o que se 

pede.Muito obrigado. E peço a juntada neste ato, se assim for deferido pelo eminente relator 

com anuência da corte. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria foi colocada em 

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

voto para receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/53312-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus 

Saavedra, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o 
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impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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

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

regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis na espécie (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar ao senhor Raimundo Zoé de Jesus Saavedra 

a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52971-1, que trata da Tomada de 

Contas de Exercício ou Gestão instaurada na Organização Social Pró Saúde - Associação 

Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Regional do Baixo Amazonas DR. 

Waldemar Penna, exercício financeiro de 2009, responsável Paulo Roberto Mergulhão, cujo 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e aplicação 

da multa regimental ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

ressalva, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2011/52975-0, que trata da Tomada de Contas de Exercício ou Gestão instaurada na 

Organização Social Pró Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - 

Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna, exercício financeiro de 2010, 

responsável Paulo Roberto Mergulhão, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 
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Chaves, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo da 

penalidade regimental que o caso enseja (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

ressalva e, aplicar ao senhor Paulo Roberto Mergulhão a multa no valor de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2013/51497-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, responsável Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva e aplicação da multa regimental ao seu responsável, com sugestão de 

expedição de determinações ao responsável e ao Município de Vitória do Xingu (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao senhor Liberalino Ribeiro de Almeida 

Neto a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa 

intempestiva das contas e determinar à Secretaria deste Tribunal a expedição da recomendação 

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 do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50225-7, 

Agravo Regimental, interposto por Josué da Silva Neves, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o impedimento dos Excelentíssimos Senhores 
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Conselheiros André Teixeira Dias e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

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

e provimento parcial, em relação à necessária correção da grafia do valor conveniado e manter 

os demais termos do Acórdão TCE/PA nº 54.055/2014 (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para Conhecer do Agravo, para no mérito dar provimento para admitir nesta Corte de 

Contas os Embargos de Declaração opostos pelo Senhor Josué da Silva Neves e submeter à 

apreciação do plenário, em cumprimento ao § 2º do art. 271 do Regimento Interno atual. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51426-7, Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com sugestão de determinação ao 

Hospital Ophir Loyola (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51444-9, Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com sugestão de determinações ao 

Hospital Ophir Loyola, Casa Civil (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

registro e acompanhar 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 do relator. Nos termos do disposto no 
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artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta 

Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) 

dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos 

atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Sobre a mesa solicitação do departamento de 

Controle Externo para o arquivamento e baixa no sistema dos processos de tomadas de contas 

números 2013/52409-0 e 2013/503001-1, tendo em vista as suas instaurações indevidas, 

enquadrando-se no disposto na resolução de número 18.529, de 013, deste tribunal. Sua 

excelência, conselheiro relator Cipriano Sabino, após análise dos autos, considerando que os 

convênios já foram objeto de julgamento por essa corte de contas, determinou o arquivamento 

dos autos e a consequente baixa no sistema de gestão de documentos. A matéria foi colocada 

em discussão, em não havendo, a matéria foi colocada em votação que tendo a decisão 

acordada por unanimidade, ficou consubstanciada através da Resolução n.º 18.812, desta data. 

Em seguida, a palavra foi colocada à disposição. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, senhores conselheiros, eu 

tenho dois assuntos para tratar nesta manhã. Primeiro assunto foi o encontro de ontem, um 

curso que nós participamos. Só para deixar registrado, nessa sessão de hoje aqui, a 

importância e a qualidade do evento, que ao meu ver, todos devem ter sido, não sei se unânime, 

mas pelo que nós sentimos, todos que participaram do evento, com certeza sentiram-se 

satisfeitos. Inclusive um evento que foi conjunto com o Ministério Público que era o evento de 

ontem. Nós, inclusive, ficamos muito satisfeitas. E quero parabenizar vossa excelência, 

parabenizar a Escola de Contas que através da Escola de Contas que proporcionou, inclusive, 

com a direção atual da doutora Rosa e a doutora Milene, mas também já foi um assunto que 

vem sendo tratado há algum tempo, inclusive na época da gestão do conselheiro Nelson. Mas 

foi realmente bem programado. E, portanto, quero dizer que eventos como esses só fazem 

somar, trazendo conhecimento, trazendo informações que muitos de nós, com certeza, não 

tínhamos ali naquele momento. E esse evento na manhã de ontem, as duas palestrantes, 

doutora Adriana e a Cristina Serra também foram maravilhosas, excelentes palestrantes. 

Portanto, parabéns pelo evento de ontem, eu realmente me senti satisfeita e acho que valeu a 

pena. Outro assunto, o aniversário, sábado, dia sete, da conselheira substituta, doutora Milene, 
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que eu gostaria também que ficasse registrado nesta manhã. E desejar a eminente conselheira, 

votos de felicidade, de muito sucesso, muita paz na sua vida, tranquilidade ao lado dos seus 

familiares. Parabéns, que Deus te abençoe e que se Deus quiser vai dar tudo certo e ela vai 

estar feliz. Sei que, um coração dividido. Parte aqui, outra parte lá para Minas Gerais. Mas 

isso é a vida, doutora, o mundo é a nossa casa. Por isso, muitas vezes nós estamos aqui, às 

vezes estamos em outro estado ou em outro país, ainda tem a felicidade de estar em outro 

estado. Parte da família dela está em outro estado, inclusive a mãe, que eu também aproveito 

para desejar, hoje aqui, voto de parabéns a todas as mães pela passagem do dia das mães que 

é domingo, dia oito. E já aproveitando o gancho e desejar as mães, em nome da doutora Rosa 

que é uma mãe, uma mãezona, as mães do Ministério Público de Contas, as mães daqui do 

nosso tribunal que amanhã nós vamos ter uma missa. E parabenizo vossa excelência por trazer 

um sacerdote tão ilustre que é o bispo, Don Teodoro, que vai celebrar a missa aqui amanhã. E 

já aproveito para deixar o registro de votos de felicidade, parabéns a todas as mães. Sejam 

aquelas que, porque mãe também são aquelas que adotam. Eu sei que pode ter aqui na nossa 

corte de contas mães adotivas, eu também sou mãe, natural, mãe de sangue e também sou mãe 

adotiva. E parabenizo todas as mães adotivas, porque eu tenho um sentimento que não tem 

tanta diferença não de ser mãe natural como mãe adotiva. Portanto, parabenizo a todas as 

mães dessa corte de contas e do Ministério Público de Contas. E a sua mãe também, doutora 

Milene, que teve a felicidade de lhe trazer ao mundo e nos ceder para somar conosco aqui nos 

nossos trabalhos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Presidente, eu quero começar dizendo que o encontro de ontem foi um encontro 

extremamente positivo, quero parabenizar a iniciativa da escola de contas, aqui nas figuras 

das conselheiras Rosa e Milene. Acho que é um fato inédito no sentido de que os membros, 

incluindo aí com muita honra para todos nós, o Ministério Público de Contas, sempre ao nosso 

lado nas programações e que as pessoas que tem a representatividade pública tiveram ontem 

com extrema competência, tanto da Adriana quanto da Cristina Serra, que para honra nossa é 

paraense, de grande sucesso. Relevante sucesso, já, inclusive, com trabalhos internacionais, 

extremamente festejados, mostrando que nós temos também uma obrigação de nos 

relacionarmos com a sociedade, dizendo daquilo que fazemos e nunca é demais para nós 

aprendermos como fazer isso. De maneira que a missão da escola é essa, é o aprendizado 
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constante. E nós, independente da idade que tenhamos, eu já posso até dizer que estou tentando 

ver se o papagaio velho aprende a falar, no sentido de melhorar a forma de como posso me 

comunicar com as pessoas, de forma que eu queria parabenizar e festejar este evento que 

espero ele seja ainda o início de muitos outros nesse sentido porque facilmente... Nós vimos ali 

que em um curto espaço de tempo em que estivemos oportunidade de estar juntos, quanto 

poderemos aprender nesse sentido. O outro registro que eu queria fazer é me associar a 

conselheira Lourdes no que refere a manifestação ao aniversário da nossa ilustre conselheira 

Milene. Eu sei que o coração dela fica partido e repartido por não estar em sua terra, embora 

esteja na terra do pato no tucupi, mas sei que este coraçãozinho está fincado ali em Patos de 

Minas ainda. E dizer para ela da nossa alegria, da nossa satisfação de tê-la nesta Casa, já 

neste período que ela está conosco aqui, enriquecendo este plenário, as nossas atuações, 

especialmente pela escola de contas que, desde o primeiro momento que eu tive a honra de por 

lá passar, ela esteve do nosso lado. E agora também em colaboração com a conselheira Rosa. 

Sei da saudade dos sobrinhos que ela fala tanto. Então eu queria desejar a ela sucesso 

profissional, muita saúde, muita paz, muita alegria, que continue a contribuir com este estado 

que tem as mesmas cores da bandeira de Minas Gerais, enfim. E dizer também que, 

corroborando a conselheira Lourdes Lima, que eu sou testemunha dos filhos de sangue, dos 

filhos que ela adotou e são tantos. Desde o nosso conhecimento, quase 30 anos atrás, lá de 

Irituia e como ela faz e acolhe as pessoas, não só na questão dos filhos adotivos, mas aqueles 

que ainda hoje vem do interior precisando de um atendimento médico, de um apoio, ela tem 

sido insuperável nessa condição. Então as avós, também mães e avós do Ministério Público, do 

Tribunal de Contas, o nosso desejo é de uma data muito feliz. E dizendo que, nem sempre, não 

é um sentimento apenas da mãe do sangue, quantos relevantes, sublimes, divinos 

acompanhamentos, dedicação de amor, daquelas que não são mães pelo sangue, mas são mães 

pelo coração, pelo apoio. Então neste sentido, todas as mulheres em geral têm a generosidade, 

o sentimento do carinho, do amor, da dedicação ao próximo, todas elas são merecedoras. 

Aquelas mães, por exemplo, que nos acompanham na escola primária, quando está começando, 

às vezes deixa o filho em casa, mesmo as que não são mães de sangue, mas que tem uma ação e 

uma importância enorme na nossa vida. Queria então também fazer as minhas manifestações 

nesse sentido. É importante que venha aqui o Bispo, hoje está Porta de Pedras, pelo o que eu 
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sei. E se eu pudesse ainda fazer o registro, presidente, dentro da minha oportunidade desse 

espaço que nos é concedido no plenário, eu queria fazer o registro aqui de comemoração de 

aniversário de duas entidades de muita importância para a cultura do estado do Pará, o 

instituto histórico e geográfico do Pará, na presidência da professora Anaiza Vergolino. E a 

Academia Paraense de Letras. Essas instituições, fundadas no mesmo dia, completaram 116 

anos de trabalho profícuo em favor da nossa sociedade. E no caso da Academia Paraense de 

Letras, houve a eleição para mais um biênio do acadêmico, do intelectual arquiteto professor 

Alcyr Bóris de Souza Meira, será o presidente por mais dois anos e leva, na vice-presidência, o 

intelectual jornalista, professor, João Carlos Pereira. De maneira que, neste aspecto, nesse 

último registro eu desejaria que o plenário, se for do seu consentimento e da sua vontade, que 

nós registrássemos as entidades que eu aqui mencionei, os nossos votos de congratulações pelo 

aniversário e a Academia Paraense de Letras também pela eleição de sua nova diretoria para 

o próximo biênio representada nas figuras do professor Alcyr e do professor João Carlos. E no 

mais, dia das mães feliz para todos nós e todas as nossas famílias em todas as nossas casas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acredito que tem 

uma profunda ligação o que ontem nós discutimos sobre o media training, que deu aspectos 

bastante interessantes para mim sobre esta relação entre instituições e pessoas com opinião 

pública. Ou seja, hoje em dia, todos nós prestamos permanentemente satisfação ao vizinho, não 

só mais as famílias, mas ao vizinho, ao colega de trabalho, as pessoas que costumam cruzar 

com a gente no supermercado, porque fazemos parte de uma aldeia global, onde em uma 

sociedade cada vez se percebe que ela é construída a partir de todos e não individualmente 

sozinha, cada pessoa. Então você tem um papel a cumprir. E aquele que quer se tornar um 

eremita, já não tem muito lugar para ir, porque em todo lugar é alcançado para essa aldeia 

global. Então esta iniciativa da nossa escola de contas foi, doutora Milene, doutor Nelson, 

muitíssimo interessante. Me abriu, realmente a possibilidade de, como expliquei à Adriana e 

Cristina, ambas me provocaram um monte de inquietações e dúvidas. Isso foi ótimo porque eu 

passei a noite pensando nisso. Por outro lado, neste novo século, que tem 16 anos iniciado, em 

especial esta nova década, houve uma profunda alteração, conselheira Lourdes, conselheiro 

Odilon, conselheira Rosa, uma profunda alteração da interpretação da sexualidade. Eu vi uma 

vez, recentemente, onde a capa da Veja fala que existem oito, dez tipos de definições de 
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sexualidade. E aí eu entro no dia das mães. E acho que foi muito oportuna a abordagem feita, 

tanto pela conselheira Lourdes, como o conselheiro Nelson, que explica que mãe é muito mais 

do que parir, mãe é um estado de espírito. E aí ultrapassa, porque eu acho que 

conceitualmente, o que a gente quer marcar com os dias das mães, não é a mãe que pariu, mas 

o espírito materno, que pode estar presente em homens. Quando elogiamos, digamos, eu me fiz 

algumas semanas, alguns dias atrás, eu falava sobre o Che Guevara. E dizia que mais 

importante do que o que ele foi é o que ele significou pela propaganda, que o que foi retirado, 

o que foi posto nele é mais importante do que ele foi realmente. Porque o que ele foi passou, 

porque materialmente ele acabou, morreu, virou pó. Mas o que ficou grudado nele foi um 

símbolo de busca por liberdade, redução das relações entre colônia e metrópole, etc, para 

tentar levar as pessoas a felicidade. Então hoje, quando olho para o dia das mães, eu penso em 

todas aquelas pessoas, mulheres e homens, que com instinto e esse é sublime, instinto materno, 

emprestaram a filhos naturais ou adotados, o carinho, o cuidado, a benevolência, a tolerância 

e a capacidade de transmitir ensinamentos, culturas, valores. E isso é importante. Uma 

sociedade que passa por revisão permanente, em virtude da sua dinâmica de valores, onde, por 

outro lado nós vivemos uma pressão fortíssima onde neoliberalismo, consumismo, usa esses 

títulos para venderem presentes. Nós ficamos às vezes confusos, isso é para vender presente ou 

é para valorizar valores morais? E conceder a Lourdes, vossa excelência colocou com muita 

precisão, o que foi muito bem abordado depois pelo conselheiro Nelson, os valores morais do 

que quer ser transmitido quando se celebra o dia das mães. Por isso, a todas as mulheres ou a 

todos que carregam em si isso que nós chamamos de instinto materno que seja marcada messe 

segundo domingo de maio. Abraço a todos. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, de igual forma eu quero cumprimentar a nossa 

instituição, cumprimentar a escola de contas pela realização e pela organização do evento de 

ontem. Não há idade, como bem lembrou a conselheira Lourdes, para se aprender, nós estamos 

constantemente aprendendo. E ontem eu aprendi um pouco mais. Conselheiro André acabou de 

falar do Che Guevara e eu não esqueço de ontem, a diferença que a Adriana e a Cristina 

trouxeram entre imagem e identidade. São coisas distintas e que devemos, de forma ideal, 

buscá-los para que sejam a mesma coisa, e nem sempre isso ocorre. Fora outros conceitos e 

lembranças que a gente sempre precisa trazê-las em mente para não esquecermos de como se 
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portar e como tratar a imprensa. A instituição precisa desse tipo de evento, desse tipo de curso. Eu 

penso que devemos, presidente, Milene e Rosa, dar continuidade. Há muito mais sobre o assunto 

para nós desvendarmos e tratarmos. Muito obrigado por poder participar. Acrescendo um pouco 

mais de conhecimento a este conselheiro. E agradeço pelo conselheiro André que me pediu 

também. Quero também, presidente, me manifestar em relação e me somar, conselheiro Nelson, as 

suas palavras, as palavras da conselheira Lourdes e as palavras do conselheiro André. Mãe é isso, 

é um estado de espírito é um sentimento que brota no coração das pessoas. E como vossa 

excelência falou, independe de gênero, independe de idade. O que interessa é a alegria que essa 

pessoa, que esse sentimento de mãe produz. E isso é notabilizado na nossa sociedade. Então eu 

quero parabenizar todas as mães do tribunal, conselheira Lourdes, conselheira Rosa. Conselheira 

Milene que um dia será mãe, tenho certeza. E independente disso, como bem lembrou o conselheiro 

Nelson, ela já tem esse sentimento em relação aos seus sobrinhos. E esse final de semana ele é 

muito especial porque Milene também estará de aniversário. O que aflora mais ainda a lembrança 

de sua mãe. Ela faz aniversário dia sete e minha esposa no dia oito, no próximo domingo. Então 

parabéns a todas as mães. E Milene, continue iluminada querida. Parabéns. Obrigado, presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Cabe-

me agora agradecer as referências carinhosas a respeito do evento de ontem. Mas eu preciso dizer, 

já disse, reconhecer que antes de eu ter sido designada para participar do conselho consultivo da 

escola de contas, antes mesmo de eu ter sido nomeada conselheira neste tribunal, este evento já 

tinha sido pensado, já tinha sido previsto, justamente pela doutora Milene e doutor Nelson que 

estavam ocupando a presidência, a direção deste conselho. Coube-me apenas participar dos 

últimos passos, dos últimos movimentos de organização para que ele se concretizasse. Merece 

também registro a dedicação da direção da escola de contas em nome da doutora Geo Damasceno 

e sua equipe, assim como do cerimonial deste tribunal e da equipe de comunicação dele. Todos eles 

se empenharam e o sucesso se deu ao esforço de cada um deles. Inclusive com a colaboração do 

Ministério Público de Contas. Além disso, realmente foi um evento memorável, é só o primeiro 

passo. Pretendemos continuar, doutora Milene, a pensar eventos nessa natureza para engrandecer 

ainda mais a capacitação dos membros deste tribunal. Também gostaria de me associar às 

saudações de felicitações pelo aniversário da doutora Milene, no próximo dia sete. Doutora Milene 

que é uma das minhas mais recentes grandes amigas. Já trouxe essa amizade desde quando ainda 

estava no Ministério Público, mas essa amizade foi reforçada a partir do momento que entrei aqui 
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e fui muitíssimo bem acolhida por ela. Você tem em mim uma amiga, saiba disso. Te desejo muita 

saúde, te desejo benções infinitas. Deus saberá, sempre soube conduzir os seus passos, tudo o que 

você alcançou é mérito seu abençoado por ele. Te admiro muito, que você continue crescendo a 

cada dia. Hoje, dia cinco de maio, é o dia que 16 anos atrás eu me tornei mãe. Meu filho faz hoje 

16 anos. Vi que é um mês festivo também aqui, aniversário da doutora Milene, aniversário da 

esposa do doutor Odilon. E quero, em nome da doutora Lourdes, que simboliza a maternidade, eu a 

considero um colo maravilho neste tribunal. Quero parabenizar as servidoras, mães servidoras 

desta corte. As mães dos servidores e membros, além das esposas dos servidores e membros deste 

tribunal pelo dia das mães. É isso. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só um instantinho ainda que eu sei que o doutor Felipe vai falar, 

doutora Milene, não quero perder o fio da meada. Quero dizer, me lembro do Gonzaguinha quando 

ele diz assim: “e o sal molhar o meu sorriso”. Eu estou vendo ali que o sorriso do conselheiro 

Odilon está molhado com muito sal das lágrimas que ele está vertendo. Sentimento de 

generosidade que todos nós percebemos nele sempre. É um momento que nos envolve a todos. E 

queria dizer também que além do parabéns ao Enzo, filho da doutora Rosa. Ela também revela 

aquele sentimento de mãe, de generosidade quando fala no nosso nome a respeito da questão do 

evento de ontem. De fato, estava na escola, mas para sempre caracterizar e dar o mérito a quem 

tem. Primeira vez quem me falou disso foi a Milene que veio de um evento fora sobre a 

possibilidade dos membros se capacitarem. Eu disse: “vai ser uma dura barreira”. Eu até me 

antecipei no julgamento: “será que nós vamos conseguir que nós todos...”, ainda mais depois com 

a chegada dos ilustres membros do Ministério Público que nós vamos ter, eu vi isso com uma 

demonstração de humildade. Porque nós fomos ali para aprender alguma coisa. E que se 

conseguiu dar uma demonstração inédita que nós estamos sim querendo evoluir. Então, neste 

sentido, eu queria agradecer vossa excelência, conselheira Rosa, e a Milene por isso. E só para 

finalizar, doutor Felipe, me permita esses 30 segundos mais, é para dizer que a conversa com as 

pessoas inteligentes, com muito horizonte, ela sempre nos beneficia. Ontem, durante toda a 

conversa que eu estava prestando atenção quando falou a Cristina, com a vivência da repórter 

global que ela tem, ela chamou atenção para nós todos, tenho certeza que todos repararam nisso, 

alguma coisa que eu não estava atinando para aquilo. E a partir de ontem eu fiquei pensando: 

“poxa, olha como é bom as pessoas que captam as coisas no ar, elas podem nos dar um 

direcionamento”. A respeito do desabamento da ciclovia na avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. 
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E veja a colocação que ela fez, isso envolve o nosso trabalho aqui, que nós devemos ser os 

postulantes sempre pelas políticas públicas, por melhor condição de vida das pessoas. Ela disse lá 

para todos nós. Aquela ciclovia muito bonita, mas será que naqueles 14, 15 milhões de reais que 

foram gastos na ciclovia para ligar o Leblon a São Conrado, se aperceberam que em cima 

daquele morro há uma comunidade de favela que não tem, muitas vezes, abastecimento de 

água e nem falar em sistema de esgoto e coleta de lixo. Ela tocou em um ponto em que só a 

clarividência, o lastro, de repórter extraordinária que circula o mundo todo, global, então ela 

não está no sacrifício do iniciante da vida jornalística, a sensibilidade social de se aperceber 

desse detalhe que há muitos, inclusive a mim, estava passando desapercebido. Quer dizer, a 

ciclovia é bonita para o turismo, mas acima de dela, milhares, dezenas de milhares de pessoas 

vivendo em condições precárias. É uma reflexão para todos nós e para o nosso país. Queria deixar 

registrado porque achei fantástica aquela forma como ela abordou. E nos chamando atenção a 

esse caos, a esse contraste que a gente vive entre os que muito têm e aqueles milhões que nada tem. 

Foi também um ponto muito importante no nosso encontro de ontem. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do MPC Felipe Rosa Cruz: Senhores, eu queria iniciar 

antecipando meus parabéns para a conselheira Milene, essa mulher que é um exemplo de 

competência, de sobriedade, de capacidade. De dizer para a senhora que eu sei bem o que é isso, 

passar essas datas longes dos seus. A gente tem raízes em outros estados e isso dói muito. E eu 

gosto muito de um poeta nordestino que ele é conhecido como poeta da saudade, Antônio Pereira, 

que ele falou muito bem sobre saudade. Há vários poemas dele que eu trago comigo sempre. E 

falando sobre a saudade, que é a sua expertise, ele fala o seguinte: “se quiser plantar a saudade, 

escalde bem a semente, plante em um lugar bem seco e onde o sol seja bem quente, porque se 

plantar no molhado quando crescer mata a gente”. Então essa saudade vai nos acompanhar 

sempre, mas os nossos estão sempre lado a lado, em pensamento, em vibração. E eu tenho certeza 

que você vai comemorar essa data com a sua família aqui que puder estar presente. Logo, logo 

estará nos braços de todos lá. Meus parabéns, eu não estarei aqui, mas desde já desejo tudo de 

bom que a vida tem para te oferecer, Milene. Acerca do media training de ontem, só reiterar tudo o 

que foi dito aqui, os parabéns, a iniciativa da Escola de Contas, a condução da conselheira Milene, 

da conselheira Rosa, eu tenho certeza que nós saímos enriquecidos dali, a gente não para de 

aprender nem pode parar de aprender senão a gente cai, a gente para de viver. Parabéns ao 

Ministério Público, em peso, fico extremamente satisfeito e engrandecido com a participação de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 691

ontem. E acerca de domingo, dia das mães, o que falar das mães? Tudo é lugar comum quando se 

fala de mãe. Mas eu acho que nessa visão de existência humana que eu tenho, que para mim é um 

breve flash de luz entre duas eternidades de escuridão, eu acho que mãe é o contato com o divino 

mais próximo que o ser humano tem aqui. Então quem tem a sua, quem não tem guarde na 

lembrança e carregue porque é a divindade mais próxima e mais concreta que a gente tem em 

mãos. Parabéns a todas as mães do tribunal, do Ministério Público, sintam-se abraçadas e 

honradas e por todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Muito bem. Então eu vou iniciar aqui a minha fala colocando em votação a 

proposta do eminente conselheiro Nelson Chaves de congratulações a duas instituições, Academia 

Paraense de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, pelo aniversário de 116 anos. 

Colocado o assunto em discussão, e aprovado, em seguida, unanimemente, a matéria ficou 

consubstanciada através dos Ofícios n.ºs 048 e 049/2016. Sequencialmente, voltou a falar o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA: Eu quero fazer um 

registro, uma proposição minha, de votos de pesar, pelo falecimento de um servidor nosso, que 

aconteceu no final de semana. O nome dele, Raimundo Barros do Rego Baptista, mais conhecido 

por Raimundo Baptista. Ele se aposentou recentemente, chegou a trabalhar ainda na minha 

controladoria e para quem não sabe, ele é cunhado do conselheiro Ivan Barbosa. E ele já estava na 

UTI há uma semana e acabou falecendo no final de semana, servidor nosso efetivo, aposentado 

recentemente. Quero propor esse voto de profundo pesar à família, as suas irmãs e especialmente a 

esposa do conselheiro aposentado, Ivan Barbosa da Cunha. Colocado o assunto em votação, foi 

unanimemente deferido, ficando consubstanciado através dos Ofícios n.ºs 045 a 047/2016-SEGER. 

Após a votação, sua Excelência retomou a motivação: Quero dizer, ainda, que eu não pude 

comparecer no velório, mas os nossos servidores se organizaram, a nossa entidade ASTCEMP 

mandou uma coroa de flores. Nós fizemos, dentro do possível, uma pequena homenagem. Bem, 

quero neste momento, antes de falar dos aniversários, dizer que eu concordo plenamente com tudo 

o que foi dito sobre o evento de ontem. Quero destacar a parceria institucional com o Ministério 

Público de Contas. Registrar com o passo da maior importância, a parceria se consolidou através 

de um termo de cooperação para outros eventos, inclusive. Estamos já trabalhando a possibilidade 

de ter aqui uma plataforma digital é um trabalho extraordinário para que a gente possa ter acesso 

através de uma biblioteca digital, qualquer servidor da Casa vai poder ter uma senha para acessar 

e pesquisar diversos livros, jurisprudências, artigos atualizados do Supremo Tribunal Federal, STJ, 
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TCU. E estás sendo construído também parceria com o Ministério Público. Então festejar a relação 

institucional. E parabenizar o doutor Felipe, extensivo a todos os nossos integrantes do Ministério 

Público. Eu quero fazer um agradecimento público aos nossos conselheiros, a todos, inclusive ao 

conselheiro substituto Julival, que não está e o conselheiro Cipriano que ficou de retornar, mas eu 

creio que não chega mais a tempo de ouvir isso. Nós tivemos presença 100% no evento de ontem. 

Este evento ele, na verdade, a proposição dele foi da comunicação, faz parte de uma meta da 

comunicação que está no nosso plano de gestão. A comunicação passou à Escola de Contas que 

segurou e já, em consonância com uma orientação nacional da ATRICON que estava 

recomendando isso em um evento que a doutora Milene participou, para que a gente fizesse esse 

evento com membros. E eles pontuaram, é a coisa mais difícil do mundo de se fazer. Isso em um 

evento nacional disseram que não é fácil fazer porque é muito difícil reunir membros, sentar um 

membro da instituição em uma cadeira para estudar, para ouvir uma palestra, para ter esse 

momento de conhecimento. E aí a doutora Milene, a doutora Rosa e eu compartilho também com o 

conselheiro Nelson porque mesmo ele não estando à frente ele deixou muita coisa encaminhada na 

escola de contas e mesmo estando afastado, não se nega apoiar, colaborar. E ontem nós demos um 

exemplo, todos os nossos conselheiros deram exemplo. É muito importante que os nossos 

servidores ouçam isso. Da mesma forma eu compartilho esse mérito, esse brilho com o Ministério 

Público, que teve seus membros lá sentados na cadeira na condição de alunos aprendendo. 

Senhores, nós demos um passo importante ontem, outros virão. A gente não vai surpreender de ter 

aqui o Ministro do Supremo Tribunal Federal ou do TCU ou do STJ, vindo proferir uma palestra 

para membros, em um tema que a gente vier a definir, que seja importante para nós. É um estudo 

qualificado diferenciado. E nós precisamos, posto que ninguém é dono da verdade, ninguém sabe 

tudo. E ontem demos uma demonstração de humildade, que todos foram lá e nós percebíamos em 

cada um a sede de conhecimento. E eu percebi que todos se concentraram, prestaram atenção e 

aprenderam. Eu aprendi muita coisa. E vejo, nas palavras de cada um que foi um aprendizado, 

todos foram tocados de alguma forma. Então eu quero agradecer, foi um brilho nosso. E eu quero 

também estender esses agradecimentos, Escola de Contas, comunicação, cerimonial e 

administração do tribunal que viabilizou tudo. O cerimonial cuidou dos detalhes para que a gente 

pudesse ter um evento. Ontem, no meu entendimento, foi um evento tecnicamente perfeito. Na 

organização, perfeito. E dizer aos servidores também que nós fizemos um evento com um custo 

baixíssimo considerado esse tipo de evento em todo o Brasil. Custo baixíssimo. E tivemos aqui duas 
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profissionais de nome e brilho nacional, trabalharam em grandes jornais, em grandes veículos, 

incluindo a rede globo, a paraense Cristina Serra e também a Adriana, duas jornalistas 

importantes. Bem, muito obrigado e parabéns. Segundo, terceiro ponto já da minha fala. Eu quero 

me dirigir, primeiro, a esposa do conselheiro Odilon, senhora Alécia Fernandes, essa pessoa 

agradável, já tive a oportunidade de conviver com ela em alguns momentos que nós nos 

encontramos em um evento ou em qualquer outra situação, uma pessoa que encanta todos nós. 

Transmita o nosso cumprimento, o nosso abraço a ela. Que ela continue sendo suporte da sua vida 

e a sua família. Ela é aniversariante do dia das mães. Ao Enzo, 16 anos, parabéns a senhora, 

conselheira Rosa Egydia, fico muito feliz de poder cumprimentá-lo daqui, principalmente sabendo 

que ele é um bom jogador de futebol. E saber que ele é atleta do Clube do Remo, mesmo não sendo 

o seu clube do coração. Transmita a ele o abraço, parabéns. As mães, de um modo geral, eu quero 

levar em conta as falas aqui preferidas por todos. Vamos coroar essa homenagem amanhã, na 

celebração, essa parte litúrgica, espiritual. E pela terceira vez vem aqui um pastor muito amado e 

respeito pela igreja católica, que é o Don Teodoro, atual Bispo de Ponta de Pedra. Porque ele faz 

uma homilia profunda, ele é agradável, ele consegue tocar no nosso coração. Eu os convido 

amanhã, se puderem participar da celebração da santa missa, às 09:30 da manhã, com a 

participação do nosso coral, que já está se preparando para também homenagear as mães. E eu 

confirmo e apoio tudo o que foi dito aqui pelos nossos conselheiros, com muita sabedoria, palavras 

apropriadas, extensivo também ao comentário do doutor Felipe. A todas as mães do nosso tribunal. 

Por fim, me dirigir, doutora Milene. A senhora, aparentemente frágil, deste corpo delicado, 

encontra-se um ser humano gigante, uma força impressionante. Eu lhe admiro muito, quero o que a 

senhora saiba disso. A senhora é um exemplo de servidor público. A senhora pode até pensar que a 

gente não lhe acompanha. Eu usei uma expressão essa semana para dizer para uma pessoa, eu usei 

um termo assim, talvez não fosse tão apropriado, mas eu disse assim: “a doutora Milene é um 

monstro para trabalhar”. Foi a minha expressão. Porque a senhora trabalha muito. Muito 

obrigado por toda a ajuda que a senhora dá para a nossa administração e a para a instituição 

como um todo. Que a senhora continue entusiasmada. Que Deus lhe proteja, lhe abençoe, abençoe 

a sua vida, a do Luis, seu marido e toda sua família. Muito obrigado. Vai falar então para encerrar 

esta sessão a doutora Milene, que emocionada está e eu creio que hoje todos se emocionaram aqui, 

eu não consegui chorar, mas meu coração certamente chorou, mas vários conselheiros não 

conseguiram segurar a emoção. Isso é maravilhoso. Isso mostra que o nosso sentimento está forte 
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dentro do nosso coração. E não é fácil controlar sentimentos. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Bom dia, presidente. Bem, eu vou tentar falar. Bom 

dia, doutor Felipe, Ministério Público, conselheiros, todos os presentes, todos os que nos ouvem. 

Antes de agradecer as palavras de cada uma de vossas excelências, eu vou falar de dois temas 

porque eu acho que assim eu consigo me conter um pouco mais. Sobre o evento de ontem, a 

capacitação de membros, o media training, eu acho que o ponto que mais ficou marcado para mim 

da apresentação de ontem também foi o que o conselheiro Odilon falou. Identidade é o que somos e 

imagem é aquilo que os outros veem de nós. E aí quando ela falou isso, eu tentei trazer aquilo para 

a nossa realidade, Tribunal de Contas. Imagem é o que todos veem do Tribunal de Contas, mas 

cada um de nós, dentro da nossa identidade, formamos essa imagem. Porque eu acho que cada um 

de nós quando atua profissionalmente, a gente carrega dentro dessa atuação, impossível 

desconectar isso, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas crenças, as nossas ideologias, 

as nossas lutas, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer para a sociedade. Isso forma a 

nossa identidade, é o que nós somos. Mas cada um de nós isoladamente e conjuntamente forma 

imagem do Tribunal de Contas. Por isso que é tão importante a gente pensar e repensar a nossa 

identidade. Porque o que a gente faz, aqui ou lá fora, repercute diretamente da imagem que cada 

um, membro da sociedade, tem do Tribunal de Contas, então isso para mim foi uma coisa assim 

que me fez refletir um pouco mais sobre isso. Então eu acho e sempre carreguei isso na minha vida 

toda, pequenas ações às vezes valem mais do que mil palavras e por isso a gente tem que estar 

sempre vigilante em relação as nossas ações, aos nossos comportamentos, porque são elas que 

ficam. As palavras se vão ao vento, mas as ações é que ficam. Nessa oportunidade eu gostaria de 

agradecer a todo o trabalho e dedicação realizada pelo cerimonial, pela comunicação, pela Escola 

de Contas, que fez, realmente, com que esse evento acontecesse da forma como aconteceu. Eu sou 

um pouco ansiosa e às vezes um pouco perfeccionista, até brincava com o pessoal: “olha, isso tem 

que ser perfeito, o evento tem que ser perfeito, não pode ter falha”. E eu acho que foi tudo muito 

bem, correu tudo muito bem. E aí eu acho que virão outros próximos eventos para que a gente 

possa aprofundar ainda mais a nossa atuação e contribuir, porque eu acho que cada ação de 

educação que a gente participa, isso contribui também para a nossa identidade porque faz com que 

a gente aperfeiçoe as nossas visões, em relação ao mundo, em relação ao nosso trabalho. Também 

gostaria de agradecer ao Ministério Público de Contas que participou conosco neste evento. O 

doutor Felipe, desde a primeira vez que a gente foi, não é doutora Rosa, se colocou à disposição e 
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encampou essa ideia e comprou a ideia. Então muito obrigada, doutor Felipe, obrigada a todos os 

membros do Ministério Público. Em relação ao dia das mães, às vezes é muito difícil falar e eu 

acho que o doutor, conselheiro André resumiu muito bem isso, mãe é um estado de espírito, é um 

sentimento. E passar o dia das mães longe da minha não é muito fácil. A minha mãe tem muitos 

problemas, conselheiro André até conhece algum deles, mas há muitos anos eu deixe de julgá-la 

pelos problemas que ela tem e passei a aceita-la pelo o que ela é. Porque independente de qualquer 

coisa, a minha mãe me ensinou muito na vida. Ela é o exemplo de força, de luta, de batalha que eu 

tenho. Pois assim, a despeito de qualquer coisa, ela sempre lutou pela sobrevivência e foi sempre 

um exemplo para mim, é uma pessoa muito determinada. E eu acho que me passou um pouco disso. 

Então eu queria desejar esse dia a todas as mães, a todas as pessoas que têm esse sentimento 

dentro de si, um feliz dia das mães. E que a gente possa, realmente, agradecer aquelas pessoas que 

estão ao nosso redor, que nos dão amor, que nos dão carinho e que nos impulsionam a serem seres 

humanos cada vez melhores, que nos passam valores e princípios ainda que pelo exemplo, ainda 

que pela luta que a gente vivencia no dia a dia. E um feliz dia das mães especial para a doutora 

Rosa, já que tem essa oportunidade de comemorar próximo ao aniversário do Enzo, seu filho. E 

tenho certeza também que você passa para ele valores e princípios tão caros para a sociedade de 

hoje, que a gente vive. A Alécia, esposa do conselheiro Odilon, que no aniversário do filho do 

conselheiro André tive a oportunidade de conversar um pouco mais e descobri algumas 

características em comum, afinal de contas nós duas somos do signo de touro. Então eu acho que o 

conselheiro Odilon está bem guarnecido. Sua esposa também, não é conselheiro Luís Cunha? 

Também é taurina. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: É Touro. Não é fácil minha situação também. Mulheres fortes. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: E parabéns também, conselheira 

Lourdes, a senhora que é uma pessoa, que carrega essa palavra mãe em letras maiúsculas no 

coração, já que nos recebe todos com esse sentimento maternal. Por fim, gostaria agradecer as 

palavras de todos em relação a passagem do meu aniversário, fico muito feliz. É engraçado porque 

sempre que a gente faz aniversário, na minha cabeça, pelo menos, sempre passa um filme do 

histórico das coisas que já me aconteceram. E aqui no Pará eu tive a oportunidade de conhecer 

pessoas muito especiais para mim, que contribuem muito para a minha vida. E que faz com que 

fique um pouco menos amargo esse sentimento de distância da família, dos amigos, que nos 

impulsionam, realmente, a fazer as coisas que a gente acredita e reflete, a gente vai aprimorando o 
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nosso ser em relação a isso. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que me apoiam, que estão 

comigo, que convivem comigo e que vivem comigo essa minha trajetória e todos que me receberam 

tão bem aqui neste estado. Mais uma vez, obrigada pelas palavras de todos. Eu acho que é isso 

porque eu não consigo falar mais. Obrigada, presidente. 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 quatro minutos (11h24min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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