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ATA Nº 5.427 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia treze (13) do mês de outubro do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, 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 de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio 

Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos 

do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem 

dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante 

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em 

seguida, Sua Excelência justificou as ausências dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e André Teixeira Dias, por motivo de saúde. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

onze (11) de outubro 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 o 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 

Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

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

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em seguida, a Presidência, 

considerando dispositivo regimental, convocou os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha para atuarem na sessão como 
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conselheiros, tendo o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha declinado em favor do 

Conselheiro Substituto Daniel Mello, que de imediato assumiu o encargo. Na continuidade, e 

não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada 

honra, transfiro a direção desta sessão à Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa 

relatar o processo em pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua 

Excelência após os cumprimentos iniciais determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2013/52444-1, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por José Davi Passos, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Neste momento, Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira restituiu a 

Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio 

recebido e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o 

Processo nº 2009/52121-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Monte Alegre, 

responsável Jorge Luís dos Santos Braga, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

Senhor presidente, bom dia, doutor procurador, eminentes conselheiros, conselheiros 

substitutos, servidores, jurisdicionados, pessoas gratas que vem a esta sessão. Bom dia a todos. 

Senhor presidente, é lógico que eu não vou contar piada, mas essa presidência me lembra de 

uma delas que diz assim: “Essa presidência vai ser ótima, não foi?”. Mas, de qualquer 

maneira, honrosamente para nós, aqui, conselheira Lourdes, mesmo em breves segundos, 

exerceu a presidência desta sessão, sempre com muita tranquilidade e cordialidade. Senhor 

presidente, antes de entrar em considerações sobre este processo referente à cidade de Monte 

Alegre e dentro daquela proposta que fizemos, e o eminente secretário também já me falou que 

está em procedimento para as imagens de Monte Alegre, que é uma das cidades mais bonitas 

do Baixo Amazonas, banhada pelo rio Urupatuba, Cidade Alta, Cidade Baixa, águas termais, e 

me lembro do livro de Erich Von Däniken, se não me engano, onde ele dizia: “Eram os deuses 

astronautas”, na década de 70, que ele escreve com aquelas inscrições em alguns países, 

algumas cidades do mundo, em que há indagação de como teriam sido feitas aquelas 
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inscrições. A Colômbia é uma país nesse sentido, as montanhas com grandes demarcações, e 

Monte Alegre é uma das cidades que tem esse tipo de situação, que ainda permanece a 

indagação de todos nós: Quem teria feito aquilo, e em que época? É uma coisa extraordinária, 

uma cidade vocacionada ao turismo, ainda, infelizmente, incipiente no estado, mas uma linda 

cidade que eu espero, já nas próximas vezes, se não, com as imagens dinâmicas, como fala o 

conselheiro Odilon, mas que já tenha a possibilidade de nós todos nos deleitarmos com a 

beleza que é Monte Alegre. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

irregulares, ficando o senhor Jorge Luís dos Santos Braga em débito para com o erário 

estadual na importância de R$101.300,00 (cento e um mil e trezentos reais), aplicando-lhe a 

multa no valor de R$1.013,00 (um mil e treze reais) pelo débito apontado, e, ainda, aplicar ao 

senhor Jardel Vasconcelos Carmo a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2015/51042-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Produtores Rurais de Santarém, 

responsável João Dalmácio Rodrigues Neto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50246-5, que trata do Recurso 

de Reconsideração interposto por Armênio Oliveira Barreirinhas, cuja Relatora foi a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2006/51292-0, 2013/50884-2 e 2014/50567-9, que tratam dos Atos de Aposentadorias em favor 

de Maria Anaeide Fernandes Costa Bezerra, Nelma Maria Rêgo Amazonas e Maria de Nazaré 
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Mar do Mar, 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 2008/52383-6, que trata do Ato de Pensão em favor de Margarida Ramos da Silva, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com 

aplicação da multa regimental aos Presidentes do Igeprev à época Walter Silveira Franco e José 

Cláudio Couto Salgado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

deixando de aplicar as multas sugeridas pelo Ministério Público de Contas. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nos termos do 

disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados 

nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta 

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

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem 

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

só registrar com alegria o aniversariante da semana, conselheiro Odilon Teixeira, vai ser no 

próximo sábado, dia do professor. Ele também é professor, agora, com mestrado. Espero vê-lo, 

em breve, e uma universidade, dando aula, se Deus quiser. É muito importante para a 

instituição ter, em seus quadros, professores universitários. Mas eu quero pedir, conselheiro 

Odilon, para Vossa Excelência, as bênçãos de Deus. Muito importante a pessoa estar bem, 

principalmente com saúde, uma pessoa pública, que tem comprometimento e entusiasmo com o 

trabalho, e eu vejo tudo isso em Vossa Excelência. Vem crescendo bastante na instituição, 

produzindo trabalhos extraordinários, muito destaque para o trabalho realizado na ouvidoria. 
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Eu falo com muito orgulho da ouvidoria, entendendo ser a melhor que temos hoje, no Pará, e 

uma das melhores do Brasil é a nossa, do TCE, e eu pude constatar isso em um evento que 

fizemos das ouvidorias. Pude ver que as outras apresentavam uma certa dificuldade, e a nossa 

entrou bem, e melhorou muito depois daquele evento, graças ao trabalho de Vossa Excelência. 

Que Deus lhe abençoe. Continue entusiasmado, a instituição precisa muito do senhor, assim 

como a sociedade paraense. Já o vejo paraense. Uma coisa que me chamou atenção foi quando 

Vossa Excelência aqui chegou e transferiu o título de eleitor para Belém, para exercer melhor 

a cidadania, votando em Belém. Poxa, isso foi uma demonstração que me impressionou 

bastante, de quem quer participar da vida da cidade, das escolhas dos que vão nos representar. 

Deus lhe abençoe, feliz aniversário daqui há 2 dias, Odilon Teixeira. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Algumas coisas eu vou falar, 

hoje, rapidinho, mas, de qualquer maneira, em primeiro lugar, o meu abraço, meu desejo 

fraterno de saúde e felicidades ao conselheiro Odilon. Eu respeito, especialmente, a sua 

trajetória de vida. Não é fácil, na altura da vida profissional do conselheiro Odilon, deixar as 

suas plagas para vir se somar a nós, enriquecendo o estado do Pará com a sua competência. 

Embora dando continuidade a uma já extensa, profícua e brilhante vida profissional, já inicia 

uma nova etapa, aqui, para nos ajudar a tentar fazer esse estado mais solidário e mais 

próspero. Não é um passo fácil: familiares, amigos, lembranças, origens. Não digo que sejam 

deixados para trás porque jamais serão, mas passam a ser, com toda certeza, lembranças e 

saudades daquele tempo que viveu em Santa Catarina. Menção a sua trajetória profissional, 

como dizem os advogados, é despiciente fazer. Todos nós temos sido testemunhas do 

brilhantismo, da dedicação, da diligência com que ele exerce suas funções, sempre solidário no 

momento em que o consultamos para tirar algum tipo de dúvida. Está sempre prestes a nos 

ajudar, tem a vida acadêmica, é mestre em uma universidade que honra a todos. Eu tive muita 

honra de ser professor na universidade durante décadas da minha vida, uma das maiores 

universidades, com os problemas que todas as públicas têm, mas, inclusive, nessa parte do 

meio ambiente, ela é referência para o Brasil inteiro, e ele, com brilhantismo, torna-se mestre. 

Provavelmente, a questão do desejo dele em se tornar um professor, porque ele já tem sido, ao 

longo da vida, de maneira que são muitas coisas que a gente deseja a ele, sua família, a 

saudação. Mas um aspecto, também muito importante, que eu gosto de ressaltar, é que eu acho 
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que o nosso convívio profissional é muito frio, muitas vezes, mas pode se tornar mais quente na 

medida em que as pessoas se estimem verdadeiramente. Tenham, uns pelos outros, amizades 

fraternas, verdadeira, embora com divergências, pois isso só faz enriquecer. Na busca de 

ideias divergentes é que a gente sempre encontra, talvez, a melhor solução, reconhecendo o 

mérito alheio, dando um passo sem desonra, sem rebaixamento, em uma posição eventualmente 

adotada, mas se convencendo de um raciocínio melhor. Isso tudo enobrece. E eu vejo isso no 

conselheiro Odilon. Albergando, aqui, no princípio da antiguidade, muitas vezes, gosto de 

brincar com os nossos colegas, e, desde o primeiro momento, ele sempre me permitiu algumas 

coisas alegres que entre mim e ele se desenvolve, dizendo que foi, para nós, uma honra muito 

grande, tão logo ele chegou aqui, se inscreveu, ou, melhor dizendo, transferiu o título de eleitor 

para ser um partícipe das nossas decisões, elegendo os nossos representantes. Tão logo, 

também, ele fez isso, imediatamente ele se apaixonou pelas cores alvi azuis. Ele já vinha com 

essa paixão lá de Santa Catarina, de maneira que, também, ele nos dá muita alegria de estar 

entrosado conosco, essa maioria fantástica que se estabelece neste estado, para não tanta 

alegria do presidente, mas tem que aceitar que é uma maioria fantástica que se estabelece, 

aqui, nas cores alvi azuis, não é? E dizer que, além do mestre que será, temos com ele uma 

brincadeira, mas no bom sentido. Eu, eventualmente, pratico uma natação e a gente, dentro 

d’água, tem dificuldade na audição, então o conselheiro Odilon, além de ser um exímio 

professor das matérias profissionais que ele detém, para quem não sabe, conselheira Rosa, ele 

é um exímio professor de natação, pois nada como poucos. Aliás, acho que ninguém aqui pode 

se assemelhar a ele. É um bom ouvidor, que escuta as vozes das pessoas que chegam a ele 

tanto em terra quanto dentro d’água, porque é o habitat natural dele. Mas eu quero dizer isso, 

conselheiro, com muita fraternidade, amizade, honrado de ter Vossa Excelência aqui, conosco, 

e desejar, ao senhor e sua família, muitas felicidades, muitos anos de vida, alegre, feliz e 

profícuo para ajudar esse nosso Pará a encontrar o destino que todos nós desejamos para ele. 

É uma felicidade e uma alegria conviver com Vossa Excelência. O segundo ponto, conselheiro, 

que eu queria registrar, é que eu acho muito bom quando o tribunal, de várias formas, até por 

meio de nós próprios, acho que uma das buscas fundamentais é o nosso encontro com a 

sociedade, que se faz de várias formas: pela palavra escrita, como se diz, e pela palavra 

falada, que é uma redundância. E eu acho que, a cada momento em que nós transpomos as 
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nossas fronteiras, nos colocando à mostra da sociedade, não pelo sentido da vaidade, mas é 

que eu acho que o homem e a mulher, que fazem da vida pública o seu “métier”, têm que se 

expor e se tornar conhecidos. Nós temos que dialogar para expor nossos problemas e a 

sociedade tem que saber que a gente existe. Tem um artigo, hoje, que eu queria fazer menção, 

que é do nosso colega Reinaldo Valino, em que ele fala sobre o Controle Social da 

Administração Pública. Está na segunda página, em um espaço nobre do jornal O Liberal. 

Controle Social da Administração Pública de autoria do Reinaldo Valino. Ele fala que as ações 

do estado, entre outras coisas, peço até que seja transcrito na nossa ata, o artigo, que é longo, 

mas bem colocado. Ele diz, entre outras, as formas de se buscar dizeres sobre ações do estado. 

Forma de se buscar, refletir e discutir as políticas públicas que afetam a vida da coletividade. 

“Ao longo da história, muitas conquistas sociais foram alcançadas por meio de movimentos 

sociais que, se realizados de forma organizada, só fortalece a democracia participativa”. Ele 

ainda fala, aqui, do fator essencial que contribui e possibilita a sociedade controlar, de forma 

efetiva, os atos da administração pública e a transparência que é fortalecida com a edição da 

lei 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações. Diz ele: 

“Essa norma permite o recebimento de informações públicas de órgãos e entidades sem a 

obrigação de apresentar motivo”. É um ponto que eu queria comentar. Uma mania que tem 

que ser extirpada e detonada da nossa vida pública: qualquer ente público que se sente 

ofendido quando se solicita uma informação. Parece ser uma ofensa quando um cidadão ou um 

colega pede uma informação. Ao contrário, pois se tivesse a informação colocada ao público 

ninguém pedia essa informação. Então, o que se defende é a transparência, a identificação dos 

gastos públicos, que ainda é lenta no país. O dinheiro não é nosso, somos pagos por esse 

dinheiro, então, não tem a história do aborrecimento: “Está desconfiando de mim”? Não está 

desconfiando de ninguém. É preceito constitucional, o brasileiro precisa, quando tem o poder 

de mando, perder esse complexo de dono do mundo, que ninguém pode perguntar nada, sob 

pena de criar, às vezes, alguma inimizade. Não há o que se atemorizar pelos aborrecidos, pois 

isso aí é fora de qualquer dúvida. Além disso, a Constituição dispõe de outras medidas de 

fomento ao Controle Social. “O artigo 74, parágrafo segundo, por exemplo, estabelece que 

qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 

lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades praticadas pelo agente público na utilização de 
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recursos públicos perante os tribunais de contas”. Fala dos sindicatos, mas é preciso que os 

sindicatos sejam, de fato, sindicatos, não sejam sinecuras, porque tem sindicato que abriga, 

muitas vezes, aqueles que não querem ser representantes. Dá-se uma mexida eleitoral e o 

cidadão se transforma em presidente do sindicato. Isso não pode acontecer. Tem que, 

efetivamente, exercer esta situação, e os tribunais têm que estar, absolutamente, desobrigados 

ou desamarrados para entrar e fazer valer a sua autoridade constitucional, porque se a gente 

vai dizer: “Faz o que eu digo, não faz o que eu faço”. Fica complicado. Os tribunais têm que 

estar ágeis e atentos para que eles possam demandar as indagações e prestar, imediatamente, 

ao público, à sociedade, aquilo que é requerido. E o Valino, aqui, diz: “Ademais, o Controle 

Social sustentação por legislação infraconstitucional”. Ele cita a extraordinária lei da ficha 

limpa. É outra coisa importante, mas que precisa ser ágil. Essa ficha limpa vai, conselheiro 

Odilon, devagar, capengando, quando ele fala: “Crimes contra o patrimônio público e 

combate ao enriquecimento ilícito dos agentes públicos”. Mas isso, nessa era de informática, é 

tão fácil de ver. Minha avó dizia: “Mas quem não tem cabra está vendendo cabrito”. Está uma 

coisa meio esquisita, não pode, são coisas que o servidor vem, com a diligência, chamando 

atenção. Nesse sentido, para não me tornar mais delongado, louvando a iniciativa e 

estimulando que outros tantos façam isso, os servidores, os ilustres procuradores do Ministério 

Público de Contas, que têm tido uma ação, e a ente Ministério Público, pelas 10 medidas que 

estão tramitando e vão acontecer, não tenho a menor dúvida que a sociedade caminha nesse 

sentido, para que a gente, de fato, vá em frente. Ele fala, aqui, com muita generosidade, do 

nosso TCE-Cidadão, e até cita, não é minha conquista, é conquista de todos, porque se o 

tribunal não tivesse segurado esta peteca, não deixasse cair, não tinha TCE-Cidadão, e, agora, 

permita a vênia, doutora Rosa, utilizo, também, a credencial e a diligência, o estudo que o 

Valino sempre tem feito nesse sentido, que a gente não deixe cair a peteca do TCE-Cidadão 

Universitário, que tenho a impressão que será uma das grandes coisas para esta Casa, no 

sentido de construir, realmente, a cidadania. Não vou me alongar. Eu acho até que o 

legislativo tem certas medidas emblemáticas para a população. Não vou entrar no mérito 

porque seria delongar. Isso é bom para discutir como um todo lá na sociedade. O legislativo 

brasileiro deveria dar sinalizações de mudança de comportamento. Não vai resolver o 

problema do Brasil alguma coisa que possa ser feita, mas muda a sinalização do 
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comportamento. Isso é para outra conversa que, eventualmente, não será aqui. Se for o caso, 

como cidadão, a discussão lá fora, então eu queria pedir que o artigo do Valino se inscrevesse 

na nossa ata de hoje, louvando, estimulando nossos companheiros para que isso pudesse ser 

discutido e nós pudéssemos estar do lado de fora. De outra forma, também, eu tenho costume 

de ler cedo os jornais, gosto de ver o que está acontecendo, e vi que a nossa conselheira 

substituta também fez, pelo mesmo jornal O Liberal, só que no dia de ontem, um artigo a 

respeito dos 28 anos da Constituição Cidadã, e faz menção, na sua apresentação, um encontro 

que tivemos com o Governo do Estado, estavam os procuradores, os conselheiros todos, no 

planejamento que o governador fala, até 2030, que, eventualmente, pode ser modificado, mas, 

de qualquer forma, é uma direção muito intensa a ser percebida por aquilo que o Pará pode 

pensar para daqui a 15 ou 20 anos no seu trajeto. Eu queria, da mesma forma, propor a 

inscrição na nossa ata de hoje. Essa Constituição, presidente, me traz muita lembrança 

agradável. Eu não era deputado, mas sim vereador. A Constituição Cidadã foi promulgada no 

dia 5 de outubro de 1988 e nós tivemos, a nível dos estados, as constituições estaduais em 1989 

e as leis orgânicas municipais em 1990. Eu era, naquela altura, vereador, presidente da 

câmara. Foi um aprendizado fantástico para mim. Fui presidente da lei orgânica e o relator 

era o atual prefeito Zenaldo Coutinho, e isso, realmente, o presidente Ulisses Guimarães 

chamava de Constituição Cidadã. Com uma certa tristeza, eu acompanhei a sessão em que, 

pela lucidez da Ministra Carmem Lúcia, presidente do STF, ela fez uma sessão especial para 

homenagear os 28 anos da Constituição Cidadã. Não vi, lá, o representante do legislativo. 

Estava lá o Procurador-Geral da República, doutor Janot, o presidente da OAB, o Presidente 

da República, mas eu não vi a representação, na minha opinião, mais verdadeira que poderia 

ter sido, que era a presença do nosso legislativo. Não sei por que motivos. Naquele momento, o 

presidente da OAB fez a rememoração de trechos da palavra do saudoso doutor Ulisses, que 

promulgou a Constituição, quando ele dizia: “Aquele que jura a Constituição, ao descumpri-la 

está traindo a pátria”. Isso é motivo de reflexão para todos no Brasil que têm a função de 

gerenciar recursos públicos, muitas vezes, ultrapassando deliberadamente os limites 

constitucionais. E ali foi a palavra resgatada do doutor Ulisses, pela manifestação do 

presidente da OAB. Então, para mim, foi um momento de muita alegria de ter uma reflexão no 

tempo e de ter sido um ensinamento fantástico. Na lei orgânica do nosso município, a gente tem 
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tido aquele privilégio, aquela oportunidade, lembra-me daquele palácio Antônio Lemos, ali, 

que a gente começava a sessão ordinária às 10 da manhã, encerrava e entrávamos, não raras 

vezes, até às 4:30h, 5 horas da manhã, discutindo com a sociedade. O exercício mais fantástico 

de democracia que eu presenciei na minha vida, porque lá, todos tiveram acesso para a gente 

construir, hoje, o que é e foi a primeira lei orgânica do município de Belém, de maneira que 

são motivos que a gente tem aqui para festejar e aplaudir. Agradeço a todos pela tolerância de 

terem me escutado. Mais uma vez, conselheiro Odilon, saúde, felicidades, paz na sua vida e 

muita prosperidade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Senhor presidente, apenas para também deixar o meu registro na ata desta 

sessão, votos de felicidade, muitos anos de vida, muita saúde ao conselheiro Odilon. 

Concordando com o que foi dito, aqui, pelo conselheiro Nelson, dizer para o doutor Odilon que 

nós somos do mês do Círio, de Nossa Senhora Aparecida, que nossa santinha possa nos 

abençoar e abençoar o senhor, sua família e sua mãe, que o senhor ainda tem o privilégio de 

tê-la. Fez uma escolha de conviver conosco, aqui, deixando, um pouco, a sua família distante, 

visivelmente, mas, com certeza, no seu coração, no seu sangue, eles estão a todo instante ao 

seu lado. Fez essa escolha para uma outra família, que é o TCE. Nós também temos a 

oportunidade, o privilégio, de sermos seus amigos e seus irmãos. Que Nossa Senhora possa 

continuar lhe abençoando, sua mãe, todos seus irmãos, sua esposa, filhos, que você seja 

sempre muito feliz na sua vida. Quero, também, concordar com o conselheiro Nelson nas duas 

proposições que fez, dos artigos, e dizer que nós estamos de acordo com Vossa Excelência com 

relação à inserção nos anais desta sessão dos 2 artigos, parabenizando o doutor Valino, que já 

não é o primeiro, tem tantos outros artigos que ele já apresentou nos jornais, na imprensa do 

Pará, e a doutora Milene também. Parabéns pelos artigos. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Do mesmo modo, eu gostaria de 

louvar e acompanhar, primeiramente, a sugestão do conselheiro Nelson Chaves acerca dos 

artigos publicados na imprensa local, neste final de semana, e parabenizar os seus autores 

aqui presentes: doutor Valino e doutra Milene. Especialmente, eu gostaria de engrossar todas 

as referências elogiosas à carreira acadêmica e profissional do conselheiro Odilon Teixeira e 

aproveitar para desejar e retribuir os votos de feliz aniversário. Rogar a Deus, por meio de 

Maria, que lhe conceda sempre infinitas bênçãos, muita saúde, serenidade, sabedoria para que 
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possa continuar esse seu caminho de destaque nesta Corte, na sociedade paraense, sempre 

acompanhado da sua família, de todos os seus membros, muito amor e apoio emocional. 

Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Bom dia, senhor presidente, Ministério Público, senhores conselheiros, todos presentes, 

todos que nos ouvem. Igualmente, inicialmente, quero parabenizar o conselheiro Nelson pela 

proposição e endossar todas as palavras ditas aqui, parabenizando o doutor Valino, como 

sempre, escrevendo muito bem, contribuindo muito para o debate acadêmico, social, de temas 

tão relevantes e importantes não só para o Tribunal de Contas, mas, também, para toda a 

sociedade. O que me motiva a pedir a palavra é, justamente, deixar aqui registrado algumas 

palavras de afeto para o conselheiro Odilon. Dizem que a gente não deve parabenizar antes da 

data do aniversário, mas como na semana que vem a gente não vai ter sessão e, depois, vai 

ficar muito longe, eu não poderia deixar de me manifestar aqui. A próxima sessão, depois, é só 

dia 27, então, por isso que eu vou falar. O conselheiro Odilon é uma pessoa de muitas virtudes, 

tanto profissionais quanto pessoais. A gente tem convivido nessa Corte de Contas há pouco 

mais de 4 anos, e, nesse período todo, ele tem dado mostras de sua honestidade, lealdade, de 

sua postura correta e íntegra, tanto em prol do serviço público, buscando sempre contribuir 

para os avanços, para o progresso, para o fortalecimento desse tribunal e para o controle 

externo. Ou seja, o conselheiro Odilon é uma inspiração para a gente, enquanto profissional, 

por sua postura séria e comprometida, realmente, com um controle externo que seja eficaz e 

produtivo para toda a sociedade. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado os meus 

parabéns, que o senhor seja sempre muito iluminado e que sua vida seja sempre muito 

abençoada, para que possa contornar todos os obstáculos, as adversidades, todas as situações 

que, de uma maneira ou de outra, possam querer desviá-lo do seu caminho. Parabéns, e conte 

sempre com a minha amizade. Às vezes, para a amizade perpetuar e se aprofundar, é preciso 

bases sólidas e determinados sentimentos verdadeiros, como lealdade, sinceridade, 

honestidade, companheirismo, transparência nos sentimentos, pureza de alma, e eu vejo isso no 

conselheiro Odilon. Então, conte sempre comigo para o que for preciso, para que a gente 

realmente possa prestar um controle externo, um serviço público de excelência para toda a 

sociedade. Mais uma vez parabéns e continue esse ser iluminado e especial. Parabéns. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 
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Felipe Rosa Cruz: Senhor presidente, faço com muita satisfação, como sempre, porque eu e o 

conselheiro Odilon não temos uma relação de amizade fora daqui tão próxima como até eu 

gostaria, mas é como o conselheiro Nelson fala, às vezes, as relações de trabalho são frias. A 

gente só se encontra aqui, mas eu tenho muita afinidade com o conselheiro Odilon, e, além de 

toda a capacidade técnica que ele demonstra sempre, aqui em plenário, com seus belíssimos 

votos e com a contribuição que ele tem dado a essa Corte desde quando tomou posse como 

conselheiro substituto, o que mais eu admiro em Vossa Excelência é a sua capacidade de se 

emocionar. Eu acho isso muito bonito, porque um homem, que perde a capacidade de se 

emocionar, deixa de viver na intensidade que deveria. E Vossa Excelência tem a emoção à flor 

da pele. Sempre que fala da sua família, principalmente, as lágrimas tomam conta e 

demonstram o interior, de fato, da pessoa, porque, às vezes, se tem uma casca, um fenótipo 

fechado, passa uma imagem de austeridade, e retém aquelas emoções, todos esses sentimentos 

que não são tão naturais e pululantes. Vossa Excelência continue sempre assim, eu o admiro 

muito como profissional, como pai, ser humano, homem. Leve minha admiração, meus 

parabéns e meus mais sinceros votos de vida longa e leve, como eu costumo falar, para Vossa 

Excelência, sua família e todos que o cercam. Todos estamos muito engrandecidos por 

conviver, ainda que pouco, com Vossa Excelência. Registrar, também, os meus parabéns à 

conselheira Milene e ao doutor Valino, que são useiros e vezeiros, no bom sentido, em artigos 

aqui, na nossa imprensa local, sempre contribuindo com a informação, levando o controle 

externo para toda a população. Ganhamos todos nós. Parabéns para Vossas Excelências. Era 

isso, senhor presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Bom dia senhor presidente, senhor Felipe Rosa Cruz, douto membro do Ministério 

Público de Contas, senhores conselheiros, jurisdicionados presentes e servidores dessa Casa. 

Eu gostaria de fazer um breve relato em relação ao Odilon, no mesmo momento em que eu o 

parabenizo pelo seu aniversário ainda por vir, mas dadas as circunstâncias, as felicitações 

antecipadas, a minha admiração pelo fazer profissional do conselheiro. Muito embora há 2 

meses, apenas, na Casa, eu acompanho as sessões e a vida do Tribunal de Contas do Estado 

há, pelo menos, 3 anos, senhor presidente. Tenho feito esse acompanhamento mais de perto e, 

nesses 2 meses, conselheiro Odilon, eu queria dizer que admiro muito os seus posicionamentos, 

o seu fazer profissional e os seus votos. É interessante, porque nós conseguimos vir 
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materializando o processo na nossa frente, mesmo sem conhecer os autos, a partir do relatório, 

da fundamentação, da motivação do ato e do dispositivo em causa dos votos proferidos por 

Vossa Excelência, senhor Odilon, com tamanha precisão técnica, que faz com que, mesmo 

quem não conheça os autos, consiga ver o processo se materializando em sua frente e em toda 

sua dinâmica, com fundamentações extremamente felizes. E eu diria que, tecnicamente, 

irrepreensíveis, se é que eu tenho capacidade de fazer essa análise. Mas, do ponto de vista de 

vislumbrá-las, as vejo nesse sentido. Ademais, contador, advogado, mestre, professor, 

catarinense, são peculiaridades que fazem da sua pessoa alguém, realmente, com uma missão 

bastante especial. Tem feito isso como profissional e tem desenvolvido o seu papel 

constitucional com toda a segurança e presteza. É isso que a sociedade espera de nós. E, na 

outra dinâmica, ainda sendo docente, professor universitário, que tem um outro papel de 

extrema relevância social, e não tenho dúvidas que o faz bem. Muito embora não o conheça 

dessa dinâmica, mas, pelo zelo que vejo em seu fazer profissional, creio que, dentro da 

academia, como docente, também o é. Então, deixo aqui as minhas felicitações, dizendo, de 

público, da minha admiração pelo seu fazer profissional, e isso nos estimula e nos motiva a 

sempre fazermos o melhor porque nós temos, realmente, espelhos para nos guiar. Te admiro, 

meus parabéns, Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza: Bom dia presidente, conselheiros, conselheiros substitutos e 

todos os presentes. A palavra que eu pedi é para dar os parabéns ao excelentíssimo conselheiro 

Odilon Teixeira. Quero registrar que, para mim, fica muito visível a excelência com que trata a 

sua trajetória profissional, Odilon. Eu vejo isso nos seus votos, na ouvidoria, que nós tivemos a 

honra de conhecer, há pouco tempo, e tudo que o circunda, a excelência na área profissional. 

E o pouco tempo aqui, no tribunal, que estamos tendo esse convívio pessoal, observamos que é 

uma grande pessoa, por isso quero registrar essa admiração que tenho pelo conselheiro 

Odilon. O único problema é o time que abraçou, mas eu acredito que ainda tem chance de 

mudar, mesmo porque está há pouco tempo aqui. Seria esse o registro, presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Da mesma 

forma que os demais, presidente, quero parabenizar o doutor Valino e a doutora Milene pelos 

artigos. Como enfatizou o doutor Felipe, nos brindam, constantemente, com esses artigos, 

fortalecem o nosso controle externo e levam ao conhecimento dos leitores. Parabéns. Também 
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quero parabenizar o conselheiro Odilon pelo aniversário. Eu sou até suspeito para falar a 

respeito dele. O tenho no meu hall de amigos e acredito que ele também me tem no dele. É uma 

pessoa maravilhosa. Na verdade, é emblemático, enigmático, mas é uma pessoa justa, honesta, 

e um grande amigo. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Como já houve uma manifestação favorável, quero apenas votar, antes 

de passar a palavra, em relação aos artigos. Eu fiquei muito feliz com a iniciativa do 

conselheiro Nelson Chaves, porque a gente tem que estimular os nossos colegas e servidores 

que conseguem organizar o entendimento, o ponto de vista, e conseguem, também, um espaço 

na mídia, que não é fácil. A gente mostrar isso para a sociedade, o que a gente pensa, falar da 

instituição, do controle externo, então, eu quero sempre apoiar e estimular as iniciativas 

daqueles que conseguem fazer isso. Parabéns a doutra Milene e ao Valino. Eu tenho 

conversado muito com o Valino, ultimamente, sobre o que está acontecendo no Brasil, 

principalmente em relação ao controle externo, e ele sempre muito ligado, acompanhando 

todos os movimentos nacionais, as decisões nos tribunais, na esfera política e no Congresso 

Nacional. A gente sempre troca ideias sobre isso. Eu quero parabenizá-lo, novamente, e que 

todos se sintam motivados a fazer o mesmo. O meu papel, aqui, é ser um apoiador, um 

facilitador. Conselheiro Nelson, na esteira do que Vossa Excelência falou, eu acho que não vou 

falar isso hoje, mas vou falar breve, eu convidei o secretário de representação de Marabá. Ele 

tirou férias agora, mas, ao retornar, eu disse: “Quero que você vá ao plenário, após uma 

sessão, fazer uma explanação do seu trabalho”. E ele já adiantou positivamente para mim. A 

novidade foi que lá o TCE-Cidadão Universitário já aconteceu mais de uma vez. E ele abriu o 

Tribunal de Contas em Marabá, à noite, para receber os universitários, porque só era possível, 

para os estudantes, naquele horário. Então, eu achei algo maravilhoso, e ele vem aqui 

apresentar o seu trabalho, seu plano de gestão, inclusive para o futuro, mesmo que ele não 

fique lá. Eu festejo tudo isso. O meu papel é, como eu disse, ser um apoiador, fazer com que as 

coisas aconteçam, e eu vejo o tribunal se movimentando em todos os sentidos. Mesmo diante de 

uma crise, as iniciativas continuam acontecendo. Eu espero que a gente consiga, até o final do 

ano, clarear e melhorar um pouco mais todo o nosso trabalho. Algumas coisas dependem de 

dinheiro, outras não, por isso eu quero estimular as que não dependem, como a que vocês 

fizeram hoje. Um artigo não depende de dinheiro, mas sim do tempo, da inteligência, de 
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construir isso em todos os sentidos, inclusive na mídia. Tudo isso são coisas positivas, assim 

como eu acho que o TCE-Cidadão tem custo zero, praticamente, para todos nós, hoje, então, 

vamos fazer. A gente está crescendo com isso, e é isso que eu quero estimular. Por fim, chegou 

a vez dele, o nosso aniversariante da semana. Fiquei muito feliz em ouvir dos colegas esses 

depoimentos a respeito do Odilon Teixeira. Uma vez eu disse para ele: “Eu me sinto 

responsável por você”. E como é que você se sente responsável por uma pessoa que é igual a 

você? Ele é conselheiro, igual a mim. Porque a gente vem cuidando, desde quando eles 

entraram aqui, dando um suporte, um apoio, torcendo, orientando, então, eu sou torcedor do 

trabalho dele, porque ele foi respaldado para ser conselheiro. Ainda não, mas eu tenho que 

torcer pelo sucesso dele, da conselheira Rosa Egídia, que foram os que entraram aqui mais 

recentemente, para que tudo dê certo, porque é importante para a instituição. Então, da minha 

parte, independente da condição de presidente, daqui há 4 meses não serei mais, até menos de 

4 meses, mas, como colega, eu vou estar sempre aqui como um apoiador. Então, conselheiro 

Odilon, a torcida é forte para o sucesso de Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, senhor presidente. Eu quero iniciar 

comentando os brilhantes artigos que formam publicados ontem e hoje. Ontem pela 

conselheira substituta Milene Cunha, e, hoje, pelo Valino. Demonstram a capacidade de 

ambos, que conhecem do que estão escrevendo e trazem, no seu bojo, matérias que são muito 

caras, eu diria até, para a república brasileira e para os cidadãos desse país. A nossa 

democracia, podemos até dizer recente, não chegamos aos 30 anos, completamos 28 anos de 

Constituição, e, com ela, a gente trouxe vários direitos que ainda aguardam a implementação 

na sua inteireza. E outros princípios, também, lá consignados, que precisam ser 

constantemente, diariamente, lembrados por aqueles, como bem frisou o conselheiro Nelson, 

que fazem parte de toda a administração pública e constroem esse país na busca daquela pedra 

fundamental, que é construir uma sociedade justa e solidária para todos aqueles que aqui 

convivem. A Constituição passa por vários momentos, agora, de reinterpretação de seus 

conceitos. Estamos aqui trabalhando, o congresso está debruçado sobre medidas legislativas 

que, logo, logo, serão implementadas, e que mexerão com a vida econômica e social de muitas 

pessoas. É necessário que a sociedade reflita. Vamos cortar gastos. A preocupação está: a 

saúde e educação serão afetados? Nós já sabemos, hoje, que a educação e a saúde não são as 
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ideais como desejávamos em 1988. Estamos, ainda, a perseguir esse ideal. Então, assuntos 

como esse são sempre importantes discutir. Reforma previdenciária, extremamente importante, 

precisamos discutir com bastante profundidade, haja vista que isso afetará, não digo, aqui, que 

sou tão jovem, conselheiro Nelson, mas, com certeza, nós, que ainda não implementamos os 

requisitos, doutor Felipe, doutor Edvaldo, doutora Rosa, principalmente, doutora Milene, 

conselheira Lourdes, conselheiro Daniel, conselheiro Luís Cunha, isso pode nos afetar 

bastante. Há uma iniciativa de não haver mais distinção entre o regime próprio e o geral. Eu, 

particularmente, não vejo problema quanto a isso. Eu acho até que deve, sim, haver essa 

uniformidade, até porque a população não entende essas diferenças, mas há de se respeitar, 

naturalmente, toda a transitoriedade, a história de cada um, afinal de contas, nós contribuímos 

pelo todo já há muito tempo. Então, é preciso que as regras de transição nos respeitem, e o 

congresso não pode deixar de assim se posicionar. Controle social, dentro dessa história 

constitucional, é algo que a gente ainda está construindo. Não estamos com o ideal, mas 

estamos, no meu entender, em uma via de mão única que não voltará atrás. Penso que 

iniciativas como o TCE-Cidadão, e eu fico feliz que Marabá esteja fazendo isso, senhor 

presidente, inclusive já antecipando o que a conselheira Rosa futuramente fará com sua 

equipe, que é o TCE-Cidadão Universitário. Que a gente implemente de fato, abra as portas e 

mostre o trabalho que o TCE realiza e o quão importante é a participação das pessoas nisso. 

Às vezes, um trabalho não é valorizado, reconhecido, porque as pessoas não o conhecem. Aqui, 

precisa ter a dinâmica, a magnitude, até de criarmos a linguagem adequada para nos fazermos 

entender. Se o advogado usar o juridiquês latino, que, apesar de ser da área, eu proíbo a 

utilização e mando refazer, às vezes, a redação, porque as pessoas não entendem e ninguém 

nos entende. E, aqui, a gente precisa ir em uma linguagem que se faça entender. Eu penso, às 

vezes, que os tribunais de contas pecam nisso: nós não nos fazemos entender. Então, fico feliz 

com iniciativas como essa, e penso que Santarém também deva ir na mesma via. É importante, 

afinal de contas colocamos regionais e elas precisam se fazer cada vez mais presentes, antes 

que alguém nos cobre essa relação custo-benefício. Quero agradecer a todas as palavras 

generosas e gentis em relação ao meu aniversário, que ocorrerá no sábado, que eu já dei 

aulas. Atualmente, não estou professor. É preciso que se diga isso, mas admiro, sou casado 

com uma professora, e dar aulas ou fazer doutorado depende mais dela do que de mim. Eu já 
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sou muito cobrado em relação às minhas ausências. Mas eu admiro muito essa profissão, 

conselheiro Nelson, conselheira Lourdes, que também foi professora, conselheira Milene, que 

também é professora, acho que até o professor Julival já deu aula, não é? Conselheira Rosa eu 

sei que também foi professora. Em algum momento da vida pode ser que nós, formalmente, não 

tenhamos sido professores de escola, mas, com certeza, demos aulas para os nossos familiares, 

principalmente para nossos filhos. A educação começa em casa, e a condição de aluno de 

nossos pais, nos impõe, necessariamente, sermos professores para nossos filhos. A nossa 

condição de bons vizinhos nos impõe sermos professores para o mal vizinho, e a condição de 

sermos alunos de bons amigos no trabalho, nos impõe a condição de sermos melhores amigos a 

cada dia e, também, melhores profissionais. Quero dizer a todos que é uma alegria, um prazer 

enorme oficiar, ombrear com todos aqui, indistintamente, com os membros do Ministério 

Público, com os servidores, com os terceirizados dessa casa. Eu diria que, para mim, é um 

privilégio. Muitos sonham com a posição a qual eu estou hoje ocupando. Quero dizer que 

houve muito treino, muita conversa e construção de relacionamentos. Se alguma aula eu posso 

dar para alguém, é nesse sentido: não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu possuo 

algumas virtudes, algumas qualidades que eu procuro colocar em prática. Penso que as 

adversidades existem, justamente, para nos igualar. Elas não existem para nos distanciar, pelo 

contrário, elas ocorrem na nossa vida com o objetivo de nos tornar melhores. É verdade, 

abandonei, não digo abandonei porque essa não é a palavra, mas deixei com saudade a minha 

família lá em Santa Catarina, meus filhos, para construir uma nova vida aqui, motivo pelo qual 

eu não poderei me fazer presente em Florianópolis, o que me daria muito prazer, procurador 

Felipe. É porque minha filha virá, naquela semana, para cá. Ela fez uma cirurgia em Belém, 

porque ela precisava de repouso, ficou um tempo comigo e com minha esposa, e a médica 

precisa fazer exames periódicos. Então ela vem para cá nessa semana. Quero dizer a todos que 

eu nunca lembro quem foi o poeta, não sei se ele é gaúcho ou de outras paragens, mas ele diz o 

seguinte: “Não somos nós que nascemos na terra, mas é a terra que nasce dentro de nós”. Amo 

Santa Catarina, mas estou amando, e aprendendo a amar a cada dia, o Pará, da mesma forma 

que, tenho certeza, Daniel amou e ama a Bahia. Qual fosse o lugar que eu estivesse, a minha 

condição de ir é que me obriga a isso. Eu preciso estar com aqueles com quem eu ombreio, 

convivo, motivo pela qual, desde o início, fiz questão de dizer ao presidente: “Eu quero o mapa 
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do Pará na minha sala, e vejo que essa atitude já rendeu frutos em outros gabinetes, tanto do 

tribunal quanto do Ministério Público de Contas. Preciso conhecer os locais, as cidades, os 

municípios que o plenário, ao julgar as contas, analisam. Preciso conhecer a região em que 

está inserido, quem é seu povo, quais são as suas economias, e aqui, novamente, a ideia de 

Vossa Excelência, que o plenário acolheu, de colocar, aqui, dados dos municípios. Foi muito 

importante, porque aqueles que não conhecem, ficam conhecendo, valorizando e tendo a 

grandeza de saber o que, exatamente, estamos fazendo e julgando. Desde o início eu quero 

dizer, presidente, que eu quis fazer parte dessa sociedade, afinal de contas eu fiz uma opção e 

ela leva a isso. Quero citar Mahatma Gandhi, que eu muito admiro, acho que foi a figura 

emblemática na independência indiana da Inglaterra, que dizia que a alegria está na luta, na 

tentativa, no sofrimento envolvido, e não na vitória, propriamente dita. Eu não me sinto 

vencedor de nada, ainda, mas estou lutando, com certeza, e, ao lutar, há um sofrimento 

embutido, mas é um sofrimento prazeroso, não há nada de dolorido, para que a gente consiga, 

na trilha que sempre lembra o conselheiro Nelson, de uma sociedade justa e solidária. 

Finalizo, presidente, agradecendo, novamente, e desejando, não somente a mim, mas a todos os 

senhores, muita saúde para que eu possa, nos anos vindouros, retribuir todo esse carinho dado 

a minha pessoa. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: É muito bom a gente ter esse tipo de conversa, e foi muito 

bacana o que o senhor disse, Odilon. Conselheira Lourdes, ainda quer falar? Eu vou encerrar 

essa parte aqui em relação ao conselheiro Odilon. Há poucos dias, ele recebeu uma 

homenagem muito importante do Tribunal Regional do Trabalho, mas ele não disse nada no 

plenário, nem na Casa. Isso é um reconhecimento de uma instituição pública que está 

acompanhando o trabalho de Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

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

nosso digno representante do Ministério Público, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e a 

Secretaria de Gestão de Pessoas que, durante esse mês, mesmo com todas as dificuldades, 

estão promovendo o “Festou Servidor”. Já começou e a gente observa, no olhar de cada 

servidor dessa instituição, quando encontra pelos corredores, quando se aproxima de cada um, 

mesmo com as dificuldades que nós estamos vivenciando, que o Brasil passa, a crise, mas a 

gente percebe que, inclusive, a secretaria de gestão, acredito que deve ter passado por todos os 
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gabinetes dos conselheiros e feito o convite, a exposição de como seria esse mês, e nós estamos 

observando que a programação vem se estendendo ao longo do mês, e cada dia a gente 

percebe no olhar, visualizando cada servidor, a felicidade, mesmo diante das dificuldades por 

esse movimento pelo “Festou Servidor”, que foi dado como tema, durante o mês de outubro. O 

dia do servidor será no dia 28, mas o movimento da nossa instituição vem acontecendo já há 

alguns dias, inclusive, desde o dia 7, com palestras, com algo que possa, realmente, lembrar, 

porque, com certeza, é através do servidor que nós podemos desenvolver o nosso trabalho. 

Então, parabéns à Secretaria de Gestão de Pessoas, a Vossa Excelência e a todos os servidores 

que estão procurando, de alguma forma, se inserir e se manifestar pelo dia do servidor, que 

será dia 28, mas que já vem se manifestando em cada servidor, em cada um de nós, durante 

esse mês. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu não posso, também, deixar de comentar o assunto. A iniciativa foi da 

Secretaria de Gestão de Pessoas. Importante registrar, aqui, o custo para o TCE foi zero. As 

parcerias construídas me impressionaram porque são pessoas que não fornecem para nós. A 

Secretaria de Gestão de Pessoas e toda sua equipe estão de parabéns por conseguir construir 

isso. Vem uma pessoa de altíssimo nível proferir uma palestra e ninguém pagou nada. Uma 

palestra muito importante. E outras coisas que também acontecerão e foram sendo construídas 

passo a passo. Não partiu do presidente. Eu compareci no evento da sexta-feira como 

participante. Eu não quis falar na abertura, e disse: “Eu estou participando”. Vesti a camisa e 

fui lá. Foi uma palestra muito importante para mim, inclusive, e foi uma iniciativa, uma 

demonstração de amor pela instituição. A gente é uma família e não podemos perder isso de 

vista. Tem, aqui, muita gente comprometida com a instituição, somos diferenciados, fazemos 

parte da elite do serviço público brasileiro, e a gente não pode esquecer isso. As meninas estão 

chegando com o uniforme. Estão falando de vocês, viram? Então, conselheira Lourdes puxou a 

conversa, quero que vocês compartilhem isso com as outras pessoas que integram a equipe. 

São muitos servidores da Casa envolvidos, que fizeram um belíssimo trabalho. Aliás, estão 

fazendo, porque vai até o final do mês, não é isso, Elen? Muito bem. A gente ainda vai ter a 

oportunidade de poder falar. Estou sabendo que tem uma participação dos conselheiros, 

parece-me que no último dia, já estou sabendo das notícias, também não partiu de mim. Eles 

estão rindo lá. Eu só autorizei, mas eles pediram permissão para fazer algo diferente e 
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disseram: “Pode fazer”. Eu acho que isso só nos fortalece e fortalece a autoestima do servidor. 

A gente tem que ter orgulho de ser servidor público, de trabalhar para a causa pública, para o 

bem comum, e é isso que a reflexão do mês de outubro está fazendo entre eles: ter esse 

despertar, essa reflexão, esse reconhecimento de que a nossa missão é muito grande. Está na 

tela a nossa missão e visão. Gente, isso é muito grande, sem contar que ainda é outubro rosa. 

Então, muito obrigado, vocês dois que estão aqui, no plenário, representando a equipe da 

gestão de pessoas. O evento está indo muito bem e muita coisa boa ainda acontecerá no mês de 

outubro. Parabéns. Senhores, senhoras, muitíssimo obrigada pela presença e colaboração de 

todos. Consoante deliberação nesta sessão plenária segue a transcrição dos artigos da 

conselheira substituta Milene Dias da Cunha e do servidor Reinaldo Valino publicados no 

Jornal O Liberal: MILENE DIAS DA CUNHA - Os 28 anos da Constituição Cidadã: uma 

lembrança do que poderia ser e ainda não é. No dia 05 de outubro deste ano a Constituição 

Cidadã completou 28 anos. Promulgada, após um movimento pela redemocratização do país, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, trazia a esperança de uma Nação mais 

integrada, justa e solidária. Ao longo do tempo, o texto constitucional permaneceu 

formalmente belo e atraente em suas promessas civilizatórias de dignidade da pessoa humana 

e direitos fundamentais oponíveis ao Estado. Entretanto, importa-nos questionar o quão 

próximos estamos da igualdade, da justiça e da harmonia social. Certo é que, ao atribuir ao 

Estado o dever de garantir a fruição dos direitos, em especial os sociais, como educação, 

saúde e assistência social, exige-se em contrapartida uma eficiente gestão dos recursos 

públicos, principalmente considerando a complexidade do território brasileiro e sua 

diversidade cultural. Com razão, o que se tem posto em xeque no Brasil, no decorrer dessas 

quase três décadas de Constituição Cidadã, é exatamente o arranjo constitucional de 

financiamento desses direitos sociais e, em especial, a efetividade da gestão pública. A EC nº 

93/2016 dá provas dos conflitos distributivos do orçamento público no país. Ela prorroga a 

desvinculação parcial de receitas da União (DRU), cuja vigência “transitória” está 

constitucionalmente projetada de 1994 até 2023 (quase 30 anos!). No entanto, o lapso 

temporal projetado, foge do conceito de transitoriedade, vez que, no Direito Financeiro, em 

regra, não ultrapassa o patamar máximo de dois exercícios financeiros. Assim, as reiteradas e 

sucessivas prorrogações da DRU (sete desde 1994!) demonstram, em certo grau, a 
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incapacidade governamental em promover o debate sobre reforma tributária em nosso país, 

além de enfraquecer a própria higidez do Orçamento da Seguridade Social. Ademais, se 

apresenta como um atestado da inépcia de se implementar as premissas constitucionais que 

obrigam uma conduta voltada ao planejamento de políticas públicas para proteção dos 

direitos, de forma mais abrangente e pautado em metas gradativas para a universalização dos 

direitos sociais. Certamente, houve evolução, nas últimas décadas, no aumento da renda per 

capita, no acesso à educação, na melhoria das condições de habitação, etc. Ainda assim, o 

Brasil desponta com uma triste contradição: de estar entre os dez países do mundo com o PIB 

mais alto e, por outro lado, estar entre os 10 países com maiores índices de disparidade social, 

conforme dados da ONU de 2015. Ora, a Constituição Cidadã trouxe densidade normativa aos 

direitos fundamentais do cidadão, porém, falta efetividade das ações governamentais capazes 

de ampliar e maximizar os resultados em prol da igualdade, da justiça e da harmonia social. A 

história mostra que não há um compromisso efetivo com um planejamento a longo prazo, que 

ultrapasse o período de governo, voltado a um projeto de Nação, em que o aprimoramento da 

gestão pública, a implementação de boas práticas de governança e a ampliação do controle em 

suas várias esferas sejam tratados como prioritários. Muitas vezes, o que se verifica é a 

inclusão de políticas públicas no orçamento, sem uma prévia aferição da capacidade técnica e 

operacional de implementá-las e sem uma prévia análise das prioridades a serem trabalhadas 

dentro de uma perspectiva espaço/tempo/resultados pretendidos, gerando desperdício de 

recursos e baixo impacto social. Nesse sentido, a iniciativa do governo do Pará em realizar um 

planejamento de Estado para os próximos 15 anos é uma quebra de paradigma no 

planejamento “pró forma” do Plano Plurianual (de quatro anos). Ainda que seja cedo para 

afirmar seus benefícios e mesmo que não seja possível garantir sua continuidade nas gestões 

futuras, é um importante passo para se aprofundar a consciência de que as ações 

governamentais devem estar voltadas para um ideário de Estado, a despeito de quem esteja à 

frente do governo, numa demonstração de compromisso público, em que o respeito à sociedade 

e ao país sejam a estrela polar determinante da atividade política. Claro que a questão não é 

tão reducionista e envolve aspectos conjunturais, a exemplo do próprio pacto federativo e do 

sistema tributário e político, mas a capacidade do Brasil em planejar e profissionalizar a 

máquina pública são cruciais para materializarmos os direitos sociais insculpidos na Carta da 
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República, pois certo é que os direitos conquistados só se consolidam quando efetivamente 

usufruídos. E, assim, cada passagem de aniversário da Constituição poderá ser louvada pelos 

marcos deixados e não como uma lembrança do que poderia ser e ainda não é. Milene Cunha é 

especialista em Direito Público com ênfase em Gestão Pública; Conselheira Substituta do 

Tribunal de Contas do Estado Pará. REINALDO VALINO - Controle social da administração 

pública. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) tem o cidadão como o seu principal objetivo, 

seu texto promove a integração dos direitos sociais e coletivos. Diz a Carta Maior que “Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição.” A Carta Magna oferece diversos mecanismos para que o povo 

exerça diretamente seu poder para enfrentar situações de arbitrariedade, injustiça, 

desigualdade, desrespeito, ilegalidade, dentre outras. Fazendo uso disso, o indivíduo estará 

exercendo o controle social. O controle social é aquele exercido pela sociedade sobre as ações 

do Estado, de forma a se buscar refletir e discutir as políticas públicas que afetam a vida da 

coletividade. Ao longo da história, muitas conquistas sociais foram alcançadas por meio de 

movimentos sociais que, se realizados de forma organizada, só fortalecem a democracia 

participativa. Um fator essencial que contribui e possibilita à sociedade controlar de forma 

efetiva os atos da Administração Pública é a Transparência, hoje muito fortalecida com a 

edição da Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às 

informações públicas. Essa norma criou regras que permitem o recebimento de informações 

públicas de órgãos e entidades, sem a obrigação de apresentar motivo. Existem várias formas 

de se exercer o controle social. A CF/88 oferece instrumentos legais denominados de Remédios 

Constitucionais que oportunizam mecanismos que resguardam os direitos do cidadão diante de 

práticas de ilegalidades ou abuso do Poder Público. Dentre os principais remédios que a 

população pode utilizar no controle sobre as ações do governo e dos direitos do interesse 

coletivo, destacam-se a Ação Popular, a Ação Civil Pública e o Mandado de Segurança 

Coletivo. Além disso, a Constituição dispõe de outras medidas de fomento ao controle social. O 

artigo 74, § 2º, por exemplo, estabelece que qualquer cidadão, partido político, associação ou 

sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 

praticadas pelo agente público na utilização de recursos públicos perante os Tribunais de 

Contas. Ademais, o controle social é sustentado por legislações infraconstitucionais. Cito a 
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extraordinária Lei nº 135/2010, a Lei da Ficha Limpa, que regulamenta casos de 

inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de 

inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício 

do mandato eletivo. Apesar de há pouco tempo a Lei da Ficha Limpa ter sofrido um revés com 

uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a lei é sólida e teve origem de um projeto de 

iniciativa popular idealizado pelo juiz Márlon Reis entre outros juristas que reuniu cerca de 

1,6 milhão de assinaturas com o objetivo de aumentar a idoneidade dos candidatos. 

Recentemente a sociedade foi chamada a apoiar o projeto “10 medidas contra a corrupção”, 

criado em 2015 pelo Ministério Público Federal (MPF), com o objetivo de apresentar projeto 

de lei de iniciativa popular ao Congresso Nacional, destinado ao aperfeiçoamento do sistema 

jurídico, de modo a reprimir a corrupção e a impunidade no Brasil. A proposta já tramita na 

Câmara Federal sob o número PL 4.850/2016, estabelecendo regras contra a corrupção e 

demais crimes contra o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes 

públicos. É possível observar que há meios legais capazes de frear ações corruptas, porém 

falta ainda uma participação mais efetiva da sociedade. É essencial que o cidadão conheça e 

entenda seus direitos. Para isso, ele carece de ações e iniciativas incentivadoras para tornar 

eficaz o controle social. Nesse sentido, cabe destacar uma excelente iniciativa do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, que por proposição do Conselheiro Nelson Chaves implantou o 

projeto TCE Cidadão. O projeto visa efetivar o que determinou o Poder Constituinte em 

relação ao controle social dos gastos públicos. Por meio dessa ação, o Tribunal difunde 

informações a professores e alunos das escolas públicas estaduais sobre seus direitos para 

fiscalizar o dinheiro público - aquele depositado pela população nos cofres do governo por 

meio do pagamento de impostos e taxas. Percebe-se, então, que existem diversas ferramentas 

que possibilitam o exercício do controle social. A Constituição Cidadão de 1988 e demais 

legislações oferecem mecanismos capazes de combater a corrupção, atos de ilegalidades e 

abusos de poder, que são lesivos aos cofres públicos. Independentemente disso, o cidadão pode 

exercer o controle por meio de uma de suas principais armas, que é o voto. Assim, em cada 

eleição, o eleitor pode expurgar do cenário político e da gestão pública os candidatos que não 

merecem a confiança de representá-lo no poder. Reinaldo Valino é especialista em Gestão 

Pública, Auditoria Pública e Controle Externo. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 
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agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

dez horas e trinta e sete minutos (10h37min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, 

Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

 
 

Belém, 13 de outubro de 2016. 
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