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ATA Nº 5.411 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezesseis (16) do mês de agosto 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, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo 

Fernandes Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público 

de Contas (em exercício) Silaine Karine Vendramin, 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 onze (11) de agosto 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 2013/53094-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 
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realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o 

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

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

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

regimental à senhora Luciana Maradei e determinação ao Hemopa, e a representante assim 

complementou: O Ministério Público opina pelo indeferimento do registro, apesar de já terem 

cessados os efeitos, e o servidor ter recebido o pagamento e efetuado o trabalho. Então não 

estamos falando sobre ressarcimento de valores. Não é isso. Será indeferido, mas o que pode 

ser feito? Aplicação de multa ao gestor que contratou ao arrepio da lei. Sabemos que esses 

contratos temporários têm se prorrogado há muitos e muitos anos; e não está havendo mais a 

exceção. A exceção está se transformando numa prática que deve ser punida com o rigor da 

lei. Então opinamos pelo indeferimento do registro com a aplicação da multa regimental à 

senhora Luciana Maradei e determinações ao Hemopa (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para indeferir o registro, com a advertência para que observe as devidas recomendações. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pelo deferimento excepcional do registro. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Pelo indeferimento do 

registro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto 

da Conselheira Lourdes. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o voto da Conselheira Lourdes. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho o entendimento da 

Conselheira Lourdes Lima. A presidência então proclamou o Resultado, o Voto divergente foi 

o vencedor por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53420-8, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de 

Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pelo indeferimento do registro, com aplicação da multa regimental à autoridade que autorizou a 
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contratação sub examine (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

com a advertência para que observe as devidas recomendações. Consultado o Plenário, este 

assim se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Pelo deferimento excepcional do registro. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Com o relator, pelo indeferimento do registro. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a divergência. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto da 

Conselheira Lourdes. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Pelo registro excepcional. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho o entendimento da Conselheira 

Lourdes Lima. A presidência então proclamou o Resultado, o voto divergente foi o vencedor 

por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50885-4, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros e 

expedição de determinações à Seduc e Sead (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

indeferir o registro, devendo ser expedida determinação para que a SEDUC, em até 15 dias, 

cesse o pagamento dos vencimentos, se ainda em vigor, e adote a providências cabíeis, 

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

estrutura. Acato a sugestão do douto Ministério Público de Contas para reiterar a expedição de 

determinações, constantes à fl.121, à Secretaria de Administração, SEAD e à SEDUC. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto divergente pelo deferimento excepcional 

do registro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o 

voto divergente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o voto divergente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 
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Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto da conselheira Lourdes Lima. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho 

o voto da conselheira Lourdes. Em seguida, a Presidência proclamou que o voto divergente foi 

o vencedor por maioria de votos (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/51223-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

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

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

jurídico foi pelo indeferimento do registro, com aplicação da multa regimental à autoridade que 

autorizou a contratação sub examine e determinação imediata cessação dos pagamentos 

eventualmente em curso (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

caráter excepcional. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Nos termos da manifestação do Ministério 

Público. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Nos 

termos da manifestação do Ministério Público. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Com a relatora Lourdes Lima. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho 

a Relatora. A presidência proclamou o seguinte resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por 

maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51397-8, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

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

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

indeferimento do registro, com aplicação da multa regimental à autoridade que autorizou a 

contratação sub examine e determinação imediata cessação dos pagamentos eventualmente em 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro em caráter 
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excepcional. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Nos termos da manifestação do Ministério Público. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Nos termos da 

manifestação do Ministério Público. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Com a relatora Lourdes Lima. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho a Relatora. A 

presidência proclamou o seguinte Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria 

(5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50269-3, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator 

foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com aplicação da 

multa regimental à autoridade que autorizou a contratação sub examine e determinação imediata 

cessação dos pagamentos eventualmente em curso (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para indeferir o registro, devendo ser expedida determinação para que a SEDUC, em até 

15 dias, cesse o pagamento dos vencimentos, se ainda em vigor, e adote a providências cabíeis, 

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

estrutura. Acato a sugestão do douto Ministério Público de Contas para reiterar a expedição de 

determinações, constantes à fl.121, à Secretaria de Administração, SEAD e à SEDUC. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto pela excepcionalidade do registro. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto divergente. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto 

divergente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho o voto da conselheira Lourdes Lima. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também voto pela divergência. A 
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presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor por maioria de votos (5x2). 

Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50665-4, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Benedito Manoel de Freitas, cujo Relator foi o 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, devendo o interessado 

voltar ao serviço público para completar o período de contribuição faltantes à época do 

afastamento, segundo o art. 3º da EC 47/05, requer, ademais, a intimação do interessado para 

exercitar o contraditório e expedição de determinação ao Igeprev para que considere como data 

motriz dos pedidos de aposentadoria a do afastamento do servidor de suas atividades laborais 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com a recomendação 

presente no item IV do seu relatório. 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 2013/52169-1, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Urubatan Fernandes Torres, cujo Relator foi o 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou o retorno ao 

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

foi anunciado o Processo nº 2013/52533-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Maria Eliana Cavalcante Aguiar, 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 
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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 

Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/51086-1, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Arlete Vidal da Silva, 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 Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50427-4, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de João Soares Soeiro, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

deferimento do registro, com a recomendação ao Igeprev que proceda à alteração da 

fundamentação constitucional do ato, com o reenquadramento da aposentadoria à regra do art.3º 

da EC nº 47/2005 – visto que em tese mais benéfica ao interessado – ou, alternativamente, que 

lhe seja oportunizado o exercício do direito de opção que lhe assiste, sendo dada ao mesmo 

ciência da presente manifestação ministerial (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir o registro, com a advertência para que observe as recomendações sugeridas. 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 2013/53598-0, que trata do Ato de Reforma em 
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favor de Eraldo Silva da Costa, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

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

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

pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2007/53610-7 e 2007/53642-4, que 

tratam dos Atos de Pensão em favor de Maria da Silva Alves e Raimunda de Souza Castro, 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 dos registros (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50436-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria Perpetua Silva 

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

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

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

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

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

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

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

foram anunciados os Processos nºs 2016/50433-8 e 2016/50441-8, que tratam dos Atos de 

Pensão em favor de Zila Farias Cavalcante e Edith Maria Vieira Dias, 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 dos registros (pausa). A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 
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seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51237-2, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Pau D’arco, responsável Luciano Guedes, cujo 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva (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 do relator. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2015/50714-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins, responsável Sidney Moreira de Souza, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

regularidade das contas (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 do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51082-3, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Terra Santa, responsável Marcilio Costa Picanço, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (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, 
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acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50373-6, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Piçarra, responsável Jairo 

Luiz Lunardi, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

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

das contas, e, ainda, requer a conversão do presente processo de Tomada de Contas em 

Prestação de Contas, com sugestão de expedição de determinação à Seaster (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para acompanhar o parecer da SECEX e do Ministério Público de 

Contas, no sentido de que a tomada de contas seja convertida em prestação de contas e, por 

conseguinte, julgar as contas regulares, com recomendação à Seaster, para observância dos 

prazos de publicação dos extratos dos instrumentos formalizadores dos convênios. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2010/52613-4, que trata do Recurso de Revisão, interposto por 

Milene Cardoso Ferreira, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

improvimento do recurso, devendo, por conseguinte, ser mantido na íntegra os termos do 

Acórdão nº 47.838/10 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer o presente 

Recurso de Revisão, porém negar-lhe o pretendido 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 2016/50745-0, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Lindomar Carvalho 

Garcia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2001/51996-5, que trata da Denúncia formulada por Max-Fer Comercial Ltda, 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, 
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cujo entendimento jurídico foi pelo arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para arquivar os autos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Farei 

uma exposição sobre o nosso concurso público, autorizado pela Presidente da Comissão do 

concurso, Conselheira Lourdes Lima pediu-me que falasse do concurso. Eu gostaria muito que 

ela fizesse isso, porque ela foi de uma dedicação, de uma correção tão grande e eu sou muito 

grato a Vossa Excelência Conselheira Lourdes Lima. Eu quero dar conhecimento ao Pleno, ao 

Ministério Público e aos servidores que estão nos acompanhando. Temos apresentado no telão 

o período de inscrição, as vagas ofertadas em número de 95, nível médio 12, nível superior 83. 

Muito importante este quadro para gente poder situar. Este de cor laranja, nós destinamos 

65% das vagas, que é a área de fiscalização, a nossa atividade fim, foi o destaque maior, mas a 

gente procurou contemplar a Casa como um todo. Estão todas as áreas, educação, 

procuradoria, administração, comunicação, fiscalização, informática, que a gente não tinha 

mais informática, a área de TI e de planejamento. Das 83 vagas que oferecemos para nível 

superior, a gente está atendendo 24 graduações distintas. Administração, dá para ver 

administrador de banco de dados, analista de segurança, analista de suporte, arquitetura, 

atuarial, contabilidade, direito, economia, enfermagem, engenharia ambiental e sanitária, 

Conselheiro Nelson Chaves, área de Vossa Excelência, engenharia civil, engenharia elétrica, 

estatística, fisioterapia, gestão de pessoas, jornalismo, medicina, odontologia, serviço social, 

pedagogia, publicidade, psicologia e web designer. A informação complementar só para 

informar, a divulgação do gabarito oficial das provas, que saiu no dia 9/08. Prazo para 

entrega de recurso contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas será nos dias 10, 

11 e 12/8. Divulgação do padrão preliminar de resposta das provas discursivas 9/08. Prazo 

para entrega de recurso contra padrão de resposta da prova discursiva 10 e 11/08. E a 

previsão do resultado final da prova objetiva é para o dia 5/09. Esse dado é muito importante 

26.273 pessoas pagaram as suas inscrições, muito embora a procura seja grande, mas é 

comum fazerem a inscrição, mas não pagam. Nível superior 13.874, nível médio, grande 
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surpresa, 12.399 e os isentos de acordo com a lei, por sinal um trabalho interessante da 

ouvidoria, foram feitos os ajustes necessários para permitir de acordo com a lei que algumas 

pessoas pudessem pleitear a isenção, num total de 290. Pela parte da manhã, dos candidatos 

previstos, 9.169, desistiram 2.399, num total de 26,16%. Parte da tarde: 17.104 pessoas 

deveriam comparecer, mas 4.793 não compareceram, 28,2%. Total de abstenção no evento 

7.192, sendo que 27,37% dos candidatos inscritos não compareceram, mas segundo as 

informações que temos, isso é normal, porque a média de desistência de candidatos inscritos 

em concurso é 32%. Essa é a média, e nós ficamos abaixo da média com 27,37%. A exemplo do 

que ocorreu com o sucesso na gestão do Presidente Cipriano Sabino, nós também tivemos êxito 

aqui no nosso concurso. O concurso não custou um centavo para nossa instituição, pelo 

contrário, tivemos saldo. O valor arrecadado com as taxas de inscrição foi de R$2.778.720,00 

(dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte reais). Rendimento do valor 

arrecadado até o dia de 9/08/2016, R$41.823,81 centavos, porque o dinheiro é aplicado, tem 

que ser. Custo total do evento foi de R$2.194.137,85 centavos. E ficou um saldo para o nosso 

fundo de R$626.405,96. Eu achei significativo, esse saldo está no fundo do nosso TCE, que só 

pode ser aplicado naquilo que é previsto de acordo com a lei, mas eu achei um saldo positivo 

importantíssimo para nossa instituição. Eu gostaria de fazer alguns comentários 

complementares aqui, por favor, que são os nossos objetivos após o resultado final do 

concurso. As nossas conclusões após o resultado final, o fortalecimento do controle externo 

através expansão da carreira com o provimento de novos cargos, estruturação da área 

administrativa. Fortalecimento do controle externo, inclusão de graduados em economia e 

administração nas equipes de trabalho. Nas controladorias das contas de gestão e na 

controladoria de pessoal e pensões, incremento do quadro técnico de bacharéis em direito. A 

controladoria de pessoal e pensões padece porque é uma controladoria que a gente necessita 

de servidores efetivos, uma controladoria que tem mais de 4 mil processos. A controladoria de 

obras, patrimônio e meio ambiente que foi a inclusão de graduados em arquitetura, engenharia 

ambiental e sanitária nas equipes de trabalho, isso não tinha Conselheiro Nelson Chaves, 

Vossa Excelência sempre fez essas ponderações, engenheiro sanitarista é necessário para 

auditar alguns gastos, investimentos, obras nessa área que é uma área específica. 

Controladoria de assuntos estratégicos, um aumento do quadro de contadores e inclusão de 
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bacharéis em direito nas equipes de trabalho. A gente percebeu que havia essa necessidade em 

algumas controladorias. A Conselheira Lourdes Lima já ponderou isso, a ausência de 

bacharéis em direito, que tem que ter esse equilíbrio. Muito importante isso, a expansão da 

carreira técnica com o provimento de cargos de auditores de controle externo em áreas com 

especialidades ainda não providas. São as novas áreas, isso é a novidade do concurso. Auditor 

de controle externo em administração, auditor de controle externo em comunicação, auditor de 

controle externo educacional, que é a questão do pedagogo, não tem quadro efetivo da escola 

de contas, auditor de controle externo em planejamento. Planejamento também não funciona, 

não tem um servidor efetivo no seu quadro. Conselheiro André, Vossa Excelência fez algumas 

ponderações em determinados momentos sobre ciências atuariais, ninguém tinha conhecimento 

nessa área estatística. Arquitetura, engenharia sanitária e ambiental, eu já falei em engenharia 

elétrica e na área de TI a novidade é web designer. Essa é a pronúncia certa? Porque é a 

Doutora Milene quem sabe esses nomes. É isso mesmo, não é? Vamos lá. Para a gente 

entender melhor, esse é um quadro, por exemplo, nesse primeiro, a gente tem a nossa área 

médica, odontológica, enfermeiro, psicólogo, assistente social e fisioterapeuta, que a gente 

precisava de quadro próprio, não tinha ninguém, então a gente foi com muita cautela 

oferecendo o que a gente entendeu ser suficiente. Já da direita tem a ECAV, que entrou a 

figura do pedagogo, que não tinha, e também nos dois quadros abaixo entrou a figura do 

administrador e do economista. O segundo, o jornalista e publicidade, da direita. Pronto agora 

ficou melhor, porque custou a passar, exatamente o que eu acabei de falar. Este nosso 

concurso tão bem presidido pela Conselheira, acho que deu para entender o que eu acabei de 

falar, a gente pesquisou o funcionamento dos tribunais em todo Brasil, levamos em conta, 

Conselheiro André, a avaliação recomendada pela ATRICON, como a gente estava e as áreas 

que a gente perdeu. A ideia do concurso era contemplar a instituição no padrão de 

organização que a gente entendeu ser o melhor. E a gente acha que o concurso contemplou o 

máximo possível para que a instituição funcione a contento. É por isso que tem algumas 

novidades, porque é o que se recomenda levando em conta o TCU de outros Tribunais de 

Contas. Dentro dessa caminhada, para que a gente chegue no nível de excelência, a equipe 

técnica, o planejamento, os que estudaram o caso, entenderam que era preciso fazer tudo isso. 

Bem, depois se alguém tiver alguma dúvida para tirar, também está aqui a nossa Secretária 
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Alice. Eu gostaria de fazer aqui um registro na forma de agradecimento à comissão do 

concurso público, à Presidência brilhante da Conselheira Lourdes Lima, os membros Alice 

Cristina da Costa Loureiro, Secretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula Cruz Maciel, Sub 

Secretária de Controle Externo, Simone Sidrim da Costa, Auditora de Controle Externo, Décio 

da Silva de Araújo, também Auditor de Controle Externo, e tivemos na Secretaria a Doutora 

Ellen da Silva Miranda, Assessoria Administrativa do concurso. Meus queridos amigos 

Conselheiros, Conselheiras, senhora Procuradora, vou dar a palavra para vossa Excelência e 

o Conselheiro Cipriano pediu também. Eu estou aqui com a equipe do concurso, Conselheira 

Lourdes Lima, eu queria que ficasse de pé os nossos servidores que fizeram parte dessa equipe, 

fiquem de pé, por favor. Esta foi a equipe que a Conselheira Lourdes Lima conduziu o 

trabalho. Nós queremos publicamente fazer um agradecimento aqui a vocês, da minha parte 

como Presidente, primeiro a ela e segundo a vocês. Porque vocês garantiram a mim e à 

Presidente da comissão, Conselheira Lourdes Lima, a tranquilidade. Não tivemos nenhuma dor 

de cabeça com o concurso público que realizamos e isso só foi possível porque contamos com 

uma equipe competente de pessoas dedicadas. E a banca realizadora do evento também 

cumpriu com o que foi pactuado. Não tivemos um registro negativo do concurso público. 

Então, estamos agora esperando o resultado, e muitíssimo obrigado. Vou pedir ao Pleno que a 

gente possa aprovar um registro especial na ficha funcional de cada um dos senhores e das 

senhoras. Achei muito importante esse trabalho que a gente faz em prol da instituição e eu já 

vou passar a palavra, já pedi ao Cipriano e ao conselheiro André, e dizer o seguinte: “Este 

ano, apesar de todas as crises, a gente vai poder realizar duas coisas importantes: uma que já 

realizamos o concurso público e a outra, que iniciou na semana passada, que foi a implantação 

do processo eletrônico na nossa instituição”. Tive uma reunião de trabalho com a empresa 

vencedora, que foi contratada para implantar o processo eletrônico. Já demos os primeiros 

passos. Pelo contrato, o prazo é até março, começamos com a empresa contratada e eles se 

comprometeram a entregar o trabalho concluído até o final de dezembro. Então, tudo significa 

dizer que teremos processo eletrônico ainda este ano em nossa instituição. Eu tenho mais dois 

pleitos que, se a gente tiver recursos, eu gostaria de fazer: um é a plataforma digital, que é 

uma espécie de biblioteca digital. Estou construindo isso com o Ministério Público, que se 

propôs a custear e bancar parte disso, porque cada servidor no seu local de trabalho, assim 
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como os Conselheiros, vai poder usufruir desse grande benefício, isto é, tem uma biblioteca à 

disposição de cada servidor com complementos como todas as decisões do Supremo Tribunal 

Federal, STJ, TCU, Jurisprudência e tudo o mais, sempre atualizado. Então, estamos 

discutindo essa possibilidade também de adquirir essa plataforma digital. E o outro é um 

trabalho que me procurou o conselheiro Nelson Chaves e a gente vem tratando, está pronto, é 

um trabalho realizado por duas professoras da Universidade Federal do Pará, uma delas o 

nome é Amarílis, Professora Amarílis, que é a publicação de um livro do Serzedelo Correa. Já 

temos o custo, há uma dificuldade nesse momento, mas como eu estou indo à Brasília esta 

semana, eu estou buscando o apoio do TCU, que também interessa muito ao TCU, Conselheiro 

Nelson Chaves, para ver se a gente publica esse livro juntos, TCE e TCU, um trabalho mais 

completo. Não se tinha um trabalho completo sobre Serzedelo Correa e agora o trabalho será 

completo. Ela estudou e pesquisou, tem um trabalho concluído, profundo, organizado que vai 

ser também um ganho muito grande para nossa instituição e também uma homenagem 

merecida a nossa principal referência do controle externo, ou uma das principais referências, 

mas digo o maior o paraense Serzedelo Correa. Tenho desejo, Conselheiro Nelson, de ainda na 

nossa gestão entregar esse livro, que foi uma iniciativa de Vossa Excelência com a Escola de 

Contas. O Conselheiro Julival, concluiu um trabalho, mas isso é um trabalho apenas para nos 

organizar a nova medalha Serzedelo Correa. Nós contratamos também uma equipe de 

especialistas, o Doutor Habib, que é considerado o maior especialista no Pará, fizemos um 

trabalho e vou trazer aos senhores para apreciação dos Conselheiros a palavra final. A gente 

fez as modificações necessárias de um projeto e se altera quando for necessária a resolução, 

não é isso Conselheiro Julival? Mas ficou um trabalho belíssimo. Toda equipe técnica daqui do 

Tribunal, que faz parte dessa nova comissão coordenada pelo Conselheiro Julival, também 

elogiou o trabalho, mas ainda vai faltar a apreciação dos senhores Conselheiros. Doutora 

Silaine, então, da minha parte vou parar de falar e me dirigir à equipe. Tem muitas coisas na 

vida da gente, ainda mais que a gente está presidindo uma instituição como a nossa, que a 

gente tem muito orgulho, e o que nós estamos apresentando aqui sobre o concurso público, eu 

apresento com muito orgulho, porque foi um trabalho sério, um trabalho bonito, um trabalho 

competente e a gente tem prazer de falar dele. Então, Conselheira Lourdes Lima, muito 

obrigado, receba os nossos cumprimentos com sua equipe, que este mérito é muito de Vossa 
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Excelência. Antes de passar a palavra para o Conselheiro Cipriano, eu pedi que a gente fizesse 

um registro na ficha funcional dos nossos servidores da comissão do concurso, um voto de 

elogio. Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a proposição, sendo 

a matéria consubstanciada no Memorando nº 062/2016-SEGER, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente venho logo 

aproveitando o gancho, eu não sei que nós tínhamos que depois conversar entre os 

Conselheiros para ver uma possibilidade de, além de fazer o registro na ficha funcional de 

servidores, eu não sei sinceramente, eu acho que não teria, qual seria o benefício direto ou 

qual seria o benefício do servidor que tem essa dedicação, que se empenha e que se entrega 

numa luta, numa causa, em que amanhã ele possa ser de alguma maneira beneficiado por esse 

trabalho. Eu sou a favor, como sempre fiz, já fiz vários pedidos aqui de registro para constar 

na ficha funcional do servidor essa participação, esse empenho, esse trabalho, esse louvor, 

esses parabéns, por essa ou aquela missão. Mas, além disso, tínhamos que ver, Presidente, 

depois numa outra oportunidade de que maneira nós poderíamos beneficiar esses servidores 

que além de constar na ficha funcional ou o fato de constar na ficha funcional um grande 

serviço realizado que ele possa amanhã ter alguma espécie de reconhecimento, além do 

registro nessa direção. Eu acho interessante, porque são muitos trabalhos há muitos anos que 

eu tenho conhecimento que diversas vezes vários servidores receberam do plenário essa 

manifestação de registrar na ficha funcional. Mas diretamente o benefício, vamos dizer assim, 

concreto, que a gente poderia estudar nessa direção. Cumprimento Vossa Excelência, 

Presidente, cumprimento a Conselheira Lourdes Lima por esse brilhante trabalho e toda 

equipe que estudou, trabalhou e se empenhou. Eu sei que foi um trabalho muito difícil, que tem 

a atenção de toda sociedade, não só do Pará, mas do Brasil inteiro, todos ficam ali vigilantes, 

ali atentos, é um a situação importante. Acabamos aqui de votar uma parte pelo indeferimento 

e outras pelo deferimento de contratações temporárias, uma vez que a Constituição de forma 

clara coloca o ingresso do serviço público através do concurso público e o Tribunal faz isso, 

tem feito isso ao longo dos anos, não só pela necessidade que tem, mas da forma correta de 

fazer, que é o concurso público, não é? Então, vossa excelência, Conselheira Lourdes Lima, 

toda equipe, está de parabéns, com certeza por este passo importante. Como todos nós 

sabemos, há muitas questões para avançar, mas também ficamos felizes e alegres, orgulhosos 
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de ver que o Tribunal tem feito sua parte de forma correta, clara, transparente e obviamente os 

Conselheiros conduzem esse processo, mas sem a contribuição, a participação dos nossos 

servidores, muitos servidores que ajudam a administração, vestem a camisa, seria muito mais 

difícil. Então, cumprimentar, parabenizar Vossa Excelência por mais este avanço do Tribunal 

de Contas, que em muitos casos o senhor Presidente é referência nacional em comparação com 

outros Tribunais de Contas. Basta ver as avaliações e a conduta, o comportamento do Tribunal 

em várias áreas e aí graças a Deus, nós estamos avançando nessa direção. Cumprimento 

Vossa Excelência, Conselheira Lourdes Lima, e toda a equipe técnica que está aí elencado os 

nomes das pessoas pelo empenho e pela dedicação. Parabéns a todos vocês, realmente um 

brilhante trabalho. Eu pedi a palavra ao senhor Presidente, rapidamente eu quero registrar 

que neste momento a Arquidiocese de Belém, que é a terceira mais antiga do Brasil, recebe 

obviamente esta semana, entre os dias 15 e 21 do corrente mês, o 17º Congresso Eucarístico 

Nacional e tem como tema a Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. É um evento 

grande, senhor Presidente, e acontece aqui na nossa cidade pela segunda vez e é coincidência 

e, obviamente, provocada ao mesmo tempo em que Belém completou. Já está nas festividades 

dos 400 anos da cidade de Belém e como é uma das cidades pioneiras obviamente, essa 

evangelização ocorre desde os 400 anos da cidade, que começou com essa evangelização. 

Então, um congresso que tem aproximadamente a participação, uma previsão talvez até mais 

do que isso que 500 mil pessoas vão estar aqui participando deste evento. O evento está sendo 

realizado a maior parte dele no Estádio Olímpico do Pará, que é o nosso Mangueirão, uma 

movimentação muito grande. O Congresso Eucarístico terá uma programação muito grande, 

além das missas diárias, celebradas por cardeais nacionais, procissões, simpósio e uma feira 

católica, que é a primeira vez que acontece esta feira na região norte, e que está aqui no nosso 

Pará. E todos os peregrinos, as pessoas que vem nos visitar, não só todos do Pará, dos 

municípios, como também de outros estados vão ter oportunidade pela primeira vez conhecer a 

feira católica. Esta feira estará, senhor Presidente, senhores Conselheiros, a partir do dia 17 

até o dia 20 no Hangar, e ela, o horário estabelecido está tudo no site da arquidiocese, mas 

apenas algumas informações básicas. Do dia 17 ao dia 20, a feira vai de 9 da manhã às 10 da 

noite e será realizada no Hangar. Presidente, a gente vê nos jornais, na televisão, mas a nossa 

cidade está mobilizada ao empenho total de todos os católicos no sentido de receber as pessoas 
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de forma voluntária, absolutamente com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Então, 

há pessoas que vão receber pessoas nas suas casas, há pessoas que estão prestando o seu trabalho 

de alguma maneira para contribuir para ajudar e aí você vê toda a comunidade, a população 

paraense mobilizada no sentido de tentar fazer um evento importante e que tenha total sucesso o 

nosso Congresso Eucarístico. Então, nós esperamos que todos os nossos visitantes sejam vem 

vindos de todo Brasil e do interior do estado, faço este registro aqui com muita alegria, com muita 

felicidade e é um evento importante para nossa sociedade à comunidade católica está empenhada 

nesta direção. Como já disse muitas pessoas voluntárias trabalhando e buscando, sobretudo, a 

união, a fé, o carinho, o amor, a caridade, a dedicação entre todos, todos da sociedade brasileira 

que se encontram hoje no Pará participando deste evento. Neste momento, senhor Presidente, além 

de fazer este registro com muita alegria e satisfação, eu queria pedir, propor aos colegas 

Conselheiros, que o Tribunal de Contas do Estado, através do seu, da sua instância maior, que é o 

Plenário do Tribunal, enviasse votos de louvor, congratulações e desejando obviamente sucesso 

total a este evento grandioso, importantíssimo para a sociedade paraense. Então, vai aí não só 

para o arcebispo, para as paróquias, para os participantes, o governo do estado deu uma 

participação, ajuda, está ajudando muito, a própria Prefeitura de Belém e a sociedade, as pessoas, 

todos ajudando como podem de forma gratuita, totalmente voluntária a realização deste evento. A 

gente vê a grandeza e tanta gente unida com carinho, com amor, participando de um evento tão 

grande e absolutamente sem pensar em qualquer tipo de retorno, qualquer tipo de satisfação 

pessoal, a busca é só do amor, da união, da caridade e da partilha, principalmente, senhor 

Presidente. Essas são minhas pequenas palavras no sentido de valorizar, relevar, aplaudir a 

arquidiocese de Belém pela realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Presidente, gostei muito da apresentação 

de Vossa Excelência sobre os resultados do concurso. Renovo os cumprimentos a vossa Excelência, 

a Conselheira Lourdes, e tenho oportunidade de corpo presente também agradecer à Doutora 

Alice, à Doutora Ana Paula, à Doutora Simone, ao Doutor Décio e à Doutora Ellen. A prestação 

de contas é muito importante porque, como é do nosso feitio, ela nos dá a clareza de todo empenho, 

nos dá a transparência do processo e nos deixa como exemplo, não só para o método a ser 

assumido por todos aqueles que sucedam a Vossa Excelência e se sucedam no Tribunal, como 

também para outras instituições. Então, Presidente, parabéns. Realmente não ouvi um eco, um 

murmurinho que contestasse a qualidade, a correção de um processo que pelos números, 
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Conselheiro Nelson, foi altamente disputado, 27 mil pessoas inscritas: “Mas tantas faltaram”. 

“Faltaram porquê de alguma maneira acharam que não estavam prontas para disputa”. Mas eram 

27 mil concorrendo, muita gente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro André, eu queria dizer a Vossa Excelência, uma informação 

complementar para corroborar, até porque Vossa Excelência, se Deus permitir com apoio dos 

nossos colegas deve ser o futuro Presidente, ainda vou conversar com os senhores para saber o que 

é que vamos fazer este ano, a quantidade de pessoas que vamos nomear este ano, isso vai ser uma 

decisão que vai passar pelo Pleno, deve ser o número mínimo este ano e certamente será Vossa 

Excelência que de acordo com as necessidades fará as nomeações. Mas apenas uma informação 

que eu não passei: nós temos atualmente na Casa 70 servidores, 70 em condições de se aposentar. 

Fizemos um concurso para 95 vagas, nós temos 70 que já tem idade para se aposentar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Deixa por atenção 

também Conselheiro Nelson, quando o Conselheiro Luís apresentou digamos as diversas atividades 

especiais em que foram abertas as vagas como estatísticos, atuariais, etc. entre eles economistas. 

Eu tive a oportunidade de estudar economia, administração e direito e, na semana passada, nós 

fazíamos uma alusão a importância do advogado, e eu passei o final de semana pensando, até 

conversei com a Doutora Lilian, disse: “Interessante, apesar de bacharel, eu me sinto muito mais 

economista do que qualquer uma outra profissão”. A matriz do meu pensamento, Julival, ela 

funciona pelos agregados econômicos. Agregados de interesse social. E nós deixamos passar, às 

vezes, o dia do engenheiro, o dia do economista, o dia do odontólogo, o dia de diversas profissões 

que juntas compõem esse mosaico de conhecimento que formula e forma as nossas sociedades. Mas 

o nosso concurso não deixou de observar que esse mosaico de conhecimento é fundamental para 

inteligência deste tribunal, apesar da predominância de contadores e de advogados. Somo então 

estas palavras de ordem de reflexão subjetiva a outros tantos fatos de ordem objetiva como Vossa 

Excelência colocou na oportuna realização deste concurso. Eram só as minhas palavras de hoje. 

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

bem. Vamos fazer assim, eu vou colocar em votação a proposição de Vossa Excelência e como 

todos vão votar, na medida em que cada um for votando, já vai desenvolvendo, está bom assim, 

Conselheiro Cipriano? A Doutora Silaine também deseja se manifestar e eu vou deixar a senhora 

mais para o final. O que Vossa Excelência iria falar é em relação ainda a algum complemento da 

proposição? Vossa Excelência vai votar e Vossa Excelência comenta. Em votação a proposição do 
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eminente Conselheiro Cipriano Sabino de congratulações à igreja católica pela realização do 

Congresso Eucarístico Nacional, e a Secretaria vai depois tomar as providências para a 

comunicação ao Arcebispo de Belém Metropolitano, à CNBB, mas eu creio que congrega todas as 

instituições ligadas à Igreja Católica no Brasil. Mandando para CNBB, o Brasil todo saberá, 

Conselheiro Cipriano, e a gente vai tomar as providências como Secretaria. Então, eu acho que 

Vossa Excelência foi muito feliz no evento da maior importância para a Igreja Católica, para a 

cidade de Belém e que também várias igrejas de outras denominações têm manifestado também 

esse apoio às congratulações. Não deixa de ser um evento exclusivo da Igreja Católica, mas tem 

um viés muito grande de ecumenismo, eu acho, entendeu? Não deixa de ser uma realização 

ecumênica. Parabéns a Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Cipriano, a ordem dos oradores não altera a 

manifestação de Vossa Excelência, quer falar antes? Eu cederia com o maior prazer a Vossa 

Excelência. Primeiro porque eu vou dizer que concordo amplamente com o que foi dito por Vossa 

Excelência, aqui, e nem me alongarei nos termos, porque tudo que vossa Excelência falou, eu 

gostaria de sua permissão para assinar em baixo, como também Conselheiro André Dias. Eu acho 

que algumas coisas têm que ser simbólicas, mas tem que passar no tempo e no espaço em que se 

realizam um simbolismo, e o Brasil vive o momento de excepcional indagação na nossa vida 

pública. Então, eu parabenizando Vossa Excelência e parabenizando a Conselheira Lourdes e os 

colegas que fizeram parte da comissão deste concurso, eu acho que uma contribuição importante 

inegável que esta Casa dá à vida pública do estado e do país é a lisura do procedimento, embora 

aqui e ali nós Conselheiros pudéssemos ter tido algumas pequenas divergências em relação à 

realização do concurso, quer seja feita por meio de uma licitação, pela contratação direta de uma 

empresa com respaldo suficiente para realização do evento, mas fundamentalmente quer seja com 

licitação, quer seja sem licitação, é que este aspecto da lisura, ele deve ser privilegiado e como 

muito bem falou o Conselheiro André Dias: “Nada se ouviu a respeito da transparência, da 

coordenação”. De maneira que acho que é um ponto importante que esta comissão deve merecer 

os elogios a coordenação da Conselheira Lourdes, a nossa ex-Presidente, Vossa Excelência ao 

apoiamento dado a este concurso. Um dado final que Vossa Excelência traz a esta conjectura a 

este debate é a possibilidade de 70 servidores integrantes da Casa de se aposentarem e 

logicamente levando muito da experiência que aqui adquiriram. Eu quero ao lado Presidente 

parabenizar pela execução do concurso mais uma vez, talvez renitentemente, talvez 
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redundantemente, no momento em que o Brasil se sacode numa crise institucional ainda 

imprevisível no meu modo de ver, com ou sem temeridade, já há a possibilidade do 

encaminhamento ao Congresso Nacional de uma série de medidas pela privatização de muitas 

empresas públicas neste país. Aquela velha discussão que muitas vezes se processa neste plenário a 

respeito se a saúde pública é melhor atendida por meio dos hospitais e dos centros públicos ou se 

estaríamos no caminho simplesmente da privatização. Assim também como foi o concurso, a gente 

já está com esta marca registrada, porque também no concurso que privilegiou na chegada da 

Casa nossos auditores, também o Tribunal já tinha dado um passo no sentido de que o nosso 

concurso, ainda na Presidência do Conselheiro Cipriano, a coordenação foi feita pelo próprio Luís 

Cunha, então, isso já é uma tradição que os nossos certames são absolutamente transparentes. 

Mas, dizia eu, no que se refere à tentativa, porque isso foge das nossas fronteiras, o Brasil ainda 

não sabe o tamanho do estado brasileiro necessário ao desenvolvimento dos seus serviços de 

maneira a atender satisfatoriamente a nossa população. Então, faço aqui por este plenário 

completo no dia de hoje, pelo som dos que nos escutam por meio dessa transmissão da INTRANET, 

que o tribunal possa prioritariamente e quem sabe pioneiramente entre todos os tribunais do Brasil 

discutir com seus conselheiros, com seus auditores, Vossa Excelência, substitutos, convidando o 

Ministério Público, até discutir a sua estrutura com esse cabedal que nós temos, com essa 

estrutura, essa inteligência, e agora ainda enriquecida por aqueles que virão, qual é o tamanho que 

nós queremos para os tribunais. Eles têm as mesmas finalidades. Tribunal de São Paulo não pode 

ser comparado com o tribunal do Acre no que se refere ao tamanho, como nós com o Rio de 

Janeiro, mas nós precisamos tecnicamente discutir o que nós queremos, porque não se pode pensar 

num barco que tenha muito vento, mas cujas velas não consigam levar a um rumo definitivo. Eu 

acho que isso constrói e Vossa Excelência pode iniciar isso. Nós tivemos oportunidade ainda na 

Presidência do Conselheiro Cipriano e Vossa Excelência por coincidência presidiu neste plenário 

a presença dos servidores da Casa de todas as controladorias no controle externo dizendo das suas 

aspirações, das suas necessidades, porque nós podemos saber o sabor da comida, mas talvez não 

saibamos fazê-la, não é? Estamos aqui olhando, repousado nessa competência dos servidores, mas 

eu acho que nós precisamos discutir. Nós falamos aqui que temos contratações na área médica, 

sim, qual é o tamanho do setor médico que o tribunal quer ter? É esse tamanho que existe, vai 

ampliar, vai diminuir? Então, enquanto nós ferirmos rigorosamente no bom sentido, porque o 

Brasil atravessa isso e por que, que eu estou conjecturando isso? Porque Vossa Excelência vai à 
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Brasília daqui a dois dias ou amanhã para discutir a decisão do STF, que reduz o problema, a 

competência dos Tribunais de Contas, já se vê aqui e ali nos jornais os artigos pregando a 

eliminação dos Tribunais de Contas, porque agora vai ficar no parecer prévio das câmaras 

municipais. E nós sabemos lamentavelmente nesta democracia brasileira, os legislativos 

infelizmente, onde nós aqui tivemos honra de participar na maioria das vezes, sem vontade própria, 

é isso que se quer para o país? Essa notável medida que a conselheira, poderia ser com todo 

mérito a procuradora Silaine, que vai nas dez medidas de corrupção, mas aqui eu sempre digo que 

o Brasil atravessa um estado muito grande da hipocrisia. Já se vê, às vezes, no que seria o dizer no 

corolário popular: “É o vampiro tomando conta do banco de sangue”. Isso é preciso o Brasil 

debater, Presidente. Quando Vossa Excelência fala da imagem do Serzedelo Correa é importante 

que os Tribunais de Contas na medida em que vão reivindicar algo ao Supremo Tribunal Federal, 

eles possam exibir com igual modo como se exibiu o concurso público. Ele possa exibir a 

transparência das suas constituições, porque se nós não tivermos esta força com a sociedade do 

nosso lado, nós vamos caminhar para esse momento delicadíssimo que os tribunais estão passando, 

porque se vigorar a decisão do STF e aqui, nós ainda temos o TCM, mas só são quatro em todo o 

país, os tribunais perdem a sua prerrogativa, por isso Vossa Excelência está indo à Brasília. Então 

é importante revigorar a figura de Serzedelo Correa, porque tenho a impressão que muitos 

Tribunais talvez não saibam a história do Serzedelo Correa. É lamentável para nós termos que 

conviver com quantos tribunais criticados, às vezes, infelizmente, corretamente pela imprensa por 

maus feitos dos seus conselheiros. Isso não se pode esconder. A sociedade não permite que isso 

fique escondido, mas é importante que nós tenhamos que dizer a que nós estamos vindo, dar conta 

das nossas atuações no fortalecimento dos nossos servidores para rejeitar como temos felizmente 

rejeitadas as pressões. Outro dia conversava com o Conselheiro André Dias, as pressões 

indesejáveis que muitas vezes se tornavam comuns. Então, isso nós temos que debater e o momento 

de um concurso desses onde se festeja a lisura. É um passo importante para se dizer que houve um 

trabalho, que houve transparência e houve credibilidade. Então, eu quero me congratular com 

Vossa Excelência nesse sentido e dizer que a professora Amarilis Tupiassu foi a pessoa sugerida 

que Vossa Excelência conversasse com a coordenação desta obra que visa, por isso eu dizia o 

seguinte: “Que se chame o TCU para revigorar a obra do Serzedelo Correa”. Eu tenho convicção 

que muitos dos nossos companheiros não sabem a trajetória do Serzedelo Correa, para que aquilo 

que ele postulava no momento devido, emparedando o Presidente da República, que queria que 
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tomasse uma atitude menos digna, e ele se revoltou e sofreu por causa disso. Isso é importante que 

a gente tenha esse resgate, trazendo para essa obra que espero seja tudo feito e conseguido dentro 

dos aspectos constitucionais, uma das maiores escritoras neste aspecto no Brasil. Não é do Pará. 

Não tenho maior intimidade com a professora, tenho apenas a honra de ter sido também professor 

na Universidade do Pará. Por ser o tribunal fazendo um evento, não no sentido do luxo, da 

ostentação, mas um evento cívico puxando o TCU e, portanto, todos os Tribunais do país para o 

relançamento não só do Serzedelo Correa, mas principalmente para o relançamento do país dos 

princípios que Serzedelo Correa defendia para os Tribunais de Contas. Acho que será um outro 

momento grandioso para este Tribunal. De resto, eu quero me somar às palavras dos que me 

antecederam, parabenizar Vossa Excelência, Conselheira Lourdes, a comissão pelo trabalho 

denodado, e que esses técnicos que futuramente virão integrar a nossa instituição possam trazer 

conhecimento, competência e fundamentalmente compromisso com o desenvolvimento desse país, 

que passa, na minha visão, que já não é tão curta e também não longa tanto, no que se refere à 

idade, nós estamos passando por momentos dos mais delicados da república brasileira. 

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

eu estou de acordo com a proposição do conselheiro Cipriano Sabino, por sinal ontem nós já 

tivemos uma dimensão, a gente já percebia antes do início do evento, vamos dizer, pelas 

preparações a mais de três anos a gente vem ouvindo tratar-se do Congresso Eucarístico Nacional 

e a gente vem acompanhando, mas ontem eu não me fiz presente ao evento, mas assisti e deu para 

gente ter o conhecimento da grandiosidade para a Igreja Católica do Pará, do Brasil e do mundo. 

A grandiosidade também não só para a Igreja Católica, como Vossa Excelência já colocou e o 

Conselheiro Cipriano, a gente percebe que outras igrejas também, várias outras denominações vêm 

apoiando este Congresso Eucarístico Nacional, que trata de Jesus na Eucaristia e, portanto, eu 

estou de acordo, acompanho a proposição do Conselheiro Cipriano Sabino, me associo às 

manifestações e, já aqui por ele, faço minha as palavras de Vossa Excelência. Mas gostaria 

também de dizer da nossa alegria e do agradecimento, primeiro a vossa Excelência, aos 

Conselheiros desta Corte de Contas, que esse trabalho foi um trabalho que teve uma 

coparticipação de todos, inclusive várias reuniões, não só com Vossa Excelência, com os 

Conselheiros, como também após a formação da comissão, e eu quero aproveitar para agradecer e 

parabenizar pela proposição de Vossa Excelência, votos de aplauso, de louvor, inclusive para 

colocar na ficha funcional desses servidores que, diuturnamente, se dedicaram para que realmente 
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acontecesse de tal forma que graças a Deus e graças ao desempenho e o empenho deles, nosso, de 

todos nós, mas principalmente da dedicação da Doutora Alice, da Ana Paula, da Simone, do Décio 

e da Ellen, que era dia e noite eles envolvidos para que tudo acontecesse da melhor forma possível, 

sempre compartilhando conosco de todos os momentos com a grande preocupação do sucesso 

deste concurso público. Portanto, parabéns ao Tribunal de Contas do Estado e, em nome na pessoa 

de Vossa Excelência, de todos os Conselheiros, do Ministério Público, nosso parceiro, mas também 

desta comissão que se dedicou diuturnamente pelo sucesso. Muito obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Voto a favor, sou o autor 

da proposta com adendo de Vossa Excelência, na CNBB e, enfim, às entidades, acho que podem 

consultar os Conselheiros, mas com certeza podemos fazer com alegria a todos que participam 

desse grande processo. A manifestação do Tribunal, que todos tomem conhecimento, é importante 

para todos nós, as palavras, colocações feitas pelo Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes, 

Vossa Excelência na direção de comemorarmos o Congresso Eucarístico. Eu quero só registrar, 

Presidente, na equipe de Vossa Excelência, cumprimentando e já parabenizando a Conselheira 

Lourdes novamente, porque é merecida, que coordenou, presidiu obviamente esta comissão, com o 

apoio total de Vossa Excelência. É sempre bom lembrar a Doutora Alice Loureiro, Ana Paula Cruz 

Maciel, a Simone Sidrim da Costa, Décio da Silva de Araújo, Ellen Geise da Silva Miranda, todos 

nossos servidores queridos que, como disse a Conselheira Lourdes, empenharam-se e dedicaram-se 

para ter sucesso nesta empreitada, que é bom para todo Tribunal e obviamente mostrar como o 

Conselheiro Nelson disse muito bem à transparência e a conduta do Tribunal exemplar. Senhor 

Presidente, eu tive a oportunidade e alegria de participar deste momento de alegria que Vossa 

Excelência está sentindo por duas vezes. A primeira vez com o concurso para os auditores, que são 

os Conselheiros Substitutos, e a alegria maior ainda que um dos que foram com mérito, com luta, 

passou e hoje é Conselheiro, que é o nosso Odilon e que também para os servidores nós fizemos. E 

também faço isso, é obrigação nossa, minha de Vossa Excelência, mas é com alegria que a gente 

faz este registro, porque a gente ouve falar tanto por aí, o Conselheiro André lembrou bem isto, o 

Conselheiro Nelson também, e graças a Deus, em nenhum dos três concursos mais recentes, pelo 

menos eu acho que todos, mas pelo menos que eu tenha conhecimento, houve absolutamente 

nenhum tipo de fumaça, de sombra, de qualquer tipo de comentário com relação à condução, à 

realização, à efetivação total do concurso. Então, cumprimento vossa Excelência que participou 

dos dois na condição de Presidente, que hoje é a Conselheira Lourdes na comissão, e agora na 
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condição de Presidente do Tribunal de Contas apoiando a Conselheira Lourdes Lima. Então, com 

muita alegria que a gente diz: “Concurso público do Tribunal e sabe que não vai ouvir de ninguém 

qualquer tipo de questionamento ou dúvida com relação a conduta nossa”. Então, cumprimento 

Vossa Excelência, parabéns, cumprimento a Conselheira Lourdes Lima e toda equipe. Nós falamos 

isso com alegria da transparência e total lisura, como disse o Conselheiro Nelson, graças a essas 

pessoas que hoje estão à frente, que é Vossa Excelência e a Conselheira Lourdes Lima, com essa 

equipe muito boa. Então, parabéns mais uma vez e voto a favor da proposição com relação ao 

Congresso Eucarístico com as emendas, com as sugestões feitas por Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Voto a favor das 

congratulações ao Congresso Eucarístico. Fazer um breve comentário sobre, na minha visão, como 

as Igrejas Católicas e Protestantes e demais igrejas são muito importantes nesse momento da vida 

nacional, porquanto que as nossas escolas não conseguem transferir junto com a informação 

secular, valores éticos e morais, este tem sido mantidos pelas igrejas. Está aí a fundamental 

presença delas como suporte a uma lacuna que o estado não tem conseguido fazer dentro das suas 

escolas. Então, eu voto a favor. Acho muito importante este evento e em especial parabenizar, 

lógico, em terras de Belém, em terras do Pará. Eu me perdi na minha fala anterior, me perdoe 

Conselheiro Nelson, e aí o Conselheiro Cipriano: “Sim, você não acabou de falar”. É porque no 

dia 13 próximo passado, no sábado, foi o dia do economista, eu esqueci de falar para gente 

também fazer as devidas homenagens e a referência ao Conselho Regional de Economia e a todos 

aqueles que estão envolvidos do registro feito por este plenário a estes profissionais, que dentro 

daquele mosaico que eu me referia tornam-se como todos os outros também muito importantes na 

construção do estado moderno querendo fazer do Brasil, do Pará e de Belém. Então pediria que 

Vossa Excelência que de forma muito breve consultasse os seus Conselheiros e, logo após, esta 

consulta sobre a oportunidade de fazer este registro também aos economistas no mesmo molde que 

foi feito aos advogados. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Então, já aproveito antes de passar a palavra ao 

Conselheiro Odilon, já colocar em discussão e votação essa proposição do conselheiro André Dias 

de congratulações aos economistas pelo dia do economista. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, como já fiz anteriormente felicitando esta 

instituição na sua pessoa, na pessoa da Conselheira Lourdes, que tão bem presidiu a comissão e os 

servidores que a compuseram, eu desde o início não tive dúvidas que o concurso seria dessa forma, 
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com todo denodo possível, de forma tranquila a exemplo do que ocorreu na gestão do Conselheiro 

Cipriano, nossa instituição, ela tem se firmado nesse sentido e tem dado bons exemplos de como 

deve se proceder com administração pública no que tange a esse particular precisamente. Então, 

novamente, felicito todos que fizeram parte desse, digamos assim, desse processo, mas eu queria 

melhorar isso, Conselheiro André. Eu queria dizer assim: “Que isso é motivo de louvor e motivo de 

inspiração para aqueles que desejam uma administração pública mais adequada, ainda ao 

encontro das palavras do Conselheiro Nelson, justamente pelo que o momento histórico que o 

Brasil vem passando nos inspire ao encontro nesse sentido”. Acompanho na íntegra a proposição 

de Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, com todas as somatórias que os Conselheiros deram 

nesse sentido, acho importante. Religião, ela faz parte da cultura da população e, querendo ou não, 

não é só ciência, não é só religião, não é só academia, a sociedade é um “pool” de vários valores 

que somados constroem esse matiz tão dinâmico, tão bonito, que é o nosso povo. Penso que o 

economista deve ser tão valorado quanto qualquer outro profissional, pois nossa instituição, 

Presidente e Conselheiros, é multidisciplinar, não é apenas o advogado que a compõe, é o 

economista, é o administrador, os engenheiros, os contadores que nos permitem, enquanto nós 

enquanto órgão deliberativo, firmar um juízo de valor sobre algo que não necessariamente é 

cartesiano, mas que traz em sua lógica algum pouco de holístico, já que compõe várias ciências, 

tentando buscar aquilo que se deseja na verdade real e material. Penso que a ida de Vossa 

Excelência à Brasília será muito proveitosa nesse sentido, o lançamento de um livro que deve se 

ovacionar, que é a vida de Serzedelo Correa, que é tão importante para história dos Tribunais de 

Contas e Controle Externo do Brasil, até porque o TCU, a Escola de Contas do TCU, se eu não me 

engano, tem o nome de Serzedelo Correa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Instituto Serzedelo Correa. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Exatamente. Então eles, penso, abraçarão sim essa 

ideia que nós levaremos a frente, com certeza, e eu apoio com todo louvor. Presidente são essas 

colocações que me permitem indo ao encontro de tudo que foi dito aqui, e que me deixou alegre, 

nessa amanhã, participar dessa sessão. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, eu também me associo à 

proposição do conselheiro Cipriano a respeito do Congresso Eucarístico Nacional que se realiza 

nesta cidade. É com orgulho que Belém recebe este congresso. Eu me associo à proposição do 

Doutor André com relação aos economistas, estes importantes profissionais que representam, 
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dividem conosco a condução dos trabalhos desta Corte. E com relação ao concurso, eu já tive 

oportunidade de me manifestar em sessão anterior parabenizando o êxito da sua realização, 

parabenizando Vossa Excelência por isso, parabenizando a comissão na figura da sua Presidente, 

a Doutora Lourdes Lima, pela excelência na condução dos trabalhos. Trabalhos esses 

desempenhados com a esperada competência dos servidores: Doutora Aline, Doutora Ana Paula, 

Doutora Simone, Doutor Décio, Doutora Ellen. E apenas dizer que nós já esperávamos esse êxito 

justamente pela composição da comissão que aqui está destacada no nosso telão. Parabéns 

Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas 

Silaine Karine Vendramin: Presidente Luís Cunha, eu quero parabenizá-lo pelo êxito do concurso, 

parabenizar também a presidente da comissão do concurso, Conselheira Lourdes Lima, a todos os 

membros e a secretaria do concurso que souberam conduzir da melhor forma possível. E o 

Tribunal de Contas do Estado do Pará está de parabéns, realmente, porque está observando os 

preceitos constitucionais, está valorizando a meritocracia, os princípios da impessoalidade, 

transparência e moralidade nas contratações, cerne do estado democrático de direito, que deve ser 

regra e é um exemplo. Exemplo que deve ser seguido pelos demais órgãos do estado e quem cobra 

deve ser exemplo. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Estão mostrando como deve ser feito 

e o argumento de que concurso público acarreta despesa cai por terra com esse extraordinário 

superávit que teve o concurso. Então, às vezes, há diversos argumentos contra o concurso que a 

gente vê que com uma organização, com planejamento, se consegue ter até superávit. E olha só 

quais são os outros prejuízos que a contratação temporária pode acarretar ao estado: grande 

rotatividade de servidores, de colaboradores. Quando eles estão se acostumando com o trabalho, 

estão ali sendo qualificados, recebendo treinamento, acaba o contrato. Então, isso acaba gerando 

um prejuízo sim ao estado que investiu na qualificação daquele servidor e depois ele não pode ser 

mais contratado. Então, o ideal é que a gente tenha servidores independentes, servidores bem 

qualificados, que possam ter uma vida útil ao estado. E para o presente, eu não vejo prejuízos, não 

vejo aumento de despesa ao estado até porque o servidor temporário e o servidor efetivo devem ter 

o mesmo salário. O salário deve ser o mesmo. Então, não há maior despesa ao estado, não 

acarreta maior despesa ao estado no curto prazo. E no longo prazo que se poderia dizer é em 

relação à aposentadoria, mas o servidor efetivo está contribuindo, então a longo prazo, ele vai 

receber aposentadoria fruto de sua contribuição. Então, a gente percebe que com o servidor 

efetivo, o estado só tem a ganhar com o concurso público e com os servidores efetivos. Então, isso 
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serve de reflexão para que a gente chegue a uma solução a esse problema, a esse incrível problema 

do estado, que já vem se prorrogando por longos anos e a gente precisa realmente chegar a uma 

conclusão. A gente percebe que o pleno já não é unânime em relação ao deferimento ou 

indeferimento, mas a gente precisa acima de tudo chegar a uma solução para que o estado cumpra 

a Constituição. Cumpra com os preceitos de transparência, de moralidade, de impessoalidade, 

valorizando a meritocracia. E assim como o paraense Serzedelo Correa cortou na própria carne, 

entregando o próprio cargo para que os Tribunais de Contas não fossem meros ratificadores das 

contas do governo, mas tivessem independência necessária para o controle externo, então que isso 

sirva de exemplo para todos os Tribunais de Contas e também para os outros órgãos, porque 

retirar servidores temporários a gente sabe que não é fácil, afinal de contas tem famílias 

envolvidas, mas é preciso cortar na própria carne para que se melhore os controles tanto interno 

quanto externos. No caso dos órgãos, controle interno precisa ter servidor efetivo no controle 

interno de cada órgão, precisa ter planejamento, independência e que isso sirva de reflexão que é 

preciso sim cortar na carne e isso perpassa pela transparência. O Tribunal de Contas do Estado do 

Pará está sendo exemplo para todos os Tribunais de Contas com a realização do concurso público. 

Eu comecei minha carreira pública aqui no Tribunal de Contas do Estado com a realização do 

concurso público na época da Presidência do Conselheiro Cipriano Sabino em 2012. Os 

Conselheiros Substitutos também estão aqui graças ao concurso público e a gente percebe o quanto 

é importante para que a carreira se fortaleça, o quanto é importante para o fortalecimento do 

próprio controle externo. Então, vocês estão sendo exemplo, parabéns. E gente espera que os 

órgãos e também os outros Tribunais de Contas sigam esse exemplo, que sirva de reflexão até 

mesmo para uma próxima reunião nossa, para que a gente possa chegar a um denominador comum 

em relação a isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Então eu voto favorável a proposição do Conselheiro Cipriano Sabino e do 

Conselheiro André. Então, os dois tiveram aprovação e a unanimidade do Pleno. E a secretaria 

para tomar providências justamente em relação ao dia do economista e apresentar o resultado 

dessa votação ao Conselho Regional de Economia. Ao Conselho Federal de Economia também, 

obrigado Conselheiro Cipriano, Conselheiro Substitutos. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 0116-0119/2016-SEGER, 

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

Então, senhores, hoje é um dia de alegria, gostei muito dos comentários dos senhores, da senhora 
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conselheira Rosa Egídia, conselheira Lourdes Lima e senhora Procuradora Silaine Vendramin. É 

importante a gente está dando notícias de como as coisas estão caminhando, amanhã estarei na 

instituição até às 14 horas e em seguida irei para o aeroporto. Só informá-los de que até agora 

temos a confirmação de todos os Presidentes de Tribunais de todo o Brasil. Pela parte da manhã 

vamos iniciar uma reunião de trabalho no Tribunal de Contas do Distrito Federal e à tarde, as 

14:30h, uma audiência com o Presidente da República em exercício Michel Temer. Semana 

passada eu não pude ir à Brasília por conta das nossas sessões aqui, mas essas pessoas foram. O 

que ocorreu no Supremo e também ocorreu na Câmara Federal eles ficaram atentos 

acompanhando. Na Câmara Federal tivemos sucesso, a gente conseguiu evitar uma votação que 

prejudicaria bastante os Tribunais de Contas, mas no Supremo não tivemos sucesso. Eu vou 

informá-los de tudo que está acontecendo ao retornar de Brasília, principalmente isso que já foi 

colocado aqui. Para os Tribunais de Contas dos Municípios a situação é delicada, pois perderam 

força. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se Vossa 

Excelência permitir, eu quero dizer ainda o seguinte, que só há quatro TCMs no país. Então, quero 

dizer que na realidade nós somos a exceção e não a regra. E à medida vai em cima dos Tribunais 

de Contas dos Estados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Que também fazem isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Claro. Porque na ausência dos TCM’s, eles fazem. O que eu quero 

dizer é que essa repercussão para nós aqui não seja tão forte, porque aqui nós temos o TCM, a 

gente não tem esse impacto, mas nos outros 22 que não tem, ela vai em cima é dos TCS, não é 

filigrana não. É essa que é a história. Então, isso vai afetar o sistema de controle externo, porque 

aqui mora, porque vai ser o parecer, não é? Como se faz aqui, emissão do parecer prévio que será 

julgado. Nada contra as Câmaras Municipais, mas vai ser julgado o parecer prévio e na 

conjuntura aí que eu quero dizer, no retrato da democracia brasileira o que tiver de 5.500, e não 

sei quantos municípios, 54 municípios, não há 10% das Câmaras para fazer essa projeção, qual 

seja, André, que gosta de estatística me corrija, 10% os executivos sejam minoria, é quase regra na 

democracia brasileira que os executivos controlem na eleição da mesa, no controle dos cargos no 

legislativo, normalmente, estaremos aqui no exemplo pátrio que nós estamos vendo. Hoje é uma 

coisa, amanhã é outra, mas o executivo interfere e isso aí é um tiro sem dúvida no pé de todo o 

sistema de controle externo brasileiro. Aqui nós somos a exceção, não somos a regra. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson 
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Chaves, quem sabe na próxima sessão a gente vai ter tempo para discutir bastante isso. Eu não 

tenho nenhuma dúvida, Vossa Excelência está certa. Aqui, Vossa Excelência, Conselheira Lourdes, 

Conselheiro Cipriano, Conselheiro André e eu, nós fizemos parte do legislativo e olha que fizemos 

parte de um legislativo mais qualificado. Na Assembleia tinha um corpo técnico bom nas comissões 

para nos assessorar, mesmo assim, a nossa participação era mínima. A leitura, a análise que a 

gente fazia das contas de governo, com uma certa timidez, mesmo assim, num parlamento que a 

gente considera qualificado que é a Assembleia Legislativa. Imaginemos, Conselheiro Nelson, a 

maioria das Câmaras Municipais do Pará, que não tem corpo técnico para analisar uma prestação 

de contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Ainda assim, Presidente, deixa eu lhe dizer, porque eu vou entrar numa seara puramente 

doutrinária, mas nós que tivemos a honra de passar no legislativo, nós sofremos no processo 

legislativo brasileiro uma disfunção gravíssima, porque o legislativo é para fazer lei e receber a 

prestação de contas e fiscalizar o executivo. Na implementação das tais emendas parlamentares, o 

legislativo jogou a toalha no pé do executivo. Isso é uma disfunção no processo legislativo. Acho 

que não existe, em nenhum país avançado no mundo em democracia, emenda parlamentar que 

desfigura a ação do legislador, porque aqui e ali a gente sabe como se faz e eu não estou 

condenando o procedimento. Vossa excelência e tantos, eu mesmo com a benevolência da 

Conselheira Lourdes, a chegada no interior, a gente sabe a carência das populações. Então, uns 

vão pela má fé e outros pela reivindicação que vem da população e criou-se essa situação esquisita 

na democracia das emendas parlamentares, e nós estamos vendo o quadro brasileiro. Preciso dizer 

mais nada do que isso, não é? Quer dizer, se o parlamentar aqui e ali não transige, isso é uma 

disfunção do processo legislativo. Então, o momento que o país atravessa com esta determinação, o 

sistema de controle externo está seriamente debilitado nesse sentido, não falando no nome, falando 

na conjuntura, mas é esta a realidade brasileira. Não há como fugir disso. Todos nós, não há quem 

discorde aqui que a emenda parlamentar é uma disfunção do processo legislativo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É. Eu li aqui os 

posicionamentos dos Presidentes, de jornalistas do Brasil, a conclusão é que praticamente a “Lei 

da Ficha Limpa” acabou com essa decisão do Supremo ou ficou deste tamaninho, perdeu força, 

mas ainda é uma discussão ainda para se ter entendimento, estão buscando outros caminhos, mas 

requer atenção, preocupação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, Vossa 
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Excelência observou, com certeza, como todos os colegas, o número de candidatos a prefeitos que 

estavam aptos a disputar a reeleição e não querem mais participar. Um número que cresceu, um 

número que passou a se verificar o sistema, porque veja bem o seguinte: candidato a prefeito no 

caso que está apto a participar da reeleição, tentar se reeleger, simplesmente não quer mais. E 

então tem cada um fazendo as suas argumentações, ele não está impugnado, ele não está com 

registro cassado, ele não está com a ficha suja, ou seja, ele simplesmente não quer mais participar 

do processo em virtude do sistema que se colocou no Brasil, numa situação em que as pessoas 

dizem: “Não, eu não quero mais participar disso”. É relevante esse dado, uma vez que a pessoa 

preenche todos os requisitos, o registro foi acatado, mas simplesmente ele não quer mais ser 

candidato à reeleição. Houve um aumento no Brasil de candidatos a prefeitos que não querem mais 

participar mais da eleição em virtude desse sistema todo que se colocou aí. Então, tudo tem muito a 

ver com o que se falou hoje aqui, principalmente as colocações feitas desde o primeiro momento 

pelo Conselheiro Nelson e essa preocupação. E eu volto a frisar que existe uma ação sistemática 

com um objetivo de atingir os Tribunais de Contas. Eu repito que há lobby no Congresso, seja no 

Senado ou na Câmara, há lobby no judiciário, há lobby no Ministério Público, em todos os 

sentidos, com o objetivo de atingir de forma violenta os Tribunais de Contas. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Somente para dizer que, 

já pegando o gancho da manifestação do Conselheiro Nelson, eu ouvi atentamente e o que deu 

para entender é que realmente, concordo plenamente com ele, pois realmente a gente percebe nos 

municípios, eu já fui inclusive prefeita, sou do interior e sei as dificuldades que enfrentam os nossos 

legisladores do interior, principalmente as Câmaras, que não têm quadro qualificado assim para 

ter a dimensão, a capacidade, o conhecimento de verificar, analisar e julgar as contas ou até 

mesmo se atrever em mudar a decisão dos Tribunais, entendeu? E eu tenho a mesma visão e a 

mesma opinião do Conselheiro Nelson, apenas me manifesto no sentido de concordar com as 

palavras aqui, com a manifestação dele, Conselheiro Cipriano, porque realmente a gente tem o 

conhecimento da realidade e não é só do município onde eu fui prefeita, mas a maioria dos 

municípios do Brasil e Vossa Excelência, que também conhece e sabe que nós vamos enfrentar 

muitas dificuldades, porque tem municípios em que os gestores muitas vezes têm o comando do 

legislativo e que podem direcionar a decisão dentro do próprio legislativo. Então é uma situação 

muito a discutir, mas uma situação preocupante para os municípios brasileiros. Eu tenho opinião 

de que é uma tentativa de enfraquecimento dos controles externos do país, mas como diz Vossa 
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Excelência, é uma questão a discutir bastante. Mas foi uma decisão que pegou de surpresa o povo 

brasileiro, não foi unanimidade, foi uma maioria simples, a gente entende que o Supremo ficou 

dividido, Conselheiro. A gente sabe que foi uma maioria simples, cinco a quatro. É. Maioria 

simples, então, não é uma coisa somente de se discutir, mas é também de se preocupar. 

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

bem. Meus amigos, muito satisfeito com a participação e colaboração de todos. Quero muito 

agradecer a vocês que participaram dessa sessão e os nossos convidados, especialmente os nossos 

servidores que fazem parte da comissão do concurso público, novamente parabéns. E nada mais 

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

declarou encerrada a sessão às onze horas e cinquenta e cinco minutos (11h55min) e mandou que 

eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 16 de agosto de 2016. 
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