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ATA Nº 5.403 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

(2016), terça-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 

trinta (30) 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 e, em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da 

pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2013/51452-8, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 
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Fundação Orsa, responsável Jorge Rafael Barbosa Almeida, cuja Relatora foi a Conselheira Maria 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor glosado, além da aplicação de 

multa aos solidariamente responsáveis. (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 irregulares sem devolução de 

valores, aplicando ao responsável multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) 

pela grave infração à norma legal. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2013/52259-2 e 2013/52348-2, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Raimunda de 

Jesus Martins Portilho e Deolina Silva De Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, com pedido de vistas do Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão ordinária de 

25/02/2016, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Procedido ao voto-vista, Sua Excelência deferiu os registros, com 

revogação do precedente firmado no Acórdão n.º 16.985/89, além do envio, por parte desta 

Secretaria, de determinações à SEDUC, IGEPREV e SECEX. A matéria foi colocada em discussão, 

tendo o relator retificado seu voto já proferido, desta feita aderindo ao voto de vistas. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, proclamando, então, a presidência que, por 

unanimidade, foi acolhida a posição do voto-vista. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/53831-7, trata do Ato de Pensão em favor de Darcy Mota Ribeiro, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

entendimento jurídico foi pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de 

interesse processual (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir, em caráter 

excepcional, o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50913-0, que trata do Ato de 
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Retificação de Reforma em favor de Rosivaldo Rodrigues Barbosa, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro do ato retificatório (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro com recomendações ao Igeprev. 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 2013/50124-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis 

pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e de Obras Públicas, exercício financeiro de 2012, responsável Joaquim Passarinho Pinto de 

Souza Porto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

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

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

com ressalvas, com determinação ao senhor Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto e à SEDOP, 

além de recomendações à SECEX (pausa). A matéria foi colocada em 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 da 

relatora. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou o item da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores, eu distribuí no início da 

sessão uma ação da matéria administrativa e eu creio que a gente poderia votar hoje. Por se tratar 

de um assunto simples, e é comum se fazer na corte. Eu vou ler, se vossas excelências acharem que 

dá para votar hoje, vota, senão, fica para a próxima sessão. Proposta de resolução para autorizar 

celebração de convênio por este tribunal com o centro de estudos britânicos, cultura inglesa. 

Encaminhada pela escola de contas Alberto Veloso visando dar benefícios especiais aos servidores 

e seus dependentes deste tribunal que vierem a ingressar pelos cursos oferecidos pela entidade. Se 

todos sentirem condições, a gente pode votar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria não só louvar a iniciativa de vossa excelência, 

parabenizar também. Isso é muito importante para os servidores do tribunal e seus familiares, 

independente de ascendente de primeiro grau. Que terão a possibilidade de ter não só um incentivo 
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ao apoiamento, mas também o desconto de 10 a 40%. Eu vi aqui na proposta de vossa excelência. 

Cumprimentar o conselheiro Nelson e a conselheira Lourdes que desde quando estiveram na 

presidência sempre incentivaram e motivaram esse tipo de convênios. O tribunal já tem com 

algumas universidades; várias. E algumas entidades que realizamos esse tipo de trabalho com a 

intenção; objetivo de exatamente motivar e contribuir para o aprimoramento; aperfeiçoamento; os 

estudos; cultura de todos os nossos servidores. Então acho que essa é uma matéria importante. Não 

sei dos meus colegas. Mas acho que situações como essa, um termo de cooperação técnica, devem 

ser, obviamente, cada vez mais incentivadas. E eu não sei como é que está hoje o número de 

parcerias que nós temos, mas nós temos algumas importantes, principalmente com as universidades 

no nosso Estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Estou de acordo, presidente. Acho que tudo que vier em favor, em benefício que o 

tribunal possa fazer aos seus servidores, especialmente olhando até no que se refere aos 

descendentes e vou falar uma coisa aqui com muita seriedade, espero que não seja levado na 

brincadeira, porque é sério. Acho que a gente poderia começar a pensar, para o futuro, claro, 

lógico, mas algum convênio com um instituto que cuide do mandarim. Porque para o futuro o 

Brasil vai estimular o mercado com a China. A importância, por exemplo, o curso de inglês que é 

fundamental a qualquer estudante hoje. Mas a potencialidade do Brasil em novos mercados, em 

São Paulo, Rio de Janeiro, se encontra com alguma frequência a possibilidade que a juventude 

comece, não estou me referindo aquela conversa do Machado de Assis sobre o professor de 

javanês. Ninguém aprendia javanês. Só que ele é professor de javanês. Mas o mandarim já vejo o 

conselheiro André, realmente é um mercado potencial para o Estado do Pará. O conselheiro 

André, uma vez, me deu uma demonstração. Como eu não entendia nada e ele ria muito, não sei se 

ele estava me xingando; ironizando; elogiando. Não sei. Mas sei que ele é expert em mandarim, 

entre outras coisas. Rio de Janeiro e São Paulo é opção para o futuro. E se nós tivermos uma 

geração que vai crescendo e possa ter esta pequena oportunidade, isso com certeza, se o senhor 

ver, por exemplo, no comercio de Belém, além dos asiáticos de um modo geral, os coreanos. Mas 

uma grande quantidade de lojas de pequenos comerciantes chineses. O Pará mesmo tem uma 

missão, incentivado pela Assembleia Legislativa, de fazer uma parceria com a China. Enfim, é 

apenas uma coisa que hoje parece, para alguns, uma brincadeira. Mas eu estou falando isso aqui 

com muita seriedade. É o mercado que a gente tem que prestar atenção é na direção dos os países 

asiáticos que haverão de ter um intercâmbio comercial com o Brasil. Especial com o Pará, pode 
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exportar tudo. Até indiretamente, quantas indústrias funcionam em função das nossas usinas de 

geração de energia. Nossa águia está presente em tantos produtos nesse país a fora. Fora que nós 

possamos produzir e fazer. Conselheiro André sabe dessa área, conhece bastante. Eu estou só 

fazendo uma projeção aqui, é importante a gente estar atento nisso e quem sabe, se tem alguma 

instituição que já se possa fazer esse estimulo aí. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Estou de acordo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, parece uma situação no 

mínimo diferente, mas o conselheiro Nelson tem total razão. É verdadeira a preocupação dele. A 

gente fala na brincadeira que o centro comercial de Belém hoje virou totalmente o domínio dos 

chineses, coreanos. E fala-se até parecido com a 25 de março. Quem já foi lá em São Paulo na 25 

de março deve imaginar como é o comercio lá e está aqui no Estado do Pará E realmente é 

importante. Se tiver alguma instituição, assim fala o conselheiro Nelson, uma instituição que tenha 

aqui no Estado, com certeza deve ter, que o tribunal estimule, quem sabe, aqueles que tem a 

pretensão. Eu posso falar um exemplo pequeno, mas que dá um pouco da dimensão da 

preocupação do conselheiro Nelson que eu também concordo. O meu filho Celso foi a China para 

participar de um congresso. E ele fala bem inglês, morou já fora do Brasil. E lá ele teve muita 

dificuldade porque os chineses não conseguiam falar o inglês com muita fluência. Então o 

mandarim, realmente, era misturado inglês com mandarim. E ele teve um pouco de dificuldade de 

tratar. Ele teve até que procurar um tradutor que traduzisse do inglês do chinês, para o inglês, 

como que a gente pode falar? Mundial. O inglês que se fala no mundo. Porque o inglês que ele 

falava lá ninguém entendia. Então é uma situação realmente preocupante. Então, acho que o 

conselheiro Nelson tem razão. Parece assim uma questão diferente, mas ele tem total razão nesse 

sentido. Não só o inglês como também o mandarim. Seria abrir uma proposta de convênio, como 

esta aqui. E aqueles que se interessarem obviamente terão a oportunidade de obter vantagem; 

algum desconto nossa empreitada também. E eu voto, como já disse anteriormente, de acordo, 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Nelson 

Chaves, “ta shi lititu“, significa, você tem visão de perspectiva. Meu filho mais velho, o André ele 

estudou, inclusive ele foi pelo consulado brasileiro, quando morava em São Paulo, a China, 

entendendo que seria uma coisa realmente importante. É muito difícil falar chinês. E é uma língua 

muito complicada. Eles têm uma visão diferente. A gente não aprende. É muito difícil. Quando a 

gente é criança, jovem, conseguem aprender. Depois a ideia das letrinhas, são ideogramas, é outro 
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conceito também que a gente não vai conseguir absorver. Eu na minha idade não conseguiria. Mas 

tem outros que tem essa possibilidade. Efetivamente os grandes parceiros comerciais do mundo 

serão China e Índia. A China passou a ter essa participação, meu amigo Felipe, porque ela 

conseguiu nos últimos 20 anos incorporar ao mercado de consumo, 300 milhões de chineses. Muito 

bem, eles são segundo o IBGE é de lá 1 bilhão e 300 milhões. Eles incorporaram apenas um quarto 

da sua população. Se eles fizerem outro esforço de incorporação ao mercado de consumo, ou seja, 

tirar do campo e trazer para as cidades outros 300 milhões eles ficam do tamanho dos Estados 

Unidos e da União Europeia juntos, no poder de consumo. Então, obviamente, é uma ideia que 

pode, para alguns, parecer exótica, mas na verdade é uma visão de perspectiva.  Terminada esta 

fase de argumentos, a matéria suscitada foi colocada em votação. Aprovada por unanimidade, ficou 

consubstanciada através da Resolução n.º 18.834/2016. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: A propósito conselheiro Nelson, já que nós estávamos falando 

em línguas e o nosso Brasil, país abençoado, que pela sua extensão territorial, do Oiapoque ao 

Chuí a gente fala a mesma língua, o português. Isso é uma maravilha. É uma bênção de Deus, que 

não é fácil. Mas hoje, no jornal O liberal de hoje, neste país que fala a mesma língua de ponta a 

ponta, tem uma matéria muito interessante. Diz o seguinte, está aqui: “Estudo do IBGE revela no 

Brasil 305 etnias e 274 línguas entre os índios brasileiros”. Temos no Brasil, segundo o IBGE, 900 

mil índios, isto é, tirando o português mais 274 línguas. Que maravilha. Recomendo a leitura desta 

matéria no Jornal Liberal de hoje. Só para informar aos senhores conselheiros. Esse Brasil 

espetacular, rico em sua cultura indígena. Senhores, encerramos a pauta. Eu gostaria de convidá-

los para programação da sexta que virou quarta. Teremos aqui, amanhã, a palestra da doutora 

Isabela Jatene de Souza e do doutor Jorge Antônio Bitencourt. Evento promovido pela Escola de 

Contas e eu desejo convidar os conselheiros, extensivo ao Ministério Público, servidores da Casa. 

Eu só queria perguntar, doutora Rosa; Milene, o horário. Tire-me essa dúvida por favor. E 

também, já fica aqui um convite para os senhores conselheiros para uma reunião administrativa no 

gabinete da presidência após essa sessão. Por favor, senhores conselheiros, uma reunião 

administrativa em seguida. Já confirmaram o horário da sexta? Um minuto só para confirmar o 

horário. 10 horas. Vamos procurar chegar no horário para que a gente inicie às 10 e encerre às 

12, para não atrapalhar a agenda dos conselheiros. E eu novamente ratifico o convite para a 

reunião administrativa daqui a poucos minutos no gabinete da presidência.  Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Apenas para parabenizar 
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Vossa Excelência e todos os conselheiros desta Corte de Contas, pela reunião que nós tivemos 

ontem no gabinete de Vossa Excelência sobre o prêmio Innovare. Houve a presença do doutor 

Pedro Bentes, com o doutor João Addario, representando a empresa. E uma reunião de muitos 

debates; esclarecimentos e que nos deixou em uma expectativa de que com certeza esta Corte de 

Contas está indo cada vez mais no rumo certo. Houve apresentação dos projetos. Projeto do nosso 

planejamento estratégico e principalmente do TCE Cidadão, onde, através da Escola de Contas; 

conselheiro Nelson Chaves aconteceu a exposição. E eu acredito que os representantes da 

organização levaram muitas informações que nos permitem a concorrer. E Vossa Excelência foi 

muito feliz quando disse, o fato de o Tribunal de Contas do Estado já participar da concorrência já 

é um ganho. Mas eu acredito que nós temos elementos suficientes para que a gente possa realmente 

concorrer a altura e quiçá, a gente possa alcançar esse prêmio. É mais um incentivo dentro da 

nossa instituição Tribunal de Contas com esforço dos conselheiros e de todos os servidores desta 

Corte de Contas que são dedicados em tudo que se apresenta, inclusive diante do nosso plano 

estratégico. É desses projetos e programas que o Tribunal vem apresentando; tendo a iniciativa. 

Iniciativa dos conselheiros como foi a feliz iniciativa do conselheiro Nelson Chaves de lançar o 

TCE Cidadão e que tem o apoio da gestão e que tem um apoio dos servidores que se colocam com 

disponibilidade; muito empenho no sentido de pôr em prática essas ações. E também nós tivemos a 

oportunidade de fazer até uma avaliação do nosso plano estratégico, que está no seu primeiro ano. 

Está com 6 meses, esse plano que Vossa Excelência vem conduzindo. Teve o início lá atrás no ano 

de 2009, mas que vem se aperfeiçoando a cada ano que passa. E era um plano de 4 anos e agora 

nós temos um plano de 6 anos. E que esse plano que iniciou agora, o planejamento estratégico, 

realmente nos dá um norte dentro das gestões que se avizinham. A gestão de vossa excelência e das 

próximas gestões. Portanto, eu quero parabenizá-lo pela reunião de ontem e dizer que a gente está 

torcendo para que a nossa instituição Tribunal de Contas possa realmente ter mais esse prêmio. 

Alcance esse merecido prêmio que com certeza vem ao encontro do esforço de todos nós 

conselheiros; Vossa Excelência na gestão e também dos servidores. Dedicados servidores e 

servidoras dessa Corte de Contas, com a parceria do Ministério Público de Contas. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. Muito obrigado, 

conselheira Lourdes Lima, pela lembrança. Nem ia tratar deste assunto hoje, mas muito obrigado 

pelo comentário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor presidente eu também estava em silêncio, mas a costumeira generosidade da 
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conselheira Lourdes acaba por nos obrigar a falar também desta reunião que foi realizada ontem 

no gabinete de Vossa Excelência. Onde o tribunal recebeu isso para as pessoas que não 

participaram, foi uma reunião para os conselheiros. Então, suponho que grande parte da casa não 

conheça o assunto que foi tratado, a presença dos representantes do projeto Inovare para que o 

Tribunal de Contas por meio de 2 programas, o programa das ações de planejamento e TCE 

Cidadão, está inscrito para, ao nível nacional, disputar a menção do prêmio Inovare. Eu começo a 

dizer que é sempre bom quando nós frequentamos reuniões que uns aprendem com os outros. A 

vida é um aprendizado constante e nesse sentido, nós ao participarmos de reuniões como a que 

aconteceu ontem no gabinete da presidência. Manifestação do representante dos conselheiros, a 

gente vai cada vez aperfeiçoando os pensamentos que a gente tem. Eu quero ser muito breve nesse 

registro, porque além da condição do planejamento que vem já da administração da conselheira 

Lourdes. Até um pouquinho o conselheiro Coutinho, também por justiça se faça, sempre pensou. 

Um homem de planejamento no Estado e a conselheira Lourdes deu prosseguimento nisso, 

conselheiro Cipriano e Vossa Excelência também. Naquilo que a gente sabe que na vida pessoal, 

especialmente na administração pública, quando não há planejamento só vai dar certo se tiver 

muita sorte. Porque mesmo quando se planeja a gente sabe que os procedimentos do planejamento, 

eles têm vínculos e são fixados a determinadas circunstâncias que ao longo do tempo poderão ser 

alteradas, nós estamos vivendo no país, que a gente tem mais sorte. Então, na realidade a gente vê 

que mesmo no aspecto financeiro a projeção do país na arrecadação cai e com isso todo sistema 

público tem que se reorganizar. Em razão dos repasses; dificuldades, enfim. De maneira que é 

muito bom realçar quando uma instituição, com os pés no chão olha o que virá para a frente e aqui 

e ela tem mais chances de ajustar esses procedimentos de maneira a sobreviver e ultrapassar as 

crises que se apresentam. De outro lado se falou na questão do TCE Cidadão, e aqui por isso a 

razão da minha participação e por uma questão de justiça que deve ser feito sempre, me lembro o 

comentário que, lá anteriormente, o Valino, que está sentado ali no plenário dizia: “esse programa 

a gente tem que tentar levar para o Inovare”. Ele com a percepção de diretor do DCE à época e 

depois assessorando a administração de modo geral. E ali a Escola de Contas, por meio da 

diretora, professora Geo, em um encontro em Fortaleza levou. E estava eu ainda na direção da 

escola, mas ela fez aquilo de modo próprio com a equipe da escola que participou decisivamente de 

inscrever o TCE Cidadão para que possa também se credenciar. Mas o simples acolhimento do 

projeto Inovare e da pretensão da escola em levar o TCE Cidadão acho que já é uma vitória a esta 
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Casa e especialmente as pessoas. E aí eu quero fazer exatamente por questão de justiça. O TCE 

Cidadão, como eu disse ontem, ele ficaria na prateleira, não fora a ação decisiva; participativa, às 

vezes até com sacrifício daqueles que levaram a ideia. Eu apenas tive a oportunidade, me honro 

muito, de falar do TCE Cidadão, mas a prospecção; montagem de todo esse sistema que acabou se 

configurando, ele, na realidade, deve-se muito mais a operosidade das pessoas. A Escola de Contas 

que tem agora a brilhante direção da conselheira Rosa, participação da conselheira Milene que 

tanto nos ajudou no momento que estive à frente da direção. Além da professora Geo e toda sua 

equipe e o conselho. De maneira que esse crédito deve ser colocado no desejo. E aí o TCE 

Cidadão, por isso que eu digo que a gente aprende uns com os outros. Inicialmente era o desejo de 

se levar aquela participação a escola especialmente ao que se refere a questão dos recursos 

públicos. E a gente já acoplou na Escola de Contas e é uma irmã siamesa, como eu disse, a questão 

da Ouvidoria. Quer dizer, um avanço fantástico na possibilidade dessa conversa franca; aberta. A 

partir de uma nova geração que surge. Despertar na cabeça de cada cidadão que se forma neste 

país a necessidade que ele possa saber que há uma entidade a recolher seus anseios; 

reivindicações. E nesse sentido a ouvidoria acoplou-se definitivamente ao TCE Cidadão acho que é 

uma parceria indelével. Eterna daí para a frente. Porque uma coisa tem muito a ver com a outra. 

Eu quero também agradecer a decisiva participação do conselheiro Odilon nisso. Sempre muito 

distinto; acessível às reivindicações da escola para que esta Casa pudesse fazer em mão dupla. 

Então quero dizer que fiquei muito feliz, parabenizar Vossa Excelência. Aliás, também agradecer 

ao presidente Cipriano quando este na direção da Casa. Conselheira Lourdes, sempre pelo 

incentivo, a todos os conselheiros. Mas a administração dos dois, fundamentalmente, pelo grande 

apoio que a escola mereceu, vem merecendo. E espero que daqui para frente, cada presidente que 

chegue, porque acho que é uma coisa indispensável hoje essa relação do Tribunal com a 

sociedade, para o tal controle social, que todos nós lutamos e temos certeza que está cada vez mais 

se aprofundando. E o Tribunal de Contas tendo uma escola que chegue ao público por meio dos 

estudantes, com certeza, será uma instituição mais reconhecida; prestigiada; cobrada e, portanto, 

cada vez melhor. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Muito obrigado conselheiro Nelson. Da minha parte quero agradecer a 

manifestação da conselheira Lourdes Lima; Nelson, sobre a reunião de ontem. E os conselheiros 

que puderam ir. Conselheiro Odilon Teixeira; Milene; Rosa Egidia; Julival; André Dias. Foi um 

momento muito importante para a nossa instituição, saber que o nosso trabalho chegou a esse 
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nível. Conseguimos mostrar para o Brasil um bom trabalho. Isto é, aquilo que já extrapolou as 

fronteiras do Estado do Pará. E isso aconteceu com o TCE Cidadão. E com o planejamento 

estratégico. E como eu disse ontem, a conselheira Lourdes Lima lembrou hoje. Não importa se a 

gente vai vencer ou não o prêmio Inovare que é uma competição nacional. Não importa. O 

importante é a gente estar concorrendo e o projeto Inovare chegou a nossa instituição para nos 

avaliar. Com duas experiências que a gente considera exitosas, de sucesso, que nos enche de 

orgulho. Tem outras mais como eu falei ontem, o trabalho da Ouvidoria. Para mim, é uma 

Ouvidoria Cidadão. Mas a gente está integrado. E como eu disse, eu não estou inventando nada. É 

uma caminhada que vem de outros presidentes. A gente só procura apoiar, ajustar aquilo que é 

necessário. TCE Cidadão foi iniciado em 2001, pelo que eu, por aí, assim, não foi conselheiro? Nós 

estamos em 2016 então já é uma história de 5 anos. O planejamento estratégico vem desde o 

governo do presidente Coutinho Jorge. A gente só vai aperfeiçoando. Mas eu creio que a casa 

avançou bastante. É um projeto da casa. Eu quero compartilhar esse momento importante; feliz, 

com os conselheiros e com os nossos servidores. Não posso deixar de fora o Ministério Público 

porque faz parte do nosso sistema. É muito importante a gente estar sempre juntos. E nada mais 

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

declarou encerrada a sessão às dez horas e oito minutos (10h08min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
Belém, 05 de julho de 2016. 
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