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ATA Nº 5.429 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (20) do mês de outubro do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, André Teixeira Dias e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além 

dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, 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 

Odilon Inácio Teixeira por motivos de força maior. Também ressaltou a ausência temporária no 

Plenário da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, que chegará no curso da sessão. 

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

dezoito (18) 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 

André Teixeira Dias: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: 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 Daniel Mello para atuarem na sessão na bancada dos 
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conselheiros, tendo o Conselheiro Substituto Daniel Mello declinado em favor do Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza, que de imediato assumiu o encargo. Na continuidade, e 

não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da 

pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2016/50803-3, que trata da Proposta de 

Reforma do Prejulgado n° 21/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com pedido de vista pela Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, em sessão ordinária de 18/10/2016, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Bom dia senhor presidente, meus queridos amigos 

conselheiros, auditores, senhor secretário, senhor representante procurador chefe do 

Ministério Público de Contas, minhas senhoras e meus senhores. Se a gente observar os 

processos de números 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são muito semelhantes, mudando apenas os 

interessados. Então eles têm a mesma tese de argumentação. São todos da Agência de Defesa 

Agropecuária do Estado do Pará e são todos de contratos administrativos por prazo 

determinado. Acho que podem ser julgados juntos se for permitido por essa Corte de Contas. 

Concorda Jorge? E eles vão ter a mesmíssima argumentação tanto por parte da Controladoria 

de Pessoal e Pensões, como pelo Ministério Público e também da minha parte. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então a presidência 

acolhe o pedido de vossa excelência. Eu determino ao senhor secretário que faça as leituras de 

todos os processos que serão julgados em conjunto. Neste sentido foram anunciados os 

Processos nºs 2013/53333-0, 2016/50489-2, 2016/50565-8, 2016/50885-0, 2016/50997-6, 

2016/50999-8 e 2016/51008-0, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

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

Procuradoria do Ministério Público de Contas, que inicialmente fez a seguinte manifestação: 

Bom dia senhor presidente, senhor conselheiro relator André Dias, demais conselheiros, 

conselheiros substitutos, servidores e advogados aqui presentes. Comentava aqui com o senhor 

a pouco que essa reunião de processos feita pelo conselheiro André veio muito a calhar. 

Porque na sessão de hoje, vislumbrando que a pauta seria basicamente de registro de pessoal, 

admissão de pessoal de servidores temporários, eu vi uma oportunidade de trazer ao 
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conhecimento do plenário uma notícia que nós já disponibilizamos no nosso sitio eletrônico, 

mas que bem retrata e ancora o posicionamento que Ministério Público vem defendendo aqui 

no plenário desta Corte há algum tempo acerca dos temporários. Eu vou pedir que o servidor 

faça passar por gentileza uma notícia que está disponibilizada no nosso site. O que se trata 

isso? Uma das atribuições do nosso corregedor é subsidiar os membros da instituição com 

elementos, dados que sirvam para nortear e para balizar a nossa atuação finalística. E um dos 

levantamentos que fez o corregedor, através do informativo número 1 de 2016, refere-se ao 

número de processos de servidores de admissão de pessoal que tramitaram apenas no 

Ministério Público de Contas, e são com os dados que a nossa secretaria disponibilizou. Esse 

levantamento retrata o período do início do ano até agosto. Nesse período se constatou que 

tramitaram no Ministério Público de Contas 350 processos referentes à admissão de pessoal. 

Desses 350 processos, 349 se referiam à contratação de temporários e apenas 1 dos 350 

processos se referia a registro de pessoal concursado. Outro dado também que salta aos olhos 

é que o número de servidores envolvidos nesse processo, de registro, foram 3 mil 765 

servidores temporários enquanto apenas 9 servidores concursados. Ou seja, o número de 

servidores concursados representa apenas 0,29% do número de registro de pessoal que 

tramitaram nesse período no Ministério Público de Contas. Outro dado também que se infere 

desse levantamento é que, dos 350 processos analisados, 103 já foram julgados pelo Tribunal 

de Contas do Estado. Sendo desses 81 registrados em caráter de excepcionalidade e 17 sem 

qualquer ressalva. Esses dados, como falei anteriormente, fundamentam e ancoram o 

posicionamento que o Ministério Público vem defendendo aqui há algum tempo. A contratação 

temporária é um instrumento, repito, legitimo e à disposição de todo e qualquer gestor para 

fazer frente às adversidades e dificuldades que encontra no seu dia a dia. Mas é um 

instrumento excepcional que exige uma série de requisitos constitucionais. E no entender do 

Ministério Público de Contas esses requisitos não vêm sendo observados. Com isso a gente 

conclui que excepcionalidade da contratação temporária infelizmente acabou se tornando uma 

regra na nossa administração. Com isso a gente espera municiar o Tribunal de Contas e os 

próprios administradores com esses dados para que tenham um retrato mais pormenorizado da 

situação, e assim possam traçar políticas que vislumbrem uma porta de saída e reconduzir as 

contratações para aquilo que é o ideal na administração, que é a prevalência de servidores 
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concursados em detrimento dos temporários. Deixando esses para os casos excepcionais que 

sempre ocorrerão e que bem por isso o constituinte originário criou esse instituto da 

contratação temporário excepcionado à porta de entrada mestra no serviço público, que é 

através de um certame de um concurso público. Logo em seguida, o representante do parquet 

de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

indeferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência fez inicialmente o seguinte pronunciamento: 

Eu queria em primeiro lugar cumprimentar o Ministério Público de Contas por esse estudo 

importante, porque para se administrar situações tem que se fazer estatísticas, contagens e 

avaliações. O caráter de excepcionalidade não é só pelo contrato é pela conjuntura, pelo 

momento. Observamos que tramitam em Brasília, no Congresso, projetos de lei ou de emenda 

constitucional que alteram inclusive a fórmula de repasse de recursos aos estados, municípios 

e em especial a alguns órgãos como o Tribunal de Justiça, contas e Assembleia Legislativa. 

Por outro lado, vivemos um momento de modificações impulsionadas por uma conjuntura 

econômica desfavorável ao país e que um dos possíveis responsáveis por essa conjuntura talvez 

seja a estrutura anterior ou vigente da administração pública. A falta de recursos para dar 

conta de pagar e de manter todas as prestações que o serviço público deveria mantê-los está 

fazendo com que seus administradores repensem o formato do que estão fazendo. Mas esse 

pensamento não pode ser permanente porque vivemos uma questão que é conjuntural, ou seja, 

pode ser que em 1, 2 ou 3 anos tenha uma outra expectativa. E então o entendimento da 

excepcionalidade com que a maior parte dos conselheiros tem acolhido esses registros. Não 

esquecendo e não deixando de agradecer a atenção que o Ministério Público de Contas faz 

dizendo: “Olhe, este não é o procedimento inscrito na destinação, na nossa visão, no stricto 

sensu”. Nós conselheiros temos buscado integrar a alei ao momento vivido e então com uma 

visão mais ampliada latu sensu de como aplicar a lei e, principalmente, alcançar o resultado 

que a gente entende ser a justiça a partir da instalação de uma que seria a verdade real e não a 

verdade abstrata criada a partir da própria lei. A lei cria condições do que vai acontecer em 

cima de ideias abstratas, mas ela precisa estar integrada àquela realidade. E é isso. De alguma 

maneira, cabe a cada um de nós julgadores dizer: “Não, nós não estamos contrariando uma 

posição digna, correta do Ministério Público. Nós estamos fazendo com que aquela lei seja 
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aplicada nesta circunstância especifica”. Então, a partir disto, eu queria então cumprimentar o 

trabalho. Eu não tive logicamente o tempo de lê-lo completamente, mas fico feliz de ele ter sido 

feito porque com certeza vai nos ajudar a formular pensamentos sobre outras questões que 

voltarem aqui a discutir e julgar. Em seguida, proferiu seu voto para deferir em caráter 

excepcional os registros, com recomendação à ADEPARÁ, para o cumprimento do TAC 

firmado com o Poder Executivo Estadual perante o Ministério Público Estadual e o Ministério 

Público do Trabalho e que as contratações futuras sejam procedidas de processo seletivo. 

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

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, aproveito para dar bom dia a todos. A vossa 

excelência, doutor procurador, conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, 

jurisdicionados e pessoas presentes na nossa sessão de hoje. Eu quero dizer que acompanho 

neste caso a manifestação do Ministério Público e corroborando em tudo com as bem-postas 

colocações do conselheiro André. Eu acho que é um momento especialíssimo porque o Brasil 

viveu e vive ainda no autoritarismo da irresponsabilidade. Autoritarismo pela força. Os outros 

autoritários. O descumprimento da lei no Brasil tem sido rotina, especialmente por aqueles que 

não podem alegar desconhecimento da lei e que, às vezes, são os primeiros a burlá-la. Então, 

esse caos, eu não estou dizendo que seja esse o caso do estado do Pará. É a administração 

pública de um modo geral. Estamos vendo o rombo no sistema previdenciário porque não há 

controle. O cidadão quando senta na cadeira de chefe diz: “Eu quero, eu posso, eu mando”. E 

vai deixar de lado as obrigações legais. Então a responsabilidade da administração é desídia a 

ultrapassar a Constituição. Pagamento indevidos, mal feitos, mas o sujeito se instala na 

cadeira o chefete, e o Brasil não têm ido atrás do mal gestor. Mas no dia em que se 

responsabilizar os maus gestores pelos apagamentos mal feitos, então vão pensar três vezes 

para fazer. E é o estado que no final acaba arcando com tudo. A legislação tem que ser 

exercida para responsabilizar o ordenador de despesa. Isso provavelmente não é praticado nas 

suas vidas particulares, ou seja, não ultrapassam o limite. Mas quando chega na viúva, como 

se chama o órgão público, vai deixando e as coisas vão se sequenciando e o estado vai cada 

vez ficando mais em dificuldade financeira pela irresponsabilidade do gestor. Então eu quero 

nesse sentido, não estou me referindo a um caso específico, é um quadro que vem ao longo do 

tempo, mas se nós formos ver, ilustre e prezado doutor procurador, na origem muito tem essa 
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desídia, essa irresponsabilidade das pessoas. Agora o pior é quando a pessoa que aplica a lei 

não a cumpre, e depois vai dizer que não sabia. Então não dá para entender isso. Muitos casos 

passam na nossa frente com aqueles que sabem e não podem alegar em seu favor o 

desconhecimento legal. É uma crise, entre aspas, do autoritarismo, irresponsabilidade e da 

impunidade. Eu voto nesse caso com o Ministério Público De Contas. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: 

Acompanho o voto divergente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Acompanho o voto divergente. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu voto com o relator. 

Decisão por maioria. Concordo com tudo o que foi colocado aqui de um lado e de outro. Tudo 

faz sentido. Mas eu achei que o conselheiro André Dias conseguiu colocar as palavras certas. 

A gente sabe que o executivo tem enormes dificuldades para fazer funcionar a coisa pública, 

que é de sua responsabilidade. E um determinado momento não se tem saída e, então, tem que 

contratar. Por exemplo: um promotor daquele município que exige aquele professor de 

matemática, química, biologia, física, mas naquele município não tem o profissional. E, às 

vezes, a decisão é só do juiz que manda executar e determina a prisão. Eu acabei trazendo 

para o conhecimento público a prisão de uma pessoa importante do governo. Ele teve que ficar 

preso uma semana por descumprir uma decisão da justiça. É exatamente sobre isso, ou seja, a 

pressão que exerce um cargo de responsabilidade do Governador. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Inclusive, digamos, tive o 

conhecimento ontem de projetos de lei que estão sendo votados na assembleia ainda 

desvinculados da realidade econômica e financeira vivida pelos seus próprios órgãos. Onde 

eles continuam aumentando os seus custos sem reparar que eles não têm receita para cobrir 

esses custos. Então, amigo Nelson, eu compreendo o vosso voto e louvo a sua condição de 

assim o fazê-lo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Penso que nenhuma das colocações que vossa excelência fez na condução do voto eu discordo. 

Estou inteiramente de acordo com a explanação de vossa excelência. Apenas na questão da 

finalização que eu acompanho o Ministério Público de Contas. Então não há reparo naquilo 
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que vossa excelência disse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Eu vou, digamos, frisar algumas de suas palavras. Nós, sociedade e instituições, 

deixamos as leis serem votadas sem serem devidamente discutidas e projetadas os seus efeitos 

na convicção de que vamos dar um jeito e não as cumprir. Mas é muito maluco um negócio 

desse. Porque vai se impor uma realidade maior que vai mostrar que aquela lei foi votada e 

aprovada em um processo legislativo que garante o estado democrático de direito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa 

excelência me permita o diálogo. Com a experiência vasta que vossa excelência tem também da 

vida pública, é que houve a cultura do se vai dar um jeito. É muito mais simpático. Passa a 

mão e vou dar um jeito. Isso vai explodir. A gente fala do bônus e do ônus. Não se pode só 

estar com o bônus. A função pública exige fundamentalmente o ônus. Porque se ficar só o 

bônus qualquer um pode exercer só para dizer sim. Lembra até aquela música do Chico 

Buarque: “Só para dizer sim”. Então na realidade exige a responsabilidade. Como no Brasil 

gerou isso e ainda gera há muito tempo, vai dar um jeito, vai ficar a bomba para explodir na 

mão do outro, depois do outro e do outro. Esse que é o problema. Então precisamos e nós, 

tribunal e ministério público, temos que responsabilizar o gestor pelo mal feito. E nós não 

temos no Brasil responsabilizado o gestor. Então vai ficando e vai ficando, é um, é outro. E, no 

fim, não é ninguém. Corroboro com vossa excelência de novo, muito bem colocado o que vossa 

excelência traz ao nosso conhecimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: É como explicava o conselheiro Luís Cunha ao citar a educação. Mas, 

nesse caso, a ADEPARÁ é responsável pela principal atividade econômica do Pará. Porque a 

principal atividade econômica do Pará não é o minério, que é a principal atividade econômica 

da Vale do Rio Doce, mas que ao Pará não serve para nada. Não paga imposto e só traz os 

custos para a gente. Os royalties que ela deixa soa insignificantes em relação aos problemas 

econômicos que ela traz com a migração enormes de pessoas para as regiões, onde o estado e 

os municípios são obrigados a dar aquela infraestrutura para receber aquelas pessoas. Então a 

atividade econômica principal do Pará é a agropecuária. E a ADEPARÁ é que dá suporte para 

essa atividade econômica que paga os impostos e salários de todos nós. Porque ela é a 

indústria de base do Pará. Não é o aço. É a produção agrícola e animal. Se o presidente da 

ADEPARÁ naquele momento decide: “Eu não vou. Eu vou cumprir o estrito sentido da regra. 
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Eu vou tentar fazer um concurso público como manda a lei. Eu vou brigar com a secretaria de 

administração e com o Governador”. Contra uma política que ele estabeleceu e onde estão 

inseguros em fazer os concursos naquela época. Esse lapso de tempo passa uma safra. Passou 

uma safra, o prejuízo é incalculável. Porque aquele cara que investiu para fazer aquela safra, e 

nós conhecemos isso, conselheiro Luís, ele não se recupera nunca mais porque ele investiu 

toda a poupança dele para fazer aquela safra. E se ele quebrar, quebra para a vida toda, e nós 

perdemos aquele empreendedor. Então eu acredito que a decisão, embora por maioria, foi uma 

decisão responsável. O risco assumido pelo Mário Aparecido Moreira, presidente da 

ADEPARÁ, à época, deve ter sido para ele uma decisão muito difícil. Ele assumiu o risco. Mas 

ele estava voltado a preservar a finalidade principal da existência da própria ADEPARÁ, que é 

dar ao produtor do campo o suporte necessário de assistência técnica para que a produção 

pudesse ser alcançada. Então, conselheiro Luís, eu agradeço o voto de vossa excelência, como 

agradeço o voto de cada um. Tanto os que concordaram como os que discordaram. Porque 

serviram para que este tema seja tratado e que a gente tome providências para que ele não seja 

repetido. A repetição é o desagradável. E então a gente para fazer aquilo que, com muita visão, 

clareza, colocou o conselheiro Nelson, a lei só era potoca no tempo de Magalhães Barata. Não 

pode continuar potoca 40 ou 50 anos depois. Não pode. Se a lei é inviável, revogue-se a lei. Se 

excepcionalidade está pequena, amplie-se. Mas não deixe de cumprir a lei para dizer que a 

conjuntura, matéria, fato concreto, local, aquele momento exige que assim o seja, porque 

realmente desautoriza todo o arcabouço jurídico do estado, onde se suporta, o estado 

democrático de direito. Obrigado pela sua parte, conselheiro Luís, e obrigado pela parte 

também do conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu fiz esses esclarecimentos porque eu venho acompanhado o 

problema não só depois que me tornei conselheiro. Eu falei o assunto da SEDUC, mas teve um 

assunto mais sério até envolvendo a saúde, em que deram ao secretário de saúde, a todos 

praticamente, prazos de 24 horas para resolver alguns problemas da saúde sob pena de cadeia. 

Eles tiveram que fazer, isto é, para aquele paciente que não tinha leito ou qualquer situação na 

área pública, teve-se que contratar um hospital particular. Um valor exorbitante, mas não teve 

saída, decisão judicial. E eu até entendo. Mas talvez o juiz que tomou a decisão em nenhum 

momento ouviu o porquê da secretaria de saúde não estar cumprindo. E o caso da ADEPARÁ, 
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que eu conheço bastante, que me fez aprofundar o conhecimento, conselheiro Nelson, duas 

pessoas que passaram no último concurso da ADEPARÁ foram para municípios distantes. Eu 

ainda era deputado e começou uma peregrinação de pessoas no meu gabinete para tentar 

trazê-las para Belém, depois de cumprir o estágio probatório. Pelo amor de Deus, se você fez o 

concurso e sabia que era para lá, porque então quer voltar para Belém. Porque aqui está sua 

família. E pior que conseguiram. Estão todas em Belém. O grande problema da ADEPARÁ é 

que não tem gente no interior, ou seja, na ponta onde precisa para fazer o trabalho. 

Principalmente do agronegócio e pecuária. A Febre aftosa, que a conselheira Lourdes Lima 

conhece muito bem o problema. Então eu tenho impressão que a administração da ADEPARÁ 

encontrou o meio termo, que foi fazer esses contratos temporários para resolver o problema 

daquele momento. Mas o que me alegra, conforta, conselheiro Nelson Chaves, é saber que o 

estado, através do Governador Jatene, tem orientado a Secretaria de Administração e todas as 

outras secretarias da seguinte forma: primeiro, evitar contrato temporário, e se o fizer, que 

seja dentro do prazo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Peço um aparte da fala de vossa excelência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Sim. E me alegra ainda mais saber que 

em duas secretarias, a de educação e agora mais recente a da Superintendência do Sistema 

Penitenciário, levando em conta uma manifestação inclusive da conselheira substituta Milene 

Cunha, passaram a adotar um critério para poder contratar temporariamente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa excelência foi pontual 

naquilo que anteriormente tinha dito. Até pelas manifestações de vossa excelência, lamentando 

não pelas pessoas que vieram para Belém, mas porque efetivamente deveriam ficar fixadas no 

local onde fizeram o concurso. É o nítido e o exemplar caso do bônus e do ônus. 

Provavelmente até pela manifestação que vossa excelência traz ao nosso conhecimento: ficou 

com o bônus e o estado pagou o ônus porque tem que fazer nova contratação temporária. Foi 

isso que vossa excelência disse. Lamento também na situação de vossa excelência. 

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

não servi de interlocutor, mas teve um outro que serviu.  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Exatamente. O estado foi penalizado porque 

tem que fazer dupla contratação para a mesma coisa. Então o dirigente ficou com o bônus, mas 
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não quis assumir o ônus da função. Esse é um dos casos absolutamente aparente na 

administração pública de modo geral. Eu só quero o bônus, o ônus não. É isso que acontece. 

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

eu concluo essa parte dizendo que estou muito otimista em relação ao nosso trabalho do TCE e 

do Ministério Público. Um debate desse é um debate rico. A divergência é extremamente 

importante. Eu acho que é imprescindível nesse momento. Isso já resultou na vinda aqui, eu 

creio que 3 ou 4 vezes da secretária de administração e do procurador geral do estado para 

tratar sobre assuntos de temporários. Se o ministério público não tivesse citado isso, outros 

conselheiros nossos não tivessem feito o mesmo, eles nem viriam aqui. Então já há uma 

preocupação do executivo em corrigir. O nosso papel neste momento é que a gente está 

analisando uma coisa que já aconteceu. Não é coisa que está acontecendo. Então eu tenho 

impressão que na gente conseguiu encontrar o meio termo. A decisão do pleno é uma decisão 

sábia, eu posso dizer assim, por maioria, respeitando a divergência. Porque é preciso analisar 

o contexto. Então, doutor Felipe, eu o parabenizo. Gostei do documento do trabalho da 

corregedoria do ministério público, na pessoa do seu decano, procurador Antônio Maria 

Cavalcante. Assim como tenho o maior respeito pelas opiniões divergentes aqui no plenário. O 

nosso papel é esse. Estamos fazendo. E quero dizer que eu, enquanto presidente, em nenhum 

momento me omiti no sentido de chamar o estado para a responsabilidade e dizer: “O Pleno 

está entendendo dessa forma e o ministério público está questionando isso”. Dando o devido 

tempo para que o governo faça os ajustes necessários. E eu falo com otimismo porque sinto 

que as coisas estão acontecendo. Mesmo em um ano de crise, tivemos vários concursos 

realizados pelo executivo e tem outros em andamento. Isso significa dizer que eles estão 

levando em conta as decisões do nosso tribunal. A presidência proclamou o Resultado: Voto do 

Relator foi o vencedor por maioria (4x3). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quero registrar que se encontra presente o Conselheiro 

Substituto Alípio Filho, do TCE do Amazonas, bem-vindo, excelência. Muito prazer. Neste 

momento se registrou o ingresso em plenário de Sua Excelência a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50267-1, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato 

Chaves", cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 



   
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1679

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

quando retificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico passou a ser pelo 

indeferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

excepcional os registros. Ao ser consultado o Plenário, o conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves e os conselheiros substitutos convocados Julival Silva Rocha e Edvaldo Fernandes de 

Souza votaram divergentes acompanhando o parecer ministerial; enquanto que os conselheiros 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, André Teixeira Dias e o presidente Luís da Cunha Teixeira 

acompanharam o voto da relatora. A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o 

vencedor por maioria (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50517-0, que 

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

Estado, procedência Instituto Paulo Martins, responsável Tânia Mara de Oliveira Leal Martins, 

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, com 

recomendação à convenente (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

Permita-me fazer um pequeno comentário por uma questão de absoluta justiça. Conselheiro 

André, que tanto fez pelo turismo dessa terra, certamente haverá de concordar comigo. Esse 

instituto Paulo Martins homenageia a figura do arquiteto Paulo de Araújo Leal Martins, 

arquiteto também bem-sucedido. Mas que hoje quando se fala na gastronomia paraense no 

sentido da profissionalização e levando para o Brasil e para o mundo as delícias da nossa 

culinária, essa fantástica miscigenação da cozinha cabocla, que restou do português com 

índio, africano, e que é destaque internacional e saboreada em praticamente todos os países do 

mundo desenvolvido. Ele tem início com a presença do hoje saudoso falecido arquiteto Paulo 

Martins e com a sua mãe a dona Ana Maria que, em 1972, fundaram o restaurante “Lá em 

Casa”. Tem esse nome porque funcionava no porão da casa do Paulo, imóvel localizado na 

José Malcher e que hoje funciona o Banco do Brasil, que anteriormente também serviu de 

residência ao govenador José Malcher. Eu, como colega de turma do Paulo, tive a alegria e 
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felicidade de tantas vezes brincar no quintal daquela casa. E nós, meninos, nos deliciávamos, 

sobretudo com os doces que a dona Ana Maria, muito amiga da minha mãe - as duas eram 

amicíssimas - fazia especialmente nos aniversários. E nós ficarmos esperando os aniversários, 

porque tudo era muito delicioso. Em 1972 o Paulo praticamente abriu mão da arquitetura, 

onde era um profissional reconhecido pelo talento, trabalho, competência, graças a Deus, 

porque ele continuou sendo um bom arquiteto. Mas ali, na minha visão, foi o marco inicial. 

Sem ajuda de governo, coisa alguma, foi o lance da criatividade dele amparado na grande 

competência da dona Ana Maria na culinária, e eles então profissionalizaram o “Lá em Casa”, 

que passou a ser o grande encaminhador de toda esta solução que hoje a gente vê, que é a 

gastronomia do Pará. É importante que em um momento como este haja o registro desse 

trabalho, que tem o prosseguimento pela sua viúva Tânia, com suas filhas, e o “Lá em Casa” 

continua permanecendo essa marca de tradição e de respeito em todos aqueles que utilizam 

dessa área para divulgar o estado do Pará e ver o estado do Pará reconhecido 

internacionalmente. No Brasil e fora do Brasil pela delícia da sua culinária. E como vossa 

excelência sempre aborda isso, conselheiro André, quero dizer que atrás disso são os empregos 

que foram gerados nesse Pará a fora, porque isso se multiplicou praticamente em todos os 

municípios a valorização da gastronomia do estado do Pará, que é realmente algo de ponta 

internacional. Subiu de nível, profissionalizou-se. Queria fazer esse registro que às vezes as 

pessoas esquecem de fazer, porque foi um marco fundamental em tudo aquilo que neste campo 

acontece no estado do Pará. 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, a presidência passou a tratar dos 

assuntos pautados em MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Conforme distribuído aos senhores 

conselheiros na sessão ordinária de 27/09/2016 submeto a este colegiado a proposta de 

resolução para autorizar a celebração de convênio pelo TCE com a Sociedade Educacional 

Ideal, encaminhada pela Escola de Contas Alberto Veloso visando dar benefícios aos 

servidores e aos seus dependentes que vierem a ingressar nos cursos oferecidos pela entidade. 

A matéria não recebeu nenhuma emenda. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.852, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 
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queria chamar o servidor Adriano Marcio França Lima, auditor de controle externo. Adriano 

Marcio França Lima nasceu em salvador, Bahia, terra do Conselheiro Julival, no dia 26 de 

fevereiro, mas foi criado em Minas Gerais, a terra do queijo. Terra da boa cachaça, bom 

futebol, boa gente. Formado em direto e com especialização em ciências criminais. Mudou-se 

para Belém há 3 anos ao ser nomeado para o cargo de auditor de controle externo. Atualmente 

está exercendo suas funções na procuradoria jurídica do TCE. Bem, o doutor Adriano foi 

escolhido o Servidor Nota 10 da nossa instituição. Eu fico muito feliz em fazer esse anúncio 

porque a escolha do servidor nota 10 segue um rígido controle de critérios. Através da Escola 

de Contas Alberto Veloso, que se junta a uma organização maior da Escola de Governo do 

estado do Pará. O primeiro critério leva em conta a assiduidade; o segundo, a disciplina; o 

terceiro, a iniciativa; o quarto, a produtividade; e o quinto, a responsabilidade. E o servidor 

Adriano foi o melhor avaliado. Este ano, inclusive, não houve empate. Ele tirou a maior nota. 

Então neste momento eu quero agradecer a conselheira Rosa Egídia e a escola de contas por 

terem organizado o evento. Agradecer também a secretaria de gestão de pessoas que, em 

parceira com a escola de contas, fornece as informações do servidor. Quero cumprimentar 

também a procuradoria na pessoa do seu procurador, aqui presente, doutor Roberto Reis. 

Estão presentes, inclusive, vários servidores da procuradoria da Casa. E independente do 

prêmio material, que é insignificante, mas a escolha, para o servidor, tem um significado muito 

grande, porque já passa a estar no currículo de vossa senhoria, na ficha funcional, e não deixa 

de ser uma referência e inspiração para os outros colegas. Ano passado eu tive a honra de 

comparecer no hangar para prestigiar o nosso servidor nota 10 da Casa. Um cidadão simples, 

servidor chamado Raimundo, trabalha na parte operacional da Casa. Eu fiz questão de 

comparecer no hangar para prestigiá-lo. Desta vez foi a procuradoria, um servidor novato na 

Casa, aproximadamente três anos. Mas com três anos de história na Casa ele já conseguiu ser 

visto como um servidor exemplar. Que sirva de motivação para os outros. A gente tem muitos 

motivos para reclamar de uma coisa ou de outra que não anda bem, seja na vida pessoal ou na 

instituição. Mas aqui temos um motivo para festejar, pois me causou uma impressão muito boa 

a movimentação dos nossos servidores neste mês de outubro, em uma programação deles, nada 

a ver com a presidência, eu fui apenas o apoiador. Eu acho que vocês têm visto aqui alguns 

servidores com uma blusa branca, que está escrito Festou Servidor. Eles fizeram muitas coisas 
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sem nenhum custo para a instituição. Aquilo, para mim, teve um significado muito grande 

porque eles fizeram questão de dizer: “Somos servidores, temos orgulho de servir a causa 

pública e de trabalhar aqui”. Ali o servidor mostra a sua autoestima, amor à instituição, 

profissão, e de estar servindo a sociedade. Fiquei muito feliz. Eu quero cumprimentar 

também essas pessoas da secretaria de gestão de pessoas que está à frente dessa 

programação, que vai se encerrar apenas no final de outubro. E eles conseguiram várias 

parcerias, mas acho que o nome TCE pesou muito quando os parceiros foram convidados. 

Significa que a gente tem credibilidade junto à sociedade. E a própria pesquisa feita 

recentemente em todo o Brasil pelo IBOPE, registre-se, nos colocou em uma situação 

confortável diante da opinião pública. E quando a equipe me procurou dizendo se poderia 

buscar parcerias com pessoas da iniciativa privada, a observação que fiz foi a seguinte: 

desde que não sejam fornecedores nosso. Há pouco, acabamos de fazer uma parceira 

autorizada pelo Pleno com o grupo educacional Ideal através do termo de cooperação. Isso 

permite que um Conselheiro, filho de um conselheiro, um servidor, filho de um servidor, ter 

o benefício do desconto para estudar naquela instituição de ensino. Assim aconteceram 

com outras instituições de ensino. Eu fico feliz com isso. São iniciativas que acontecem e eu 

tenho que apoiar. Mas, voltando novamente para o nosso homenageado, eu queria lhe 

convidar para vir aqui na frente. Você vai receber um pequeno presente. Como eu disse, o 

valor material não significa muito, mas para a instituição significa o que você conquistou. 

É um título e o reconhecimento da instituição pelo servidor nota 10. Deus lhe abençoe e 

continue assim, servindo de referência para os outros. Eu vou entregar aqui, em nome do 

colegiado, este pequeno presente. No dia 27 de outubro, no hangar, diante de todos os 

outros servidores do estado, ele vai estar lá representando o nosso TCE. Ele deseja falar, 

então nós vamos dar essa permissão para o nosso servidor Adriano Marcio França de 

Lima fazer o uso da palavra. Manifestação do servidor Adriano Marcio França de Lima: 

Bom dia a todos, realmente eu fiquei muito feliz com essa homenagem, até pelo fato, como 

foi dito, de estar aqui há pouco tempo, ou seja, Três anos. E ontem eu falei a seguinte frase 

a um colega da procuradoria: “O que se leva da vida é a vida que a gente leva”. E, com 

certeza, essa homenagem eu levarei para resto da minha vida. Não sei o que é o presente. É 
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insignificante diante dessa homenagem e ficará marcado na minha vida. Eu me considero 

baiano, nasci na Bahia, mineiro de coração e agora paraense de vivência e convivência 

com os colegas. E eles estão aqui especialmente para poder tirar fotos. Então, muito 

obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Parabéns. E antes de franquear a palavra aos conselheiros e também 

ao ministério público, doutora Rosa Egídia, eu quero ratificar o convite feito por vossa 

excelência na sessão de terça-feira sobre a programação de amanhã na “Sexta de 

integração”. Vamos ter o privilégio de ter aqui o secretário de meio ambiente e 

sustentabilidade, Luís Fernando Rocha. Vem com toda sua equipe, doutor Ronaldo Lima, 

secretário adjunto de recursos hídricos, doutor Tales Samuel Belo, secretário adjunto de 

gestão e regularidade ambiental e diretor também do IDEFLOR, doutor Tiago Valente, que 

é o presidente atual do IDEFLOR. A programação vai ter início às 10 horas no auditório 

Ministro Elmiro Nogueira. É um tema extremamente interessante para os conselheiros e 

servidores da Casa, nós vamos tratar de uma riqueza nossa, que é o meio ambiente. Um 

servidor público de carreira está à frente desse órgão e ele vem nos presentear amanhã 

com uma palestra sobre a área ambiental do estado do Pará. Então aqueles convido a 

todos e acho um tema muito interessante. Eu vou participar da abertura, mas vou sair por 

uns minutos. Ficará a conselheira Lourdes Lima porque eu vou no Ministério Público do 

Estado em um evento também do ministério público sobre as 10 medidas de combate à 

corrupção. Tem que ir um conselheiro, eu vou sair, mas a conselheira Lourdes fica. Depois 

eu volto para o final do evento. Mas eu queria pedir aos conselheiros, aqui tem um 

secretário presente, doutor Roberto, mas que estenda aos colegas secretários que liberem 

os seus funcionários que desejarem participar. E para o nosso conselheiro substituto Alípio 

Filho, do Amazonas, a “Sexta da Integração” é um projeto novo na Casa, iniciativa do 

nosso decano da corte, conselheiro Nelson Chaves. E sempre na última sexta-feira do mês 

a gente traz aqui uma autoridade, que fará uma palestra técnica, que serve de 

conhecimento para o conselheiro e para o servidor. Pode ser jurisdicionado ou não. Já 

tivemos aqui a oportunidade de trazer os comandantes das forças armadas: Marinha, 

Exército e Aeronáutica. Mas a prioridade é para os jurisdicionados. Inclusive já tivemos o 
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privilégio de ter aqui na “Sexta da Integração” o governador do estado do Pará, Simão 

Jatene. O jurisdicionado terá a oportunidade de falar e mostrar sua secretaria, falar de 

suas dificuldades em cumprir alquilo que o controle externo exige dele. Oportunidade em 

que o servidor também pode fazer pergunta àquele jurisdicionado. Dessa vez é um tema 

extremamente importante. Creio que também da maior importância para vocês do 

Amazonas, que é a questão do meio ambiente. E aqui nós temos no estado no Pará grandes 

projetos, que também causam grandes danos ambientais e vamos ter a chance de conversar 

sobre isso amanhã. Todos estão convidados. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

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

conselheiros substitutos, representante do Ministério Público de Contas, minha saudação 

também ao conselheiro substituto Alípio Filho, do Amazonas, que nos visita nessa manhã. 

Com muita honra nós o recebemos aqui neste plenário. A Casa também é de vossa 

excelência. Nós somos todos do controle externo. Portanto seja bem-vindo e sinta-se em 

Casa. Mas eu gostaria, presidente, senhores conselheiros, conselheira Rosa, de me 

manifestar no sentido de apoiar vossa excelência por trazer aqui o servidor nota 10 e que 

representa neste momento os servidores dessa instituição. Parabéns ao Adriano e parabéns 

a todos os servidores. Nós estamos nos aproximado da semana do dia do servidor. Estamos 

no mês do servidor público e observando os servidores da nossa instituição, Tribunal de 

Contas e Ministério Público de Contas, que estão se manifestando durante o todo o mês 

com muita alegria. A gente percebe a felicidade de cada servidor. Portanto, esse servidor 

que foi escolhido este ano como servidor nota 10 representa todos os servidores do 

tribunal. Eu o parabenizo apesar do pouco tempo que tem na Casa. E ele já se sente de 

casa mesmo. É baiano, mineiro e agora paraense. Parabéns, Adriano. E já deixo o meu 

registro aqui pelo dia do servidor público nesta manhã de hoje. E também gostaria de me 

manifestar sobre a “Sexta da Integração”, que já se tornou para nós um momento de troca 

de experiências e muito mais aprendizado. Eu parabenizo mais uma vez o conselheiro 

Nelson, vossa excelência, que tem mantido esse evento, por essa sua ideia, conselheiro, não 

só para os conselheiros e conselheiros substitutos, mas também para o ministério público, 

que é um parceiro e que sempre se faz presente conosco aqui nas sextas de integração. Eu 
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acredito que mesmo para nós, que estamos aqui já há algum tempo, como para os 

conselheiros mais jovens, com certeza, é um aprendizado e uma troca de experiência, pois 

a gente neste evento aprende muito mais do que talvez repasse aos nossos palestrantes. 

Eles trazem algo que a gente pode ter uma visão, mas não tem um conhecimento mais 

profundo. Suas apresentações deixam-nos muito mais informados, conhecendo a realidade 

de cada órgão, secretaria, que aqui se apresenta nessa manhã. Portanto, parabéns ao 

idealizador, vossa excelência, Escola de Contas, que cuida com muito carinho, e a parceria 

do cerimonial, servidores e a gente percebe a participação efetiva dos servidores desta 

Corte de Contas e do Ministério Público de Contas. Portanto, a “Sexta da Integração” 

realmente está cumprindo o seu objetivo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia senhor presidente, ministério 

público, senhores conselheiros, todos presentes e aqueles que nos ouvem. Gostaria de fazer 

dois registros na minha fala. Primeiro, parabenizando este mineiro-baiano-paraense, 

doutor Adriano, pela homenagem de servidor nota 10. Senhor presidente, eu tenho 

estudado muito sobre a origem, excelência dos cargos públicos. A origem do próprio termo 

servidor público. E, diante de tantas manifestações que a gente tem visto ao longo do Brasil 

a fora, é cada vez mais o clamor pela responsabilidade e seriedade com que os agentes 

públicos dever exercer o seu oficio. Então quando a gente coloca uma situação de escolher 

um servidor que seja reconhecido por determinados atributos, conduta ilibada no serviço 

público, tudo isso é sempre muito louvável. Até porque o que se espera quando a gente 

resolve ingressar no serviço público, principalmente, pela cadeia meritória, que é o 

concurso público, a gente acaba deixando um pouco de lado também a nossa vida privada. 

Mesmo porque o servidor público é sempre um espelho e um exemplo para toda a 

sociedade. Então mesmo quando a gente não está no exercício do nosso oficio, a gente tem 

que sempre estar zelando pela nossa conduta, de modo que isso não possa impactar nas 

instituições que a gente oficia e que a gente trabalha. Então o serviço público tem sempre 

um espectro variável muito ampla que acaba refletindo nas nossas condutas diárias e 

cotidianas. Então eu acho tudo muito louvável e, por isso, gostaria de parabenizar o doutor 

Adriano pela homenagem. Que ele continue realmente engrandecendo essa Casa com seu 
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comportamento, postura correta, ilibada, e que sirva de exemplo para tantos outros 

servidores não só deste tribunal como para todo estado do Pará, pois o serviço público 

precisa realmente de pessoas sérias e comprometidas com a causa pública na sua acepção 

mais latente, que é o interesse público que, às vezes, é preciso colocar até mesmo as nossas 

próprias convicções pessoais em detrimento da coisa pública, da coletividade, da 

comunidade. Então essa é uma consciência que precisa realmente ser amadurecida no 

âmbito da administração pública brasileira como um todo, pois mesmo passado 28 anos de 

uma Constituição, que institui uma série de direitos, princípios, ainda assim a gente 

percebe que esses princípios, direitos, não estão totalmente arraigados no bojo da 

administração pública brasileira. Porque foram séculos e séculos de patrimonialismo, 

clientelismos e nepotismo, ou seja, situações em que os agentes públicos se consideravam 

donos das instituições e não tinham a consciência, e muitos ainda não têm, de que na 

verdade não existe dono de instituição alguma e sim a população. A sociedade é dona dos 

órgãos públicos e que a gente precisa ter essa consciência de que nós apenas a 

representamos e ocupamos uma cadeira. A cadeira nunca pode nos definir. Nós nunca 

somos mais do que a cadeira. Nós estamos transitoriamente nesta cadeira e como tal 

devemos honrar o nosso ofício em prol de toda a sociedade. Então era essa uma das 

mensagens que eu gostaria de deixar. A segunda mensagem que eu gostaria de fazer é que 

ontem eu e doutor Daniel tivemos o prazer de, pela a primeira vez, compartilhar um 

palanque na Universidade da Amazônia – UNAMA. A gente foi abordar sobre a questão do 

papel do controle e da responsabilidade fiscal no ordenamento constitucional e, mais 

especificamente, a atuação dos tribunais de contas. Eu faço esse registro justamente pela 

inspiração do próprio conselheiro Nelson, que já que tem falado que devemos buscar a 

aproximação dos tribunais de contas com as universidades. Essa palestra fez parte de um 

projeto da UNAMA de uma semana de aperfeiçoamento profissional e também de 

responsabilidade social, em que se buscou mostrar como que se dá os diversos níveis de 

controle. E a gente teve uma oportunidade de fazer uma ponte com a universidade 

mostrando qual é o papel dos tribunais, como se dá a sua forma de atuação, e 

conscientizando o aluno universitário que na verdade é um grande formador de opinião. 
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Está na formação do seu oficio, vida profissional e acadêmica, para que a gente realmente 

possa ampliar o conhecimento em relação a nossa atuação e, consequentemente, aumentar 

o nosso nível de credibilidade perante a sociedade. Então foi muito bom, uma palestra que 

lotou o auditório da UNAMA, os alunos até ficaram em pé. A gente ficou satisfeito porque 

normalmente o aluno não gosta de ficar até o final. Tem sempre aquela coisa do 

universitário que ainda está naquela fase do caminhar e tudo. Então foi bem interessante 

por isso. O doutor Daniel ressaltou inclusive o projeto TCE-Cidadão do conselheiro 

Nelson. E eu acho que são sementes que são plantadas e a gente espera que encontre 

terrenos férteis para fertilizarem, frutificarem e darem bons frutos. Pois eu penso que é 

justamente esse o caminho a se seguir e é, justamente, com atitudes assim que a gente vai 

conseguir combater as diversas críticas que existem em relação às instituições e em 

especial aos tribunais de contas, conforme a última pesquisa do IBOPE realizada agora em 

julho de 2016. Então eu acho que é isso, uma atitude mais proativa, ativa, séria e 

comprometida de todos nós servidores públicos, em sentido latu sensu. É isso, senhor 

presidente, ministério público, um abraço a todos. Quero também deixar registrado aqui a 

presença do doutor Alípio, e dizer que é muito bem-vindo, um prazer recebê-lo em nosso 

tribunal, vindo do tribunal também referência, e exemplo para nós aqui do Norte, inclusive 

algumas práticas que a gente tem analisado em alguns processos nossos. O doutor Alípio é 

um grande escritor, presidente. Ele escreve muito sobre temas do controle externo e 

responsabilidade fiscal. No nosso meio, principalmente dos ministros e conselheiros 

substitutos, é uma figura muito respeitada por todos nós pelos seus ensinamentos, posições 

e visões do controle externo. Então, doutor Alípio, seja bem-vindo ao nosso tribunal, estado 

e volte quando quiser. É isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, como se dizia na nossa assembleia legislativa, fui 

citado, tenho direito à resposta. Eu queria saudar a presença do conselheiro substituto 

Alípio Filho, do Amazonas, da honra de sua presença assistindo essa sessão plenária. Ao 

nosso servidor padrão, que foi escolhido aqui o servidor da Casa. Quero em nome dele 

cumprimentar todos os servidores que denodadamente desenvolveram aqui seus esforços 

no sentido de contribuir na construção desse tribunal. Quero agradecer a conselheira 
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Lourdes pela generosa citação costumeiramente que faz a respeito de nossas iniciativas. 

Saudar também os conselheiros substitutos Milene e Daniel. E me alegra muito que essa 

busca e tentativa de fato esteja frutificando no entendimento e no diálogo com a sociedade 

em todos os níveis. Nós pedimos à conselheira Rosa, sei que está fazendo com sua equipe 

da escola de contas, a formatação definitiva do TCE-Cidadão Universitário, que é uma 

outra forma de abrangermos mais ainda a sociedade especialmente nas universidades. 

Também da iniciativa privada, afinal de contas a juventude por lá permeia, e será também 

um grupo que haverá de construir melhores dias para este país, e toda vez que eu vejo uma 

pessoa, representante, conselheiro, conselheiro substituto, auditor, procurador, o que seja, 

um servidor nosso que busca o diálogo com a sociedade significa também que nós estamos 

lá, não só no desejo de ensinar alguma coisa, mas trazer deles as reivindicações para que 

gente possa melhorar cada vez mais na prestação dos nossos serviços e, sobretudo, eu acho 

que quem busca o diálogo exibe também uma forma de se abrir para a população e de se 

expor. Porque diante de um auditório, especialmente um auditório composto por estudantes 

universitários, a gente sabe que não há limites de pergunta e deve ser assim. Nós não 

devemos hoje fazer o que algumas vezes já vi fazerem, com muita tristeza, em que o 

conferencista acaba a palestra e é cerceado o direito da plateia perguntar. Isso é 

inadmissível, mas acontece. Mas é absurdo, porque eu acho que quem se expõe revela 

também, no bom sentido da palavra, a coragem de se expor. Porque quando se enfrenta o 

auditório, seja pequeno ou especialmente grande, com juventude que é uma coisa louvável 

de ser, muitas vezes, inconformada e busca lutar por melhorias sempre, às vezes, até numa 

situação de teimosia. Eu acho que isso nos engrandece, no sentido de estarmos diante de 

uma plateia que poderá dizer para nós ou perguntar o que quiserem. Mas aqui eu quero 

cumprimentar a dupla por esta iniciativa e quem sabe estimular outros de nós para que 

cada vez mais informem a nossa atuação. E também com muita esperança dizer que quem 

sabe já no próximo ano a gente possa acrescer ao TCE-Cidadão o TCE-Cidadão 

Universitário. Mais do que a esperança, eu tenho certeza que isso vai acontecer para que a 

nossa Casa possa melhor se comunicar com a sociedade. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa 
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Cruz: Senhor presidente, eu não posso deixar de registrar os parabéns aqui ao servidor, 

doutor Adriano, falar que me ocorreu isso aqui, agora, que a prepotência de um homem só 

revela a exata medida de sua pequenez e o senhor, certamente, é um dos grandes. Porque 

tudo o que o senhor não demonstrou foi prepotência. Então meus parabéns pelo 

reconhecimento dos seus pares. Muito mais do que o tempo de exercício que o senhor falou 

a pouco, que tem muito pouco tempo na Casa, mais do que tempo de exercício, acho que o 

que conta no serviço público é o tempo de comprometimento, pois há vários servidores que 

estão em suas cadeiras, funções há anos, mas não tem o comprometimento de que o senhor 

já demonstrou aqui em três anos. Falar que o termo correto, conselheira Milene, não é 

servidor público. Acho que falta uma preposição, que é servidor do público. É o que dá 

sentido. As duas palavras dissociadas sem essa proposição não tem sentido algum. Então o 

correto é o que a gente deve buscar, todos nós servidores públicos e agentes políticos. É 

sermos servidores do público antes de tudo. Parabéns, fica aqui o registro, reconhecimento 

do ministério público. Registrar também o nosso servidor nota 10 escolhido pelo ministério 

público, servidor Akyson, que vai representar o ministério público junto com vossa 

senhoria na solenidade. Parabéns aos dois. Senhores, eu gostaria também de fazer um 

agradecimento e prestar contas aqui a este plenário. Agradecer incialmente pela 

compreensão da semana em que as sessões foram suspensas por conta de um evento 

científico que o Ministério Público de Contas vai participar em Santa Catarina. É o 13° 

Congresso Nacional do Ministério Público de Contas onde serão debatidos os papéis dos 

órgãos de controle externo no combate à corrupção e na efetivação das políticas públicas 

no Brasil. Eu disponibilizei a vossas excelências a programação científica e, como eu já 

havia antecipado, está a melhor possível. Peço licença para ler rapidamente o nome dos 

palestrantes que vão se fazer presentes: professor Juarez Freitas, um nome extremamente 

conhecido no meio do controle externo, escreve muito sobre direito administrativo e 

licitações; Daniela Rezende Salgado; Maria Paula Dallari Bucci; Fausto Arantes Porto; 

Mozart Neves Ramos; Marcelo campos Silva; Elidia Graziane Pinto, que é procuradora do 

Ministério Público de Contas de São Paulo; doutor Rodrigo Leite Prado, que é procurador 

da república; professor Heleno Taveira Torres, que está em evidência por conta da 
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condução da operação lava jato e o nosso procurador do Ministério Público de Contas 

junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, que protagonizou nos últimos tempos cenas 

bastante marcantes no senado, enfim, em todo o procedimento, processo que marcou o 

impedimento da Presidente da República. De modo que o Ministério Público de Contas 

mais uma vez agradece a compreensão dessa Corte de Contas. Tenho certeza que temas de 

profunda relevância e interesse para o controle externo nacional e paraense serão 

debatidos. Essa Corte de Contas vai estar muito bem representada por uma conselheira 

egressa do Ministério Público de Contas, então uma satisfação tê-la conosco lá mais uma 

vez agora na condição de conselheira representado o Tribunal de Contas do Estado. De 

modo que eu agradeço a mais uma vez penhoradamente a atenção dessa Corte de Contas 

em possibilitar que todos os membros do Ministério Público de Contas se façam presentes 

nesse evento. E por fim, senhor presidente, sem me alongar, eu gostaria de dar mais um 

informe. Não dirigido aos servidores públicos desta Casa, que já estão muito bem servidos 

e servem muito bem aqui no Tribunal de Contas do Estado. Mas que o Ministério Público 

de Contas deu início ao processo para escolha da banca que irá realizar o nosso concurso 

público e em breve, já no início do primeiro semestre de 2017, a gente pretende divulgar o 

edital. Tão logo todo o cronograma esteja disponível, todas as informações do concurso 

estão disponibilizadas no nosso sitio do Ministério Público de Contas e podem também ser 

prestadas pela secretaria. Enfim, pessoalmente, gostaria que o Tribunal de Contas se 

associasse e divulgasse esse certame para que a gente tenha, assim como o Tribunal de 

Contas, excelentes servidores com os quais nós já contamos. Que esse quadro seja 

reforçado brevemente para que a gente tenha condições de dar continuidade as nossas 

atribuições, desempenhando o controle externo juto a esta Corte. Sem um corpo de 

servidores públicos não existe instituição. Instituição não é feita só de membros. Uma 

instituição só de membros fica capenga, não resolve nada. Então reforçar e reconhecer o 

seu quadro de servidores públicos é fundamental para qualquer instituição que queira ser 

grande. Muito obrigado, senhor presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Serei breve senhor presidente, Felipe Rosa Cruz, 

douto membro do parquet de contas, demais conselheiros e servidores aqui presentes. Eu 
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gostaria só de cumprimentar o colega Alípio Filho do Tribunal de Contas do Estado do 

Amazonas pela sua presença. Dizer da nossa satisfação em tê-lo em nosso meio. Mas 

também gostaria de rapidamente parabenizar o servidor Adriano pela conquista, porque 

dizer que ser lembrado entre os não bons é uma condição, mas ser o melhor entre tantos 

excelentes servidores que nós temos aqui no Tribunal de Contas do Estado, isso ressalta 

ainda mais a importância dessa conquista para ele. Ele é o melhor dentre ótimos, 

excelentes servidores, que nós tivemos a oportunidade de conversar, conhecer e entender 

um pouco mais disso. Com critério objetivos, tais como assiduidade, produtividade, 

responsabilidade, iniciativa e julgamento pelos pares. Isso torna realmente essa conquista 

digna de louvor e, certamente, ele se sente honrado com isso, mas eu gostaria aqui só de 

fazer uma ponderação em que esse servidor nota 10, o doutor conselheiro Nelson usou a 

expressão “servidor padrão”, parece-me mais apropriada no que pese seja o título 

servidor nota 10. Dá a impressão de ápice. Que esse discurso aqui não seja entendido de 

forma diferente, mas como motivador. E certamente nem precisaria, doutor Adriano, 

porque pela conquista já demonstra a sua responsabilidade, aplicação, disciplina e postura 

profissional de busca sempre do melhor. Mas o servidor nota 10 dá impressão de ápice e 

que não há nada mais a melhorar. Mas sempre há. Na nossa vida, por melhor que sejamos, 

sempre há o que melhorar e no discurso aqui motivacional, vou colocar assim, que ele 

continue na sua empreitada, que não se deixe acomodar pela conquista. Conquistar por 

vezes é mais simples do que manter a conquista. Então é necessário sempre a vigilância e 

continuidade do empenho. Mas certamente é referência e que seja referência para os 

demais servidores dessa Casa como um alvo a ser atingido. Sobretudo para os demais 

servidores do estado e para os servidores públicos na expressão latu sensu, aqui utilizada 

pela doutora Milene, que estamos carentes. O Brasil hoje é carente de servidores públicos. 

Já tivemos um processo de transformação dos servidores, mas ainda há muito o que 

melhorar em termos gerais. E que sirva sim a sua conduta, postura, doutor Adriano, com 

exemplo para todos os servidores de uma forma geral. Meus parabéns. Continue a sua 

empreitada buscando sempre ser o melhor e as conquistas virão naturalmente. Parabéns. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 
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Muito bem. Doutor Daniel é só mesmo para esclarecer como é o concurso. Não tem como 

mudar de nota 10, porque quem organiza é o governo do estado do Pará. Deixa eu lhe 

dizer como é: do nosso TCE foi escolhido o doutor Adriano como sendo o servidor nota 10 

dentro dos critérios do concurso. É um concurso. Do ministério público, é o servidor 

Akyson. E tem o regulamento do servidor nota 10, que é da escola de governança pública 

do estado do Pará. Compreendeu? A gente faz parte. Então o concurso geral é dia 27. 

Inclusive o vencedor, tomara seja o doutor Adriano, vai ganhar 5 mil reais. Ele já foi 

contemplado com 500 reais somente por conta de ser o servidor nota 10. Ao premiado, e 

ele já tem 500 reais de prêmio, será entregue também um diploma pelo governador do 

estado do Pará. Isso vai acontecer no Hangar, com a presença de todos os servidores do 

estado e do governador. Mas entre todos os servidores nota 10, o daqui, do ministério 

público, da assembleia legislativa, do TJE, do ministério público, do executivo, vão 

escolher um que representa o servidor nota 10 do estado do Pará no ano de 2016. Tomara 

que seja o nosso. Este vai ser contemplado com 5 mil reais. É a premiação. Compreendeu? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Entendi sim. 

E a colocação aqui não foi no sentido de alterar a nomenclatura. É lógico que a nota 10 

não há dúvida de que se trata do melhor servidor. Mas que isso não traga para ele aquele 

sentimento de ter atingido o ápice, porque na verdade sempre há o que melhorar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Mas eu entendi vossa excelência. Hoje é como se fosse o nosso servidor medalha de ouro 

das olimpíadas de 2016. Ano passado, 2015, foi o Raimundo, um servidor operacional de 

serviços gerais. Compreendeu como é? Então medalha de ouro esse ano para o doutor 

Adriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: O 

recorde pode ser batido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Pode ser batido. Mas o que vossa Excelência colocou muito bem, 

aqui, todos têm sempre a melhorar. Eu acho que o servidor público é como o professor. 

Aqui tem alguns, um deles o veterano Nelson chaves. O professor tem que estar estudando 

sempre. Senão ele vai deixar de ser professor e vai ficar para trás. A mesma coisa é o 

servidor. E, ultimamente, têm muitas mudanças na área pública e na legislação. O servidor 
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tem que estar antenado, esse é o termo que a juventude usa, para acompanhar. Tem que 

estar evoluindo no serviço público federal, estadual e municipal. Eu fico feliz por se tratar 

de um servidor que está aqui há pouco tempo, que tem uma história ainda curta na 

instituição e que acreditou. Já entrou de cabeça. Se doou. Então ele é hoje merecedor dessa 

medalha de ouro, servidor nota 10, ou servidor padrão, como disse o conselheiro Nelson 

Chaves. Então eu me sinto contemplado através dele. É um orgulho para todos nós saber 

que alguém acreditou nesse caminho, que não foi pelo desânimo, somente pela crítica, 

insatisfação ou inquietação. Não. Eu sempre digo: O TCE não é a pessoa jurídica e não é 

esse prédio com os vidros bonitos e essa cascata. O TCE somos nós, conselheiros e 

servidores. A riqueza da instituição é o ser humano; é o servidor. Eu acredito nisso. A hora 

que a gente chegar no nível de excelência como sonhamos, a gente só conseguiria isso se 

todos se comprometerem. Senão vai ficar um prédio bonito, espelhado, caindo essa cascata 

maravilhosa, que é única, mas a gente não chegará ao nível de excelência se não tiver o 

comprometimento e a participação de todos. Eu também aproveito para parabenizar a 

doutora Milene e o doutor Daniel pelo evento na UNAMA. Acho que a gente está em 

perfeita consonância com tudo o que está acontecendo no Brasil e o nosso desejo de poder 

ter uma maior aproximação com a sociedade paraense, principalmente com o mundo 

acadêmico. Parabéns. Sempre terão o nosso apoio. Também desejo sucesso à doutora Rosa 

Egídia, ao doutor Felipe, e a todos os integrantes do ministério público no evento que 

acontecerá na próxima semana na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Senhores 

atendendo a esse desejo do ministério público e foi de comum acordo entre todos nós, 

assim como vai acontecer também no evento do TCE, final de novembro, não teremos 

sessão na terça-feira e nem na quinta-feira. Porém, isso para tranquilizar a opinião 

pública, todos nós, as sessões que virão terão uma pauta maior. Então a gente vai 

compensar. Eu entendo que eles estão indo a trabalho. É um evento da maior importância, 

muito bem colocado aqui pelo doutor Felipe Rosa Cruz. O nosso tribunal vai estar 

representado pela conselheira Rosa Egídia e, certamente, todos virão de lá mais 

fortalecidos e mais ricos de conhecimento. E a gente vai ficar aqui. O tribunal vai 

funcionar de segunda a sexta em seu horário normal. Tudo funcionado. Eu espero anunciar 
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até amanhã, conselheira Lourdes Lima, sobre o feriado do dia do servidor. Falei contem 

com o pessoal do governo do estado, mas não tive uma resposta satisfatória. Ficou ainda 

na possibilidade. E eu espero amanhã poder anunciar aos servidores da Casa. Quero muito 

agradecer a participação de todos, novamente cumprimentar o nosso conselheiro substituto 

do Amazonas, doutor Alípio, bem-vindo. 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 oito minutos (11h58min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

ata. 
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