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ATA Nº 5.396 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia nove (09) do mês de junho do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

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

ordinária do dia sete (07) de junho de 2016, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 

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

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

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

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

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

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 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 não havendo 

expediente a ser lido, em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da 

pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2014/50452-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora 
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foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 26/04/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, 

sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52799-3, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria das Graças Gomes Sarmento, 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 do relator. Conforme sistema de rodízio 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Submeto a apreciação plenária, proposta de resolução que dispõe sobre 

um novo manual de suprimento de fundos no âmbito deste Tribunal. Reitero a informação já 

trazida na sessão em que o assunto foi distribuído, de que a matéria teve origem na Secretaria 

de Administração e obteve pareceres favoráveis da Procuradoria e da Secretaria de Controle 

Interno. Não houve propostas de emendas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.827, desta data. A 

presidência deu, então, sequência à matéria administrativa: Eu apenas quero formalizar um 

convite, desde hoje, para a programação do dia 24 de junho, às 10 horas da manhã, “Sexta da 

integração”. Teremos a honra de receber na nossa casa a senhora Isabela Jatene de Souza, 

Secretária Extraordinária de Integração e Políticas Sociais, e o senhor Jorge Antonio Santos 

Bitencourt, presidente do PROPAZ. Desde já eu faço o convite. O evento promovido pela 

Escola de Contas, atendendo a resolução de proposição do Conselheiro Nelson Chaves. E 

também o convite extensivo ao Ministério Público de Contas. Portanto no dia 24, sexta-feira, 

desde já faço o convite. E estou distribuindo o convite. Conselheira Rosa Egídia, vossa 

excelência, desde já para que todo mundo se programe. Eu acho um tema muito interessante e 

trabalho muito interessante que está sendo desenvolvido no Estado do Pará por essas pessoas. 
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E a gente vai conhecer um pouco mais do que significa o PROPAZ. É um projeto ainda novo, 

mas que tem feito um trabalho social relevante. E neste momento a palavra está à disposição 

dos senhores conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente eu quero rapidamente fazer um registro. Nós temos aqui 

obviamente um carinho, amizade, aproximação muito grande, todos nós conselheiros. A gente 

percebe os conselheiros tem essa atenção com os nossos servidores do tribunal. Tanto os que 

estão em serviço como também os aposentados. Sempre que procuram, estão com a gente ou 

trabalhando com a gente. Enfim, há uma relação muito grande. Eu tomei posse nessa casa no 

dia 28 de agosto de 2007. E a casa tomou as providências para, como tombem para todos os 

conselheiros, dar-me condições de trabalho. Uma das medidas do presidente na época, 

Coutinho Jorge, com assessoria do gabinete da presidência, foi designar para mim o motorista, 

Vanderlei Borges, que está comigo desde esse dia da posse. E já tem aqui conhecimento, 

senhor Presidente, que ele 20 anos de trabalho no Tribunal de Contas. E acaba a gente criando 

uma relação não só de trabalho, mas de amizade e carinho com ele, com a família e tudo mais. 

E o senhor Vanderlei sempre foi uma pessoa esforçada, empenhada, querida, não só por mim 

como por todos que me estão próximos, no gabinete. Até em casa ele é muito querido. E ontem 

de manhã a mãe dele, a senhora Raimunda Abiraci Gonzaga Borges, 84 anos, esteve no 

hospital internada, doente. E ontem a mãe do meu querido motorista e amigo Vanderlei Borges 

faleceu. Queria fazer esse registro aqui, em manifestação no tribunal, se todos concordarem, 

pelo carinho e amizade que a gente tem ao seu Vanderlei Borges. Que seja transmitido o voto 

de profundo pesar à família pelo falecimento de sua genitora. Ela está sendo velada lá no 

cemitério Santa Izabel. E o sepultamento deve ocorrer acredito lá pelas 16 horas. Está lá nos 

capuchinhos o velório sendo realizado. Então, senhor Presidente, a gente fica triste porque 

temos amizade, gostamos das pessoas, quando acontece essas situações a gente obviamente 

que sente um pouco também triste. Eu entendo que Deus é tão grandioso, maravilhoso, que ele 

conduz a nossa vida, de todos nós, essa é a minha crença, e que faz coisas pela gente que a 

gente nem sabe que Deus está cuidando da gente. Muitas vezes acontece as coisas conosco e 

pensamos que é para o mal, ou pensa que não dei aquilo, não dei isso. Mas na verdade Deus 

fez aquilo para nos proteger e abençoar. Pelo menos na minha vida, tenho certeza que de 

todos, muitas vezes aconteceu alguma coisa totalmente diferente do que eu queria, mas depois 
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fomos verificar que aquilo era para nos tirar de uma situação pior e talvez levar para outra. E 

Deus conforta a vida da gente. Então eu me conforto, alegro, na certeza que a dona Raimunda 

Abiraci Gonzaga Borges já está nos braços de deus. E com certeza em uma condição muito 

melhor que estaria se estivesse aqui conosco. E também afirmando que nós somos menores que 

um grão de areia perto da imensidão, grandeza de Deus, para compreender os desígnios, 

caminho e conduta de Deus conosco. E muitas vezes nós não compreendemos e vamos saber 

depois que aquilo foi feito para o nosso bem. Para a nossa alegria e felicidade. Então faço esse 

registro do falecimento da mãezinha querida do meu amigo Vanderlei, que trabalha todos esses 

anos comigo, e aqui no tribunal ele trabalha a mais de 20 anos. Manifestação do 

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

sei se pego carona, como dizem alguns colegas nossos, na esteira do pensamento do 

Conselheiro Cipriano, que é muito lúcido. Mas também devo registrar igualmente o mesmo 

fato que o Marco Alfredo Salame, lotado no meu gabinete, embora raramente, todos sabem, 

utilizo o carro da casa. Mas ele, além de motorista, é colega meu de profissão porque é 

administrador. Ele perdeu o pai também no dia de ontem. Será sepultado hoje. Por 

coincidência, Conselheiro Cipriano, está sendo velado na mesma igreja dos capuchinhos. 

Então veja, a mãe do Vanderlei, que é uma pessoa que também merece o nosso carinho, 

respeito e também o pai do Marco Alfredo Salame. E aqui recorda-se, não para misturar as 

coisas, apenas dizendo das coisas da vida, a gente lembra o poeta que diria que até nas flores 

há diferença da sorte. Umas enfeitam a vida e outras enfeitam a morte. Com o coração 

também, neste aspecto, mas cheio de sentimento no outro sentido que a gente registra o 

aniversário do nosso Secretário, entendendo que estamos aqui na vida terrena prontos a 

atender o chamado quando ele vier. Então não invalidando os votos de pêsames e sentimentos 

muito profundos de compaixão, caridade e fraternidade aos que perderam seus entes queridos. 

Ao mesmo tempo, de outro lado, eu quero festejar a vida, que seja longa e promissora do nosso 

Secretário, doutor Arlindo, com tantos serviços relevantes prestados nesta casa. É o que eu 

tinha a dizer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Então eu vou aproveitar uma votação só, considerando que o assunto é o 

mesmo e trata de dois servidores que atuam na área de transporte neste momento. Que quero 

que seja extensivo também ao Marco Salame, que auxilia o Conselheiro Nelson Chaves. Então 
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vamos propor os votos aqui de profundo pesar pelo falecimento da mãe do servidor Vanderlei e 

pelo falecimento do pai do servidor Marco Salame. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nº 087 e 088/2015-Sec, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Agora eu que vou pegar o gancho do Conselheiro Nelson Chaves. Eu ia falar isso, 

mas eu já dei um abraço nele aqui na entrada do plenário. Pego o gancho do Conselheiro 

Nelson Chaves para cumprimentar e parabenizar o servidor Arlindo. Arlindo é um patrimônio 

da casa, servidor efetivo. Eu lembro do momento que ele foi convidado para ser Secretário. Foi 

a maior surpresa para ele, porque não contava com isso. Ele, espantado, mas eu? A resposta 

dele. Sim, você. É missão. Quando eu disse que é missão. Ele disse: “Então eu aceito a 

missão”. E o Arlindo é muito dedicado. E o que eu achei importante tanto no comentário do 

Jorge quanto do doutor Tuffi, que está ali, eu lembro das palavras que o Tuffi me disse: “Na 

secretaria a gente tem uma grande equipe e eu estou à disposição para apoiá-los. A gente 

trabalha junto”. Lembra Tuffi? O Tuffi teceu elogios ao Arlindo e ao Jorge. E hoje eu quero te 

dizer, Arlindo, que você consegue liderar o grupo. Está muito bem auxiliado pelo Jorge e pela 

Claudia, que está aqui, essa guerreira e lutadora. Domina o assunto da secretaria. Uma 

secretaria que tem problemas, porque uma parte significativa de seus servidores é 

comissionada. E que isso fica alternando. É difícil fazer um trabalho mais consistente, razão 

pela qual aqui e ali pode ocorrer uma falha. É uma área do tribunal, isso vale principalmente 

para o futuro Presidente André Dias e os que virão depois, que a gente deve dar uma atenção 

até maior. Porque o produto final acontece ali. O resultado de tudo que a gente faz aqui. E na 

secretaria tudo passa por lá. Muito importante a gente fazer um investimento maior. Mas com 

as dificuldades, até mesmo de pessoal, eles conseguem fazer um trabalho grandioso. E um 

resultado desse não se alcança sem dedicação. Geralmente o Arlindo é um dos últimos a sair 

da casa. E tem que ser assim. Acho muito importante a dedicação dele de estar fazendo revisão 

de acórdãos e de todo o trabalho produzido pela secretaria. Então o que eu peço hoje para 

você, Arlindo, são bênçãos de Deus. Proporcionar-lhe saúde, que você continue entusiasmado 

com o trabalho e continue como idealista lá no Mosqueiro, fazendo aquele trabalho belíssimo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, ele sai junto com os outros. Ele fica por último porque anda devagar. Lá no 
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Mosqueiro ele costuma pregar essa peça. Ele convida, quando a gente chega ele não está, 

porque diz que o peixe não chegou. Mas depois eu quero fazer o registro sobre ele, que também 

é da parte funcional. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu conheci o Arlindo aqui, mas os outros há bastante tempo. Cipriano Sabino 

foi seu colega de sala de aula. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: É de Cametá, gosta do Mapará, do aviú. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas Arlindo, muita 

sorte para você, muitas bênçãos. Continue assim, você é uma referência de bom servidor. 

Mesmo quando ele, que já exerceu vários cargos importantes aqui da casa, não estava em 

cargo importante, mas estava lá servindo do mesmo jeito. Isso quem me disse foi Tuffi e Jorge. 

Então não importa o cargo que ele está ocupando, mas ele se dedica da mesma forma. Então 

parabéns Arlindo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Presidente eu queria lhe dizer, porque isso não está escrito no currículo do servidor, 

mas eu acho importante agente registrar a determinação, o companheirismo e o desejo de 

ajudar. Tenho uma ligação também com Arlindo aqui desde que cheguei. Não tenho nenhuma 

queixa de nenhum servidor. Todos me trataram da maneira mais gentil, correta e decente. 

Graças a Deus não registro nenhum incidente com nenhum servidor. Mas sempre tivemos essa 

história de brincar um com o outro. Com Cametá, que ele é filho de lá. Eu sou cidadão de 

Cametá. Enfim, a coisa se aprimorou. Quando vossa excelência assumiu e que estava vago, 

porque ficou vago o cargo da direção da escola, doutora Mariúcia havia pedido para sair, 

vossa excelência me convidou, com anuência dos outros conselheiros, que eu passasse a dirigir 

a escola. Eu me deparei com essa circunstância que quando eu cheguei lá o cargo estava vago. 

E eu comecei a fazer as minhas sondagens. Como é que eu vou fazer? E falei isso com vossa 

excelência, e disse: “Vou tentar trazer um servidor da casa que conheça”. E naquela altura 

estava se discutindo o primeiro escalão de vossa excelência. O Tuffi iria para o DCE e acabou 

não indo. Você lembra disso? Por sua decisão, ele está servindo ao Conselheiro Cipriano. E eu 

chamei o Arlindo, disse: “Olha, Arlindo, estou aqui com a incumbência dada pelo Presidente 

referendada pelo plenário de passar essa pequena chuva na escola. E eu estou procurando 

pessoas, mas há pessoas na escola que provavelmente poderão ficar também. Tu és servidor da 

casa e eu estou pensando em te indicar para o presidente e para os conselheiros para tu 
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assumires a direção da escola”. A resposta dele para mim foi: “Nelson, eu não entendo dessa 

área. Não é minha área de atuação específica. Mas se você e o tribunal precisarem de mim eu 

estou pronto para assumir”. Isso para mim é um registro de dedicação. Ele ia se deparar com 

uma provável atuação, nos ajudando, e não discutiu como seriam as dificuldades que 

enfrentaria. Ele simplesmente se colocou. Isso marcou muito, além do que já havia marcado na 

minha admiração e no coração. Felizmente depois vossa excelência o convidou para a 

secretaria junto com o Jorge. Tudo bem. E a gente encontrou lá a direção da professora Géo, 

que está lá até hoje. Mas eu queria registrar esse gesto de grandeza e dedicação à casa. 

Porque disse: “eu não lidei nessa área, mas estou aqui para trabalhar. O que me designarem, 

vou fazer”. Eu queria então publicamente revelar este fato que às vezes fica escondido, mas 

que na minha avaliação ele vai fundo. Porque aquele servidor que não pergunta qual é o peso 

do encargo, ele vai dizer que está lá para carregar junto conosco. Parabéns Arlindo. 

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

gostaria de me associar às manifestações do Conselheiro Nelson e Conselheiro Luís, que já 

propôs aqui os votos de parabéns ao doutor Arlindo. Doutor Arlindo, que Deus te abençoe e 

continue te abençoando. Sei que você é um homem abençoado, tanto que as palavras elogiosas, 

seja do Presidente, seja do Conselheiro Nelson, dizem de fato a pessoa que você é. E eu me 

associo a essas maravilhosas palavras e te desejo tudo de bom. Que você continue tendo as 

benções de Deus em sua vida. Parabéns, Deus te faça muito feliz. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Doutor Arlindo. Não 

vou contar nada. O Conselheiro Nelson pediu para eu não falar nada e eu vou falar. Eu só vou 

dizer do carinho, amizade, respeito que tenho por você, amigo, que conheço há muitos anos. 

Você sabe, sua família, seu irmão. Nós sabemos da sua competência, grandeza, não só 

dedicação ao trabalho, mas na amizade. Tem o respeito, não só pelos conselheiros, pelos 

servidores, colegas, isso o Tuffi passa para a gente, como o Presidente acabou de falar da 

grande equipe que tem na secretaria. Sempre elogia você, o Jorge também, toda a equipe, e 

fala para gente mais detalhadamente porque está um pouco próximo de mim. Deve, não sei, 

quem sabe, assumir outras missões. Mas ele sempre faz grandes elogios, como disse o 

Presidente. Então quero registrar, com muito carinho, como fez o Conselheiro Nelson, Lourdes 

e o nosso Presidente. Graças a Deus comemorar o aniversário. Mas enfim, graças a Deus. 
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Ontem eu estive no velório da mãe dele do Vanderlei, com a família dele. Do lado tem a igreja, 

e na saída estava terminando uma missa e estava cantando um parabéns pelo aniversário. 

Então a gente tem que compreender essa missão ou essa grandeza de Deus conosco, com a 

vida de todos nós. Quero desejar a você muitas alegrias, felicidades, pela vida inteira. 

Sabedoria, rogando a Deus sempre que lhe ilumine, abençoe, mantenha esse grande líder que 

você é na secretaria, na sua casa, e o grande líder como é com os amigos que você tem e aqui 

no trabalho. Então parabéns, muito anos de vida, felicidades, que Deus abençoe você e toda 

sua família e obrigado por tudo que você faz por nós. Não por mim, mas pelo tribunal, 

instituição, Presidente, Tribunal de Contas. Muitos têm a missão, mas não abraçam com toda a 

força, nós sabemos disso. Tem aquele serviço, trabalho, missão e direção, mas não abraça com 

toda a força e apenas se dedica. E você não. Você é um cara dedicado, especial e merece não 

só dos três aqui, do Presidente, mas de todos que o conhece, os parabéns e o abraço fraterno. 

Eu queria, Presidente, quando terminasse que ele anunciasse onde vai ser o almoço para a 

gente chegar no horário e não atrasar. Obrigado. Parabéns Arlindo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Quero me solidarizar aqui aos 

votos de pesar aos nossos colegas de trabalho Marco Salame e Vanderlei, lembrados aqui 

pelos nossos conselheiros Cipriano e Nelson. Que Deus conforte a família dos dois. Arlindo, 

parabéns. Eu me somo às palavras já ditas aqui pelos outros conselheiros. Eu pude perceber 

quando você assumiu a secretaria e como ela está hoje. O empenho dedicado de você, que 

corresponde ao profissional que você é. Seja feliz, meu amigo. Presidente, eu tenho um outro 

assunto que eu quero levar ao conhecimento dos conselheiros deste plenário. Esta semana nós 

estamos na Ouvidoria disponibilizando uma nova versão do sistema Ouvidora online. 

Conselheiros percebam que á a versão número 8. A cada dia nós estamos aperfeiçoando mais o 

sistema. Sei da dificuldade de visualização. Quando um cidadão vir demandar ao tribunal na 

nova página da Ouvidoria, nós estamos oferecendo agora a possibilidade de todo cidadão ter 

acesso ao E-SIC, que é o Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão. Lembro 

que esse serviço de informação ao cidadão tem sua exigência na lei de acesso a informação 

que estabelece a sua necessidade junto a todo órgão do poder público. Desta forma, senhores 

conselheiros, passamos a oferecer mais um serviço ao cidadão. Ao mesmo tempo em que 

asseguramos a transparência de nossas ações por meio da possibilidade de acesso a 
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informações por nós produzidas ou custodiadas. Destaco ainda que a implantação do serviço 

ora anunciado tem como base a proposta de regulamentação dos procedimentos da LAI. Lei de 

Acesso à Informação no âmbito do TCE Pará, que nós aprovamos neste colegiado e 

formalizamos por meio da resolução 18.806 de 12 de abril de 2006. Além da visão externa há 

também novidades na visão interna, que é um novo modelo de tramitação perante as unidades 

internas do TCE, que infelizmente não podemos aqui acessar. Então todo cidadão que 

demandar ao tribunal para Ouvidoria pode, se ele entender, que se trata de lei de acesso à 

informação, e ali a gente tem um explicativo de como funciona, fazer isso. E a gente está em 

sintonia e de forma harmonizada com a lei de acesso à informação. Eram estas, na manhã de 

hoje Presidente, informações que eu queria dar ao plenário. Muito obrigado. Manifestação do 

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

cumprimentar o ilustre Conselheiro Odilon, equipe da Ouvidoria, por mais esse avanço na 

casa. E a minha manifestação, senhor Presidente, é até mais uma observação louvada no 

espírito da cordialidade. Que se passa às sessões nesse plenário uma dificuldade que muitas 

vezes eu encontro, portanto não é com um viés de crítica a se fazer. Mas apenas uma coisa que 

eu mesmo me alerto. É que o nosso artigo 186 diz que os conselheiros poderão pedir vista dos 

autos, ficando o julgamento adiado, no máximo, por duas sessões ordinárias consecutivas. E 

vem em seus parágrafos subsequentes, primeiro vai chegando até o sexto e diz o seguinte: 

“Poderá ser prorrogado o prazo estabelecido no caput deste artigo para apresentação do voto 

vista, por decisão do tribunal pleno, se a matéria requerer mais estudos”. É que não fixa aqui 

no regimento, e eu suponho que poderíamos fazer isso por dedução. Como o artigo determina 

que o julgamento é adiado por duas sessões, suponho eu que no parágrafo sexto deveriam fazer 

remissão ao que determina o artigo dizendo que também seriam no caso eventual de duas 

sessões. Porque o que acontece, principalmente comigo, não sei se pela idade, Conselheiro 

Odilon, é que às vezes a gente está atento à determinada matéria que está no âmago da 

discussão. Então o processo sai por pedida de vista. Se ele delonga muito, quando essa matéria 

volta a ser discutida a gente tem uma certa dificuldade para se introduzir no raciocínio de novo 

daquilo que se estava passando. Então eu queria, devidamente com a vênia de todos os 

companheiros, como eu disse no começo, não é uma crítica, apenas uma reflexão que a gente 

pudesse rigorosamente observar, salvo em casos de excepcional interesse que, de fato, precise 
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ir a uma região colegiada para uma outra decisão, que nós ficássemos nas duas reuniões para 

o pedido de vista e, se houver um outro, que seja mais dois. Senão há matérias que voltam para 

discussão que a gente precisa estar, sugiro até, não sei se é possível, mas uma das 

possibilidades da secretaria, até quem sabe no meio eletrônico, elas simbolizassem para nós, 

nos nossos gabinetes, com as cores verde, amarela e vermelha, como se faz isso no trânsito. 

Para sinalizar aos gabinetes que peçam vista que está chegando no momento da atenção. Está 

chegando no prazo insuperável. Para que a gente não perca de vista o que está se discutindo, e 

depois precisemos, especialmente, quando o processo não é nosso. A gente vai ter que se 

integrar de novo em determinada discussão. Mas isso quero deixar claramente não é porque 

vossa excelência pediu para retirar de pauta. De forma alguma. Mas isso me veio à cabeça 

porque tem ocorrido comigo. E de repente eu me perguntar: “Qual é esse assunto que está 

sendo discutido? Isso eu quero que releve até o fator da antiguidade. Talvez seja uma 

dificuldade minha. Mas eu queria deixar este apelo ao plenário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson o 

assunto que vossa excelência está tratando é bastante relevante. Acho até que, como a gente 

também está em fase de elaboração de novo Regimento Interno, quero até colocar isso com 

muita clareza para poder, justamente, atender. Eu pude perceber que a gente não está 

conseguindo em duas sessões resolver o problema, em alguns casos. Aconteceu comigo hoje. 

Eu trouxe para votar hoje, o meu caso, não consegui. Eu fui primeiro conversar, como não é 

um assunto tão simples, com os conselheiros e não consegui o consenso. E, na conversa, hoje, 

por incrível que pareça, não consegui conversar com vossa excelência e com o Conselheiro 

Cipriano. Não consegui hoje. Com os outros eu estava conversando. Mas já na conversa com 

os conselheiros eu pude ver que tinha problema. Digo: “Êpa, vou rever isso aqui mais um 

pouco”. Eu entendi vossa excelência. O senhor está certo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Porque se todos nós, se ficar no parágrafo 

sexto, fica quase que eternamente. Qual é o prazo? Não está estabelecido. E eu quero evocar 

isso, normalmente quem nos preside aqui e em qualquer circunstância, estamos aqui presididos 

por um espírito no plenário de absoluta boa-fé. É absolutamente impossível o Conselheiro 

aqui, por mais renitente, enjoado, vamos dizer a palavra assim, a pedir vista de tudo que é 

processo. É coisa que não acabava as sessões nesse, nem em um outro tribunal. Então nós 
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temos que acompanhar o raciocínio do colega e com devido apreço, mas também confessar que 

às vezes a gente se perde no assunto. Então olha, esse assunto foi discutido, depois volta cinco 

ou seis sessões. Um mês ou dois meses depois. O que estamos discutindo ali? Eu tenho que 

confessar essa minha dificuldade às vezes. Por isso estou colocando aqui como uma 

dificuldade minha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Vossa excelência está certa. O assunto é importante. Nos casos que ocorreram 

aqui, foram poucos. Por sinal, eu vou até fazer justiça ao Conselheiro Odilon. Ele quis trazer 

um voto vista para a pauta e eu disse: “Não traga. Eu peço a vossa excelência que ainda não 

traga”. Porque ele vinha em uma linha divergindo da relatora. Vamos construir o 

entendimento. Porque é uma coisa extremamente nova o assunto que o levou a se posicionar. É 

uma coisa nova que eu não tinha visto aqui no plenário. Então acontece isso. O que nós temos 

que medir é se duas sessões são suficientes ou se precisa de um tempo maior na nova proposta 

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

Presidente, até por ser absolutamente claro, não me refiro a este caso. Até porque eu próprio 

estou participando das discussões. Então, para ficar muito claro. Nem mesmo de vossa 

excelência. Esse caso, por exemplo, do Conselheiro Odilon, que é de extremo interesse nosso. 

Pensamento das conselheiras também, enfim, todos nós. Eu estou, para ser absolutamente 

sincero, participando. Então não posso alegar este tipo, não é este caso. Mas este é um caso, 

talvez, excepcional. O que justifique esta demora, não digo demora, nós estamos procurando 

encontrar a melhor solução da qual todos estamos participando. Então a argumentação que eu 

fiz inicialmente não valeria. Estou falando absolutamente de caráter geral, Presidente. Sem 

focalizar qualquer processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu entendi. E, sinceramente, é o que eu estou vendo em vossa 

excelência e eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar. Não pode, nenhum de nós, 

pedir vistas em um processo e colocar em uma gaveta e esquecer. Não pode. Existe um 

regimento que a gente tem que seguir. Mas a gente pode ver recentemente que o prazo de duas 

sessões também é uma dificuldade para alguns casos. Eu pude ver isso. Aconteceu comigo 

agora. O conselheiro Odilon cumpriu rigorosamente o prazo. E no momento em que ele veio 

comigo, disse: “Tem como votar isso agora?” Eu sinto que não. Comecei a conversar. Não 

conseguimos construir um consenso. Então calma lá, pedi a ele mais um tempo. Manifestação 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 986

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu procuro seguir à 

risca o Regimento Interno no que tange ao número de sessões. O único pedido de vista que está 

comigo é exatamente este que foi suscitado. E não está mais comigo. Está com a secretaria 

para ser pautado. Só depende de vossa excelência. Eu concordo plenamente com o raciocínio 

do Conselheiro Nelson. Eu sei do excesso de trabalho em nossos gabinetes, mas é preciso, 

talvez, que a gente priorize um pouco esses outros processos que estão com pedidos de vista. 

Que, se for o caso, que a gente converse melhor sobre os assuntos inerentes a eles. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Bom dia a todos. Concordo integralmente com a observação do doutor Nelson, do Presidente e 

do doutor Odilon. É preciso priorizar e conversar sempre. Gostaria de prestar solidariedade 

aos servidores da casa que recentemente tiver a perda de seus genitores. Parabenizar o doutor 

Odilon pela modernização implementada no sistema eletrônico da Ouvidoria. Todos nós 

ganhamos. E me associar as felicitações ao doutor Arlindo pelo seu aniversário, ratificar todas 

as referências elogiosas a sua competência, dedicação a essa casa e desejar muita saúde e 

benção de Deus. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Senhor Presidente, eu também concordo com o posicionamento do Conselheiro 

Nelson Chaves, e gostaria de dizer que essa semana agora já me manifestei no que diz respeito 

aos votos de pesar à família quer seja do Vanderlei quanto a do Salame. E gostaríamos de, 

com certeza, que a secretaria encaminhasse aos seus familiares os votos de pesar. Também já 

me manifestei no sentido dos parabéns ao doutor Arlindo. Mas gostaria de trazer um assunto, 

Conselheiro Presidente, conselheiros e servidores desta casa. Esses últimos dias a gente vem se 

deparando na mídia com uma situação que está vivenciando o Estado do Pará, precisamente 

no HEMOPA. Ontem em conversa com o conselheiro Nelson Chaves, ele pediu que a gente 

pudesse hoje convidar, refletir com esta casa, que em outros momentos nós já fizemos doação 

de sangue para as pessoas da comunidade paraense. Inclusive em conversa com o Conselheiro 

Nelson, eu quero até agradecer porque essa é uma área dele, área de saúde, mas ele me pediu 

que fizesse esse apelo aos servidores, aqueles que puderem e que tiverem condições. Porque 

sabemos que nem todo mundo tem as condições de doar sangue. Sangue é vida. Doar sangue é 

doar vida a outro irmão. E a gente tem observado em toda a mídia, inclusive mesmo ontem nos 

jornais, a dificuldade com que passa o HEMOPA. Eu acho que não custa novamente o tribunal 
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de contas, através de todos nós conselheiros, servidores e o Ministério Público também, 

evocamos também a bondade dos nobres servidores do Ministério Público de Contas, e todos 

aqueles que nos ouvem. Muitas vezes a gente passa despercebido. Eu gostaria de deixar esse 

apelo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheira 

Lourdes, você me daria um aparte? A senhora abordou uma questão que tem inquietado o meu 

coração esse final de semana inteiro. Porque eu recebi vários WhatsApp de pessoas com 

dificuldade de sangue. Explicando justamente esta incapacidade do HEMOPA de fornecer o 

suficiente. Algum tempo atrás nós fizemos um esforço concentrado sobre isso. Conselheiro 

Luís, nós temos um setor da casa que trata dessa área de saúde. Nós tínhamos que conseguir 

elaborar uma rotina. Ou seja, a cada período lembrar aquele servidor que ele pode assim fazê-

lo e que aquilo não faz mal para sua saúde. Nós somos quase 600 pessoas aqui. Se 200 

puderem doar, já é uma quantidade muito grande. Digo isso porque uma das pessoas que 

trabalham comigo sempre presta satisfação. De 3 em 3 meses ele faz a doação. Mas ele faz 

porque sabe que aquilo é um valor especial para mim e eu não sei para quem é. Estou dizendo: 

“Olha, eu não posso doar porque eu tive hepatite e câncer de medula. Mas tu doas por mim?”. 

E ele disse: “Dôo por ti”. Se nós conseguirmos manter isso como uma rotina, nós fazemos uma 

contribuição e voltamos a dar exemplo para outras instituições. Agora, que é uma situação 

bastante delineadora da conduta de cidadania, eu acho. Foi muito bom você ter abordado esse 

tema hoje, Lourdes, que eu me sentia um pouco desconfortável, porque já abordamos. Como é 

que eu faço? Abordo novamente isso? E eu te apoio integralmente isso e peço, Conselheiro 

Presidente, que o senhor chame o setor médico e que acompanhe as nossas vidas e que tratou 

com o HEMOPA, naquele esforço concentrado. E por parte do HEMOPA também há uma 

falha e a gente tem que voltar a chamar a atenção deles. E vocês sabem que nós temos aqui um 

público de doadores. E por que eles não agem? Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente. Permitindo vossa 

excelência, eu recebi ontem a ligação da Conselheira Lourdes com essa sugestão. Eu disse: 

“Olhe, vou encaminhar”. Disse: “Não, quem vai encaminhar é vossa excelência”. Lembrança 

muito procedente, correta, revelando a sensibilidade dela permanente. E me lembro que aqui, 

lá no passado se fazia, coisa de talvez 6 meses, 1 ano, havia um momento crítico no que se 

refere à doação de sangue o Conselheiro André, naquela ocasião fez uma proposta também 
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nesse sentido, como faz agora. E eu quero dizer para a Conselheira Lourdes que uma proposta 

dessa só enriquece a atuação do plenário. Independente do setor que estejamos gerenciando ou 

não. Por isso fiz questão que ela própria apresentasse. Então, na realidade, o que o 

Conselheiro André determina que se faça, ou pede, eu também, nesse sentido e dando 

seguimento, concordando e aplaudindo a sugestão da Conselheira Lourdes faço apelo a vossa 

excelência para que o HEMOPA também se flexibilize e que se disponha de um doador, vamos 

botar entre aspas, concentrado. Porque aqui é uma comunidade que de repente pode lhe dar 

200 doadores, 150 ou 250. E facilite esta tarefa. Essa questão do sangue é uma mobilização 

permanente porque deve ser de todos os setores. E quando acontece um fato que uma 

instituição como a nossa, e naquela ocasião também o ministério Público de contas, como 

tenho certeza que se associará, com a permissão do ilustre Procurador, nós estamos 

oferecendo a matéria prima indispensável à vida, que é o sangue em um ponto único. Então 

acho que o HEMOPA deveria observar que aqui do lado tem o SESI, a Federação das 

Industrias, a CODEM e o SIMBESA. Quer dizer, reúne em torno de nós um grupo de atuações 

de outras atividades, quer seja de natureza pública ou privada, que o HEMOPA pode se 

beneficiar largamente disso. Então, se não tem uma estrutura para, no momento, fazer esse tipo 

de procedimento, que se estruturem para isso. Porque ele tem que ir em busca daquilo que é 

essência para ele. Muitas pessoas querem fazer a doação e tem dificuldade. Quantos, eu tenho 

certeza, mesmo na condição dos mais pobres, financeiramente falando. Mas que tem o espírito 

da solidariedade no coração e que gostariam de ser doadores, mas têm dificuldades de 

transporte, por exemplo. Mas é uma coisa que se precisa buscar. Eu queria, Conselheira 

Lourdes, mais uma vez agradecer a colaboração e a proposta de vossa excelência, Conselheiro 

André e apelar. Tenho certeza que o Presidente tomará em nome da instituição as providências 

necessárias para que isso seja concretizado juntamente com o nobre Procurador doutor Felipe 

do Ministério Público de Contas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Isso é verdade, Conselheiro Nelson e André. Nós já tivemos 

oportunidades aqui de ter uma mobilização. Inclusive quando o HEMOPA mandou um serviço 

móvel. E não somente os servidores do tribunal e do ministério público, mas nós percebemos 

que pessoas da sociedade aqui do entorno, pessoas até que passavam e observavam esse tipo 

de ação, paravam e procediam a doação de sangue. Mesmo não tendo conhecimento prévio, 
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mas só de passar e observar o trabalho acontecendo, serviço, ação aqui ao lado do tribunal, 

paravam e faziam a doação de sangue. Portanto eu tenho certeza que não só os servidores do 

Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, mas outras pessoas da sociedade 

também poderão colaborar neste sentido. Eu tenho certeza que vai dar uma grande 

colaboração. Já estamos há algum tempo sem esse serviço aqui. E eu não sei se poderia o 

tribunal oferecer a oportunidade para os servidores irem, eu acho que é um momento de 

observar junto à gestão para ver de que maneira a gente consegue o melhor resultado. Se 

levando os servidores ou propondo ao HEMOPA trazer o serviço até nós em um dia ou uma 

manhã, com certeza, realizar esse grande bem para a sociedade paraense. Muito obrigada. 

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

bem, então da minha parte quero muito agradecer a Conselheira Lourdes, André e Nelson 

Chaves esse tema sobre doação de sangue. Eu vou procurar a equipe de saúde nossa aqui para 

saber se alguma coisa está acontecendo, se não tiver, eu vou orientar que a gente faça um 

controle e um incentivo. Uma campanha permanente. Porque trazer o carro como fizemos ano 

passado, carro do HEMOPA, foi uma luta para resolver naquele momento. E depois? Eles 

precisam permanentemente de sangue. Então eu acho que aqui a gente tem que criar uma 

cultura de uma campanha permanente de doação de sangue. E eu vou conversar com os nossos 

servidores que tratam dessa área e trazer uma posição para os senhores na próxima reunião. E 

eu vou passar a palavra agora ao Procurador Geral de Contas e, em seguida, um único 

comentário antes de encerrar a sessão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Obrigado senhor Presidente. Vou ser 

breve nas minhas considerações. Queria me somar as condolências que foram prestadas aqui 

aos servidores da casa, Vanderlei Borges e Marco Salame. Queria também mandar um forte 

abraço em nome de todo o Ministério Público de Contas ao secretário geral doutor Arlindo, 

que sempre é uma pessoa diligente, atencioso aqui com o Ministério Público de Contas e com 

todos a sua volta. Acerca do HEMOPA reitero integralmente o que foi dito aqui. O Ministério 

Público de Contas participou ativamente da campanha que o tribunal aqui promoveu. Falando 

do meu gabinete, todos os servidores, inclusive eu, fomos ao HEMOPA para doar o sangue. 

Como o Conselheiro André disse, é importante que nós tenhamos essa rotina. Que a gente 

passe a ter isso como algo corriqueiro. Que isso se repita sempre. Que não nos custa nada, um 
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pouco do nosso tempo e faz uma diferença absurda na vida das pessoas. Então, contém 

com o Ministério Público de Contas nessa empreitada sempre. Queria fazer um registro e 

uma sugestão breve aqui. Já tive a oportunidade de conversar com o Conselheiro 

Presidente, mas eu acho importante registrar aqui em plenário, porque é algo que nos toca 

a todos, acerca da segurança ou da insegurança que reina aqui na nossa cidade. Hoje 

aconteceu um fato bastante lamentável. Uma colaboradora nossa, que ontem inclusive 

aniversariou, a gente fez uma pequena comemoração para ela, simples, arrecadamos 

algum dinheiro e a presenteamos, hoje de manhã quando ela estava vindo de ônibus, trouxe 

o dinheiro que ganhou para pagar as contas, desceu aqui na Conselheiro com a Quintino. 

Mal desceu do ônibus, foi abordada por dois elementos em uma moto e teve seus pertences 

tomados de assalto. E a sugestão que eu propus para o Conselheiro Presidente é de 

provocar o gabinete militar aqui da casa, e ele me relatou que está sendo feito, mas que 

façam rondas aqui na redondeza. Porque os servidores param próximos e vêm andando. 

Enfim, toda a sociedade aqui que circunda o tribunal de contas acho que se sentiria mais 

protegida e é uma segurança a mais. Independente do local e horário, hoje a gente tem que 

andar sobressaltado com essa insegurança. Eu noto que o Presidente já se colocou à 

disposição. Eu formalizarei isso através de um ofício, sugerindo, obviamente, a título de 

colaboração. Eram essas as considerações, senhores. Bom dia a todos. Manifestação do 

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

isso eu vou tomar as providências. Pedi ao doutor Felipe que formalizasse, porque o nosso 

gabinete militar já faz um trabalho aqui no entorno. Isso pode ser melhorado. O próprio 

Conselheiro André testemunhou um episódio. Ele estava se dirigindo do apartamento onde 

mora para o supermercado Nazaré. Quando ele chegou na área do supermercado, na parte 

da garagem, viu uma movimentação de policiais e uma pessoa que foi naquele momento 

presa. E era o nosso pessoal agindo. O gabinete militar e já houve várias prisões aqui no 

entorno. Mas eu acho importante o registro aqui. Ninguém, eu posso dizer, consegue ter 

tranquilidade. Até por conta dos últimos episódios registrados na cidade. Fazendo vítimas 

inclusive a um policial federal, militar e civil. Eles próprios que atuam na área de 

segurança acabam sendo vítimas, imaginemos nós, cidadãos comuns. Eu não sei lidar com 
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uma arma. Tem gente que nunca pegou uma arma. Eles que sabem lidar são vítimas. Mas, 

de qualquer maneira lamentar pela servidora, doutor Felipe. Mas eu vou passar isso para 

o gabinete militar no sentido de fazer um pouco mais. Nosso gabinete militar tem sido 

elogiado porque é o único, de todos que compõe hoje o aparato de Estado, que faz esse 

trabalho externo. Os outros estão dentro do prédio. O nosso faz algo mais. Mas de 

qualquer maneira foi importante o registro. A curto prazo a gente não tinha registrado 

nada igual. De qualquer maneira para que possa melhorar o nosso trabalho. Bem, eu 

quero também aqui me dirigir ao Conselheiro Odilon Teixeira para fazer um elogio. 

Parabenizar vossa excelência pelo que vem fazendo na Ouvidoria. Vossa excelência sempre 

está procurando melhorar. E é uma das coisas que tenho dito, por onde ando, a Ouvidoria, 

na minha administração, é um ponto muito positivo. Eu falo com orgulho da Ouvidoria. E 

eu quero dizer que vossa excelência continue entusiasmado, fazendo esse trabalho porque é 

muito importante para a sociedade. Hoje eu vejo que o trabalho da ouvidoria e o TCE-

Cidadão é como se estivessem puxando a instituição aos olhos da sociedade. Muito 

importante. Continue fazendo isso. E esses cumprimentos e parabéns é extensivo a toda 

equipe que compõe a Ouvidora liderada por vossa excelência. Parabéns. Senhores, nós 

vamos encerrar essa sessão. Tem algumas coisas mais de ordem administrativa. Eu vou 

conversando com os senhores, principalmente sobre o funcionamento no mês de julho. Mas 

ainda tem tempo. Eu quero que a gente vá logo processando na nossa cabeça como a gente 

vai se posicionar. Se continua nos moldes do ano passado o funcionamento do plenário e 

da casa ou se faz alteração. Eu desejo consultá-los sobre isso, então cada um vai pensando 

para se posicionar. Quero muito agradecer a presença e participação de todos. Entendo 

que fizemos uma maravilhosa sessão. Diversos temas aqui abordados, mas concluo 

novamente fazendo referência ao doutor Arlindo. Porque isso é importante. Ressaltar e 

elogiar o bom servidor. Temos nesta casa bons servidores comprometidos e servidores que 

já tem uma história na casa. E ele é um deles. A gente precisa continuar acreditando nos 

nossos servidores. Eles precisam também entender o seu papel na instituição e na 

sociedade. Sempre digo que o bom servidor é aquele que faz tudo. Até aquele que tem a 

capacidade, mesmo estando em um cargo importante, de servir um cafezinho. Ou até pegar 
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em um cabo de uma vassoura para limpar o chão da sala em que trabalha. Para mim esse é 

o bom servidor. Não aquele que apenas usa o cargo e faz valer o cargo na base do 

autoritarismo, da arrogância e da vaidade. É muito importante. E vossa excelência, no meu 

entendimento, Arlindo, retrata tudo o que eu disse aqui. É uma boa referência de um bom 

servidor que pode servir de inspiração para todos. Muito obrigado. Deus te abençoe. E 

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

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e 28 minutos (10h28min) e 

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

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 09 de junho de 2016. 
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