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ATA Nº 5.406 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e seis (26) 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 do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry, 

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 dezenove (19) de julho 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: impedida. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Convocado Julival Silva Rocha: Aprovo-

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

Aprovo-a. Em atenção o Ofício GP/Pleno nº 68/2016, encaminhado pelo Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho da 8ª região a Presidência solicitou ao senhor secretário que procedesse a 
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leitura do referido expediente, nos seguintes termos: “Cumprimentando Vossa Excelência, 

comunico que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em 

sessão ordinária realizada no dia 30 de junho de 2016, acolheu proposição e registrou votos de 

pesar e solidariedade, pelo falecimento do Senhor Elias Naif Daibes Hamouche, que foi Ex-

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Atenciosamente Sérgio Rocha Presidente” 

em ato contínuo foi determinada a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo 

nº 2012/51166-0, que trata do Recurso de Revisão, interposto por Cláudio Furman, cuja 

Relatora foi a 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 pelo conhecimento e não provimento, 

confirmando-se desta forma a íntegra da decisão prolatada no Acórdão nº 46.982, de 

23.03.2010 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 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 

Conhecer do recurso para, no mérito negar-lhe provimento. 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 2016/50281-0, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Edilson 

Cardoso de Lima, cuja Relatora foi a 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 pelo 

conhecimento, no entanto, o desprovimento do recurso (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o recorrente, 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 Conhecer do recurso para, no mérito negar-

lhe provimento. 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 2006/52686-6, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 

cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 
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regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

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

determinações à SEAD e SEDUC (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

para deferir  os registros em caráter excepcional. 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 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/52581-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Nazilda de Nazaré Lemos Pignatário, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

deferimento do registro, com notificação à beneficiária para adotar as medidas administrativas e 

ou judiciais que entender necessárias já que na esteira da jurisprudência majoritária do TCE/PA, 

quando não há prejuízo ao erário, mas sim direito subjetivo da beneficiária, esta deve ser 

comunicada do seu direito para que proceda da forma que melhor lhe aprouver, com remessa de 

cópia deste parecer à beneficiária, para que possa optar pelas regras do art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/2005, mais benéfica, dado que confere paridade na futura pensão (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, dando-se ciência à interessada 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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência informou existir assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Conforme dispõe o 

artigo 167, inciso II do regimento interno do TCE, convoco vossas excelências para a sessão 

solene que se realizará no próximo dia 28 de julho, quinta-feira, às 10 horas com a finalidade 

de dar posse aos senhores Daniel Melo e Edvaldo Fernandes Souza, no cargo do auditor do 

tribunal de contas do Estado do Pará. Novamente faço um apelo, convite especial. Eu sei que o 

mês de julho é um mês um pouco desfavorável para os eventos, boa parte dos servidores se 
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encontram de férias. Mas quero fazer aqui um comentário especial. Isso é muito importante, 

pena que não tem ninguém da imprensa aqui. Nós estamos, hoje final do mês de julho, o nosso 

pleno funcionando completo. Com a presença de todos os conselheiros; substitutos e do 

ministério público. Muito importante isso. Eu faço aqui um apelo aos conselheiros que 

puderem comparecer, prestigiar os nossos colegas que ingressarão aqui a partir da próxima 

quinta-feira através do concurso público realizado na gestão do iminente conselheiro Cipriano 

Sabino, quando era presidente da corte. O concurso foi prorrogado e a validade do concurso 

encerra agora dia 8 de agosto, razão pela qual, eles já nomeados pelo senhor governador do 

Estado, tomarão posso daqui a dois dias. Todos estão convidados, conselheiros, servidores, 

procuradores do ministério público e servidores do ministério público de Contas. Logo após, 

foi colocada a palavra à disposição. s senhores conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, senhora Lourdes 

Lima, só para fazer um registro. Importante a colocação que Vossa Excelência fez no 

funcionamento da casa, pleno. Muito importante. E eu, como vossa excelência também, nós 

temos uma breve, uma história na vida pública. Tivemos aí, 5 mandatos. Vossa excelência até 

um pouco mais do que eu. E sempre estamos habituados com essa questão do recesso. E na 

oportunidade, aliás, muito oportuno na época, o conselheiro Nelson e a conselheira Lourdes 

Lima, por proposição do conselheiro Nelson, sugeriu a interrupção desse recesso, uma vez que 

realmente percebe-se cada vez mais a cobrança. Daí a visão do conselheiro Nelson, do 

trabalhador, no sentido de que tanta expansão de recesso e tempo, não só nos tribunais, nas 

casas legislativas, em todos os órgãos, no sentido de produzir; dar o resultado que a população 

espera, principalmente do serviço público. E naquela altura o conselheiro Nelson Chaves, 

ainda só, como ele fala e realmente a história prova isso, em seguida com a presença da 

conselheira Lourdes Lima, somaram esforços e aí conseguiram fazer com que a casa. Embora 

seja um mês de férias escolares e todas essas dificuldades que a gente entende. Mas analisa 

desde o tempo desta proposição aprovada, quanto se produziu na casa e se produz até hoje. 

Então, eu queria fazer esse registro, cumprimentar o conselheiro Nelson e obviamente a 

conselheira Lourdes Lima por essa sugestão, que acho sinceramente que poderia ser acatada 

por muitos e muitos outros órgãos do Estado. Uma vez que não há grandes prejuízos. Está 

esclarecido no regulamento geral que existem as férias para serem tiradas nos prazos de férias 
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de 30 dias, mais 30 dias. Enfim, tudo mais. A possibilidade do funcionamento pleno da 

casa, em que pese todas as dificuldades a casa funciona plenamente agora na gestão de 

vossa excelência, mais uma vez, apresentando resultado para a sociedade. Mas 

considerando que é nossa obrigação sim apresentar esse resultado. Então, acredite, senhor 

presidente, com toda humildade e respeito, cumprimentando o conselheiro Nelson e a 

conselheira Lourdes, mas o Tribunal de contas vem fazendo a sua parte; obrigação, 

apresentando resultados. E obviamente que o ministério público de contas, acompanhando 

na mesma esteira, vem com a gente fazendo esse trabalho. Se o ministério público não 

concordasse, não teríamos as sessões. Então o ministério público sempre parceiro; 

colaborando com o tribunal de contas, o que mostra o estreitamento dessa relação que é 

considerada no Brasil inteiro como grande exemplo de parceria; trabalho totalmente 

independente, cada um fazendo a sua parte, como determina a constituição. Mas em um 

caso como esse, específico, está a disposição para trabalhar junto conosco, como está aqui 

o doutor Guilherme e vossa excelência dá continuidade. Queria só fazer esse registro 

porque é importante. Lá atrás, alguns anos atrás, podia parecer uma coisa difícil até de 

certa forma não compreendida, mas o tribunal, através da proposta do Nelson, 

acompanhada, apoiada pela Lourdes deu um bom exemplo e ainda é, para muitas outras 

instituições; órgãos, um exemplo a ser seguido. Parabéns a vossa excelência presidente, 

por dar continuidade a esse projeto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Bom dia presidente. Bom dia aos conselheiros Nelson 

Chaves; Cipriano; André, nosso conselheiro Odilon; Rosa, nosso procurador doutor 

Guilherme, representa o ministério público de contas. Nossos conselheiros substitutos, 

doutor Julival, doutora Milene. Servidores e servidoras da casa, jurisdicionados aqui 

presentes. Realmente parabenizo Vossa Excelência pela manutenção deste que já se tornou 

rotina, que antes não era. Mas que hoje eu agradeço a manifestação do conselheiro 

Cipriano e dizer que realmente era um sonho como tantos outros que o conselheiro Nelson 

tem e persevera e alcança. E isso aconteceu, como disse, já é uma rotina desde julho 

acontecer as nossas sessões plenárias aqui nesta corte de contas. Outra manifestação 

minha vai ao encontro do aniversário do nosso querido amigo, conselheiro substituto, 
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doutor Julival. Dia 17, próxima quarta-feira, estará no berço. Amanhã, não é, estará 

aniversariando, passando mais uma risonha primavera na sua vida. E eu quero te deixar os 

meus votos de felicidade, muito sucesso e longa vida a vossa excelência. Também, o nosso 

presidente, esta semana, na próxima sexta-feira, estará cortando o bolo, apagando a 

velinha do seu aniversário. Gostaria de registrar com muita honra, já fiz assim, com muita 

alegria; honra o aniversário do doutor Julival, agora o aniversário de vossa excelência, 

conselheiro Luis da Cunha Teixeira, próximo dia 27, sexta-feira, estará transcorrendo mais 

um aniversário de vossa excelência, portanto os meus parabéns, que você continue 

recebendo as bênçãos de Deus na sua vida e tendo sucesso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente, sempre a generosidade do coração do conselheiro Cipriano fazendo menção a 

questão da eliminação do recesso e também a participação generosa e decisiva aqui dentro 

da conselheira Lourdes, mas eu acho que a gente deve lutar por convicções a vida toda. 

Embora se perca algumas vezes, poucas vezes ganha-se. Cipriano e eu, e vossa excelência 

penso que sim também, fomos derrotados na Assembleia Legislativa, porque essa proposta 

era antiga. Aliás, fazer só um parêntese, bom dia a todos os conselheiros; substitutos; 

doutor procurador, nossos servidores jurisdicionados que se encontram aqui e visitantes no 

nosso plenário, bom dia a todos. Mas dizer que lá eu não admitia ontem, como não admito 

hoje, a casa do povo fechada, mas sou minoria. Mas também já me acostumei conselheiro 

André, meu querido amigo, a ser minoria, às vezes até ser solitário. Sou daquele tempo que 

palavra é palavra, pelo fio de bigode, palavra é palavra. E lá eu queria que o recesso 

parlamentar acabasse e dizer que aquilo não era uma escola, era uma casa de 

representantes do povo. E o povo precisa ser representado por quem trabalha, não que fica 

na salafrice, é o termo que o Jorge Amado utilizava. Então a casa do povo tem que ficar 

aberta. E nós aqui temos 60 dias equiparados aos magistrados para ter as nossas férias, e 

tinha uma tal de “férias coletivas”, que profundamente me envergonhava e continua me 

envergonhando. Eu não estou ofendendo as pessoas, mas estou dizendo que luto para que 

esse barco se transforme. Não há justificativa para recesso mês de julho, tribunal de 
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coisíssima alguma. Seja ele Tribunal de Justiça, não interessa. A população cobra de nós. 

E agora eu vejo no jornal representante da câmara federal com o juiz Sérgio Moro, 

aquelas medidas do ministério público que deve ser apoiadas de combate à corrupção. E 

tantas coisas me lembram do Nelson Rodrigues, do óbvio ululante. Ali aos olhos dos 

parlamentares, aquelas coisas supérfluas, absolutamente inadmissíveis, mas que não se 

toca. Uma caneta rapidamente ou uma tesoura resolvia determinados privilégios 

inaceitáveis na vida nacional. E nós temos sorte. Eu presenciei, era rapazinho a revolução 

de 64, ou golpe, como queiram chamar. E nós temos que erguer as mãos para que 

tenhamos e eu tenho dito isso aqui, não com sentido de lisonjear, forças armadas 

democráticas no nosso país. Que se nós estivéssemos aqui em uma republiqueta, isso aqui 

já tinha se constituído um novo golpe. E eles mantêm a decência e o compromisso 

democrático para que isso aqui não feche. Então, o nosso desejo é começar, os tribunais de 

contas, o ministério público, podem tomar uma vanguarda na ocasião difícil que o país 

atravessa. Com medidas regeneradoras, efetivando a transparência no gasto e nas coisas 

públicas. Um momento que o Brasil discute a previdência social injusta, que é boa para 

nós, não tenha dúvida, mas nós somos todos, como o próprio presidente interino da 

república reconhece, nós somos todos brasileiros e não podemos ficar divididos em duas 

classes, o que se refere aos direitos previdenciários. E aqueles que se agarram aos 

privilégios, que muitas vezes não podem ser discutidos na claridade, e costumam ser 

mantidos na escuridão. Isso que precisa ser feito. A independência dos tribunais de contas, 

porque a hora que a gente perde a independência não temos razão de existir. E é isso que 

precisa ser discutido. Então, eu modestamente, dizia, vi aqui a tese vencedora, que 

absolutamente não se justificava o tribunal de contas com 90 dias de férias, que era o que 

acontecia, porque os 60 dias, mais 30, mais o recesso do fim do ano, ia beirar os 120. Tive 

até dialogo com alguém que dizia que eu estava querendo arrebentar a constituição. Eu 

disse: “Você está achando que é pouco? Peça para aumentar, descanse mais”. São fatos. 

Mas eu agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Cipriano; Lourdes e também quero me 

associar aos votos de profunda felicidade, brilhantismo que nós todos comprovamos aqui 

no nosso dia a dia, generosidade, crença em Deus sobre tudo. Conselheiro Julival, que 
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Deus o proteja, seja feliz, continue brilhando, sucesso. Desejo também cumprimentar o 

presidente por usa data natalícia que ocorrerá nesta semana. E para finalizar a minha 

breve manifestação eu, infelizmente quero propor um voto de pesar. Faleceu no último dia 

quinze o engenheiro Paulo Acatauassú Teixeira, formado em Itajubá, engenheiro 

eletricista, mecânico, pós-graduado em engenharia econômica, trabalhou na Companhia 

Siderúrgica Nacional e atualmente integrava os quadros da FAEPA, a Federação de 

Agricultura e Pecuária do Pará, coordenador do núcleo Marajó. Era pecuarista, era 

apaixonado por essa terra, produtor rural; e eu tive com ele muitos encontros durante a 

vida. Nossas famílias são amigas, se conheciam, eu com ele muitas vezes conversávamos 

sobre o sonho dele - e de tantos outros - da transformação efetiva do Marajó, observando o 

Marajó desde o tempo das Sesmarias, evolução das propriedades com poucos donos, 

depois com a crise social que o Marajó atravessa, a fisionomia socioeconômica foi 

profundamente sendo alterada ao longo dos anos; e o compositor paraense, com uma das 

músicas muito aplaudidas pela nossa sociedade diz que “moro num país que se chama 

Pará”; e num país que se chama Pará, nós temos um outro país que é o país Marajó, 

precisa ao longo do tempo de medidas que possam reduzir o desnível, reduzir a 

desigualdade social, a entrada do tóxico, o problema dos ataques às crianças, às mulheres 

que nós todos conhecemos. Acho que até de passagem, o Paulo era um entusiasta do 

Marajó, de família de produtor rural e muitas vezes discutíamos aqui o que haveria de ser. 

Ele vinha e conversava comigo sobre a redenção do Marajó que precisa realmente de um 

tratamento diferenciado. Então ele se foi e ainda jovem mentalmente – e hoje as pessoas 

vivem tão bem por décadas e décadas -, deixou uma lacuna muito grande no meio 

profissional, no meio dos produtores rurais, da Federação da Agricultura, em que ele era o 

coordenador do núcleo Marajó. Que essa minha manifestação pudesse ser concluída com 

votos de pesar pelo falecimento do Paulo Acatauassú Teixeira, engenheiro e que esses 

votos fossem encaminhados à sua viúva, dona Maria Luiza, seus filhos, seus irmãos, a 

Federação da Agricultura, enfim, a todas as entidades que ele em vida participou. Muito 

obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Rapidamente eu queria também, como a conselheira Lourdes; Nelson, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1109

cumprimentar o doutor Julival pelo aniversário. Meus parabéns que o nosso Senhor 

continue lhe abençoando e acho que uma das coisas que eu poderia dizer a Vossa 

Excelência era muito obrigado por fazer parte aqui do nosso tribunal, por ter vindo para 

cá; no ajudado e por tudo que Vossa Excelência tem feito pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, pela amizade; carinho. Na certeza que Vossa Excelência é um grande líder 

na família, e registrar os parabéns ao doutor Julival. E também a Vossa Excelência 

presidente. Vossa Excelência completa 52 anos, a mesma idade que eu tenho. Só que eu 

faço em fevereiro e a Vossa Excelência faz em julho. Ainda um pouco mais novo. Mas como 

eu conheço a Vossa Excelência há mais de 20 anos, cumprimentar a vossa excelência com 

muita alegria, graças a Deus mais um ano de vida. E parabéns pelo aniversário e pela sua 

carreira. Quem conhece um pouco vossa excelência sabe da luta; caminhadas difíceis, 

como também as alegrias; vitórias que vossa excelência alcançou em sua vida. Que Deus 

continue lhe abençoando com grandes conquistas; vitórias; saúde; paz e sendo esse líder. 

Hoje é o nosso líder no tribunal e com certeza sempre foi com os seus amigos; conosco; na 

sua família também. Parabéns, que Deus abençoe vossa excelência e abençoe o conselheiro 

Julival também com muita saúde. Quero concordar também com as palavras do 

conselheiro Nelson no sentido de que a casa enviar essa mensagem, voto de pesar à família 

do doutor Paulo pelo ocorrido. Foi então, colocado o assunto em votação. Aprovada por 

unanimidade, a matéria ficou consubstanciada através dos Ofícios n.º s 09, 0100 e 

0101/2016. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: À secretaria-geral para tomar todas as providências. Da minha parte, também 

aproveito para cumprimentar aqui o amigo conselheiro substituto Julival Rocha e eu vou 

dizer pouquíssimas palavras. Vossa Excelência é sábio; responsável; coerente; iluminado. 

Esta última palavra diz tudo. Que Deus continue abençoando ao ilustre amigo, a continuar 

com saúde no nosso meio. E muito obrigado conselheiro Nelson; Lourdes; Cipriano, pelas 

palavras em relação ao meu aniversário. Eu já informo aos senhores, já dei ordem a minha 

assessoria que não desejo fazer nenhuma comemoração. Conselheira Rosa Egíidia, isso é 

uma questão minha, não desejo fazer comemoração. Agradecer muito a Deus por ter saúde, 

estar vivendo esse momento feliz da minha vida. Manifestação da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: É apenas para me associar a tudo que 

foi dito anteriormente, especialmente as felicitações pelo aniversário do doutro Julival e de 

vossa excelência, presidente. Desejando saúde e sabedoria sempre. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito obrigado. 

Conselheira substituta, Milene Dias da Cunha, retornando ao plenário, reabastecida de 

boas energias, tem a palavra a Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia senhor presidente. Bom dia doutor 

Guilherme Sperry, bom dia conselheiro Nelson; Lourdes; Cipriano; André; Odilon; Rosa; 

Julival, demais presentes que nos ouvem. Senhor presidente eu não queria deixar passar 

em branco essa manifestação já que essa semana fazem aniversário duas pessoas muito 

caras para mim nesta Casa. Existem algumas pessoas que tem o poder de nos conquistar; 

cativar no primeiro momento. E assim é o senhor e o doutor Julival. O senhor pelo seu 

carisma; bondade; busca pela justiça. Justiça, essa palavra tão relativa e difícil às vezes de 

alcançar; concretizar. Mas sempre buscando basear nas suas convicções; valores, o senhor 

a persegue. Assim também o meu amigo caríssimo, doutor Julival. Como o senhor disse, 

uma pessoa sábia, iluminada, meu porto seguro nesta Casa. Então queria desejar aos 

senhores nesse dia e em todos os dias de vossas vidas que vocês tenham sempre muita 

saúde; sabedoria; força, para nunca desistir daquilo que vocês acreditam. Para que 

possam sempre lutar pelos seus ideais. E que possam continuar nos inspirando a ser 

pessoas melhores com vossas experiências; ideias e conselho em nossa vida. Que é isso que 

é tão caro para a gente. Saber que a gente pode conviver com pessoas que são assim 

iluminadas, que nos passam boas energias e que nos motivam a seguir, sempre, um 

caminho positivo e melhor. Eu fico até emocionada para falar porque o Julival e o senhor 

são pessoas realmente muito importantes para mim. E eu realmente desejo que Deus 

ilumine sempre a vida de vossas excelências. Parabéns e felicidades. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutora Milene, 

muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Nossa! surpresa agradável. Doutora Rosa 

Egídia, muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Primeiramente senhor presidente, quero parabenizá-lo. O senhor 
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apontou algumas qualidades que o senhor julga que eu as tenho. Uma delas a sabedoria, 

ser sábio. Quem dera fosse eu um sábio. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da 

sabedoria. E o afastar-se do mal é o entendimento. Eu tenho procurado fazer isso, tentar 

buscar o princípio da sabedoria. Claro que é difícil a pessoa ser sábia. E o primeiro 

pensamento a respeito da sabedoria é dizer que o verdadeiro sábio é aquele que sempre se 

julga não ser sábio. Ou seja, estar sempre em busca desse aprendizado que a gente sabe 

que é tão gigantesco para a mente de cada um. Primeiramente eu parabenizo Vossa 

Excelência que é um verdadeiro líder; grande homem; ocupa o posto que ocupa por mérito, 

tem uma carreira brilhante. Que Deus o abençoe ricamente, que o senhor continue sendo 

esse exemplo para sua família e para cada um de nós. Agradeço as palavras ternas de cada 

um dos conselheiros; pessoas que proferiram hoje as palavras para mim, da colega 

doutora Milene que falou do fundo do coração. A todos, muito obrigado. Eu também, a 

semelhança do presidente, não tenho o hábito de fazer comemorações na data de 

aniversário. Aprendi assim, talvez pelos rigores da vida. Venho de uma família de nove 

pessoas, éramos, e talvez somos, desprovidos de bens que nos permitem fazer essas 

comemorações. Éramos nove, se fosse fazer era uma praticamente a cada mês. Então não 

teríamos condições. Já fazia logo o princípio da isonomia para ninguém e acabava com a 

questão. Aprendemos a ser assim, e sempre agradecemos a Deus pela vida; dom 

maravilhoso que nos deu. E mais ainda, por ter esperança na vida eterna. Muito obrigado 

a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro Julival, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, mas eu ratifico 

tudo o que disse em relação a vossa excelência. Senhores, eu os convido para uma 

conversa informal aqui na sala ao lado, daqui a alguns minutinhos. Agradecer pelo mês de 

julho, como eu disse, a imprensa não fez nenhum registro, a gente não buscou isso, mas nós 

funcionamos; demos exemplo à sociedade. A instituição não deixou de cumprir com as suas 

obrigações. E eu agradeço muito a colaboração dos conselheiros que nos ajudaram a 

realizar com sucesso este mês de julho. E novamente eu faço um apelo para quinta-feira e 

também registrar que já está confirmada a participação do ministro substituto, Marcos 

Bemquerer na nossa solenidade de posse dos dois novos auditores, conselheiros 
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substitutos. 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 (10h00min) e 

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

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 26 de julho de 2016. 
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