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ATA Nº 5.430 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia primeiro (1º) do mês de novembro do ano dois 

mil e dezesseis (2016), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

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

Teixeira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias 

da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora 

Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio 

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

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

dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente a digna 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 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de força maior, momento em que solicitou a retirada 

de pauta dos Processos nºs. 2008/50170-9, 2009/50805-0, 2002/51591-5 e 2015/50190-2 de sua 

relatoria, e Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de saúde. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte (20) 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

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

Edvaldo Fernandes de Souza: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Logo após, a Presidência, considerando 

dispositivo regimental, convocou os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha e Milene Dias da Cunha para atuarem na sessão como conselheiros, tendo o 

primeiro declinado em favor do Conselheiro Substituto Daniel Mello, que de imediato assumiu 

o encargo. Em seguida, havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor 

secretário que procedesse a leitura dos expedientes: Manifestação do Senhor Secretário-Geral: 

Ofício nº 0600/2016-tce-gapre. João Pessoa, 18 de outubro de 2016. Voto de Aplauso. Senhor 

Presidente, cumpre-me comunicar-lhe que este Tribunal, na Sessão Ordinária de nº 2094, 

acolheu, à unanimidade, proposta de autoria do Conselheiro Marcos Antônio da Costa, no 

sentido de que fizesse consignar na ata dos trabalhos voto de aplauso pela realização, no 

último mês de setembro, do VII Encontro Técnico de Educação Corporativa (EDUCORP), em 

parceira com o TCM/PA. Na oportunidade, apresento o meu testemunho de apreço e 

consideração. Atenciosamente, Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, Presidente do 

Tribunal de Contas da Paraíba. Belém, 20 de outubro de 2016. Ofício nº 04-30/Com4ºDN-MB. 

Senhor Presidente, em atenção ao Ofício nº 0140/2016-SEGER/TCE, desse Egrégio Tribunal 

de Contas, e profundamente honrado com a especial manifestação em face da apresentação da 

banda Sinfônica da Marinha do Brasil no Teatro da Paz, em conjunto com o Coral Eva 

Pinheiro, também desejo externar a Vossa Excelência e ao Ministério Público de Contas os 

meus agradecimentos pelo momento único, que abrilhantou a noite e emocionou a todos os 

presentes. Cordialmente, Alípio Jorge Rodrigues da Silva – Vice-Almirante/Comandante. Em 

seguida, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2014/51796-2, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta convocada Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido a representante do Ministério Público de Contas que proferiu a seguinte 

manifestação: Bom dia presidente, bom dia conselheiros, conselheiros substitutos, 

procuradores em geral, servidores desta Casa, do Ministério Público de Contas e aqueles que 

também estão nos ouvindo. Eu gostaria de pedir vênia para modificar o opinamento do 

Ministério Público, que foi pelo deferimento excepcional dos registros. Entretanto, como a 

gente vem modificando esse entendimento devido à exceção, que tem se tornado regra em 



   
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1697

nosso estado, infelizmente, os deferimentos excepcionais. Na verdade, o que deveria ser 

excepcional não está mais sendo excepcional, tanto que foram mais de mil contratos 

temporários enviados. Então, a gente modifica para o indeferimento dos registros. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável, 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 deferir em caráter 

excepcional os registros, com determinação à SEDUC. Consultado o Plenário, este assim se 

manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Voto pelo deferimento excepcional, mas sem a determinação. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a divergência da Conselheira Lourdes Lima. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia a todos. 

Por favor, conselheira Milene, as determinações são relacionadas a que exatamente? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha: Apenas para que a SEAD e a SEDUC apresentem informações complementares em 

relação às providências adotadas para realização de concurso público, tendo em vista que o 

edital para realização do concurso foi suspenso justificando para adequação de procedimentos 

técnicos no edital de licitação e não tem as causas. Então, a determinação é apenas para que 

apresente informações acerca das providências que estão sendo adotadas e os motivos da 

suspensão. Somente isso. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho a relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Gostaria de reformar o meu voto, presidente. É possível? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Sim. Ainda não foi 

proclamado o resultado. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu 

entendi diferente as determinações, então eu queria concordar com a relatora. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Voto pelo registro 

excepcional, sem determinações. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Daniel Mello: Acompanho a relatora, excelência. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou votar com a divergência. A decisão é 

por maioria, vale o ponto de vista da relatora. A presidência proclamou o Resultado: Voto da 

Relatora foi o vencedor por maioria (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 
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2008/53374-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, responsável 

Amós Bezerra da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Tendo o conselheiro presidente 

Luís da Cunha Teixeira se declarado impedido no processo a seguir, e considerando os termos 

do art. 17, I do RITCE, transferiu a presidência à Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, que após as saudações iniciais solicitou ao senhor secretário-geral o 

prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que 

anunciou o Processo nº 2012/50626-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Previdência 

da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, exercício financeiro de 2011, responsável 

Antônio Rocha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado, sem prejuízo de aplicação da multa ao 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, com devolução de R$86.416,16 (oitenta e seis mil, quatrocentos e 

dezesseis reais e dezesseis centavos), além das multas de R$9.000,00 (nove mil reais) pelo 

débito apontado, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela grave infração à normal lega e 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo descumprimento de prazo. Consultado o 

Plenário, a conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes antecipou-se e solicitou vistas 

dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido 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 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, 
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que solicitou a sua retirada de pauta para nova notificação do responsável, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50850-9, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, exercício 

financeiro de 2013, responsável Mário Aparecido Moreira, 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 irregularidade das contas, sem devolução de valores com aplicação de multa 

regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, e, 

aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em razão da 

irregularidade apontada. 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 2015/51931-8, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Alenquer, responsável João Damaceno Filgueiras, cujo 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva (pausa). A 

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 regulares com ressalva. 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 

2007/52997-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Limoeiro 

do Ajuru, responsável Alcides Abreu Barra, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 
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Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52525-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, responsáveis Walmir de Araújo Alves 

e Elias Guimarães Santiago, 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 irregularidade 

das contas de Elias Guimarães Santiago com devolução parcial e aplicação das multas 

regimentais e em face da ausência do projeto básico aplicar multa ao senhor Walmir de Araújo 

Alves e determinação à Seplan (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 regulares de Walmir de 

Araújo Alves e irregulares as contas de Elias Guimarães Santiago, ficando este em débito com 

o erário estadual na importância de R$108.074,19 (cento e oito mil, setenta e quatro reais e 

dezenove centavos), aplicando-lhe as multas de R$10.807,41 (dez mil, oitocentos e sete reais e 

quarenta e um centavos), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), 

pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2011/53053-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Santa Cruz do Arari, responsável Marcelo José Beltrão Pamplona, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52682-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São João 

da Ponta, responsável Nelson Almeida Santa Brígida, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

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

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

advogada do responsável pelas presentes contas, doutora Gisele Saraty de Oliveira, estava 
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presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssimo senhor presidente, demais membros 

do plenário deste tribunal, senhoras e senhores. O responsável, após tomar conhecimento da 

notificação 525/2016, em 14/10/2016, prontificou-se a responsabilizar os setores responsáveis. 

Após as buscas na prefeitura se observou que as ações foram realizadas e a documentação, a 

título de prestação de contas, foi encaminhada extemporaneamente à Secretaria de Educação 

do Estado do Pará, Seduc. Nesse aspecto, não há que se falar em desvio de finalidade pública, 

nem a ocorrência de dolo ou dano erário, visto que o objeto do convênio foi alcançado. O 

atraso da prestação se deu em virtude da espera de resposta de prorrogação de prazo de 

vigência, as quais a Secretaria de Educação do Estado não se manifestou e me fez entender que 

o convênio havia sido prorrogado. Bom, ainda, senhores, observo que a prefeitura de São João 

da Ponta é uma prefeitura de pequeníssimo porte, sem estrutura de pessoal adequada para 

tratar de situações de convênios, que nós sabemos que é uma matéria bem complexa e 

específica e que precisa de pessoal qualificado tanto na esfera contábil como na jurídica. 

Então, nesse aspecto, foi encaminhado a este tribunal a juntada de prestação de contas com o 

recibo de que foi juntado junto à Seduc a prestação de contas, cujo protocolo é o 2016/10805-

7. Eu verifiquei ao chegar a este tribunal que não havia sido juntada aos autos a cópia da 

documentação e, por isso, eu a trouxe. Então, foi solicitado na peça a juntada da 

documentação referente à prestação de contas com o recibo da Seduc. E, nesse aspecto, eu 

penso que o mais adequado seria a verificação da documentação ou a espera da análise da 

própria Seduc. Então, a solicitação que faço a este tribunal é a juntada da documentação 

referente à prestação de contas com o recibo de protocolo da Seduc e o afastamento do débito 

imputado ao senhor Nelson Almeida Santa Brígida, visto que foi alcançado o objetivo, não 

gerando, portanto, prejuízo ao erário nem à finalidade pública do convênio. Muito obrigada. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para acolher a documentação apresentada e solicitar a 

reabertura da instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53128-7, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Pacajá, responsável 
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Edmir José da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2010/51551-3, que trata do Recurso de Reconsideração interposto 

por Luiz Furtado Rebêlo, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

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

momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50208-0, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Manoel Soares da Costa, cuja Relatora foi a Conselheira Maria 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso de reconsideração e, no mérito, 

pelo não provimento (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2013/50598-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto 

por Paulo Roberto Mergulhão, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e improvimento ao recurso, mantendo-se 

integralmente a decisão recorrida (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50657-5, que trata do Recurso de 
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Reconsideração interposto por Normando Natureza Brito Dantas, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que proferiu a seguinte manifestação: Este é um recurso de 

reconsideração originário de denúncia. O denunciante não é automaticamente considerado 

parte processual. Para obter essa condição é necessário se fazer a formulação de pedido de 

ingresso nos autos como interessado, com a efetiva comprovação de razão legítima para 

intervir no processo precedentes do TCU. Não estando a peça recursal revestida de todas as 

formalidades requeridas, mas sendo possível verificar o preenchimento dos pressupostos de 

admissibilidade do recurso, inclusive a razão do denunciante em intervir no processo para fins 

de interesse público, mister se faz a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para 

conhecimento do mesmo. No mérito, o julgamento pela regularidade das contas de 

determinado convênio não impede o processamento de denúncia que apura ato lesivo ao 

erário, ainda que já esgotado o prazo para interposição de pedido recursal ou de pedido 

rescisório, uma vez que não se trata de novo julgamento das contas. Comprovado que os 

recursos do convênio não foram integralmente utilizados no objeto pactuado, deve ser julgada 

procedente a denúncia e encaminhada ao Ministério Público Estadual. Entretanto, o trânsito 

em julgado da prestação de contas do convênio manifestada pelo julgamento regular das 

contas e a anterior fiscalização impedem a conversão da denúncia em processo de tomada de 

contas especial sob pena de violação do princípio da segurança jurídica e das disposições 

estabelecidas na lei orgânica e no regimento interno. Este é o opinativo. (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, Senhor Normando Natureza Brito Dantas, estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia senhor presidente, bom dia a todos os 

conselheiros, senhoras e senhores presentes. É com muita honra que me encontro diante de 

vocês e neste tribunal para sustentar o que formalmente já foi aqui durante esses oito anos do 

curso desse processo, que já viraram vários processos, inclusive foi desarquivado, por duas 

vezes, para sustentar, repito, o que já foi formalizado, ou seja, pedindo que o material não 

utilizado na construção da sede social da nossa comunidade, constante no relatório dos 

técnicos, que fizeram a medição e fotografias, em que constataram o superfaturamento 

especificamente no uso de tijolos de seis furos, que seja devolvido minimamente o que foi 
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constatado, que é o quantitativo de 3.656 tijolos. A nota fiscal constante na prestação de contas 

estabelece a compra de 8.200 tijolos. No entanto só foram utilizados, salvo engano, 4.544, que 

somados com o que foi desviado vai resultar o quantitativo da nota fiscal no total de 8.200 

tijolos. Portanto, dentro do parecer do Ministério Público de Contas nº 150/2016, que solicita 

a este órgão que encaminhe à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público do 

Estado, entendo que já há uma definição com relação ao cumprimento da nossa 

reinvindicação. O que se espera hoje, lá na nossa humilde comunidade, é que prevaleça a 

moralidade do uso do dinheiro público, no caso estadual, para que o denunciado devolva 

minimamente os tijolos, o quantitativo tal qual foi constatado pelos técnicos deste tribunal. 

Muito obrigado a todos. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Foi o senhor que 

assinou esse convênio? Manifestação do Senhor Normando Natureza Brito Dantas: Não. 

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

uma outra pessoa? Manifestação do Senhor Normando Natureza Brito Dantas: Aliás, foi o 

próprio denunciado que assinou o convênio. Na verdade, esse convênio foi obtido por uma 

diretoria anterior. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu só quero entender o processo. Acho que o conselheiro André pode 

esclarecer. O senhor sucedeu uma pessoa que assinou o convênio? O senhor é só membro da 

associação? Manifestação do Senhor Normando Natureza Brito Dantas: Eu sou integrante da 

comunidade e fui presidente inclusive dessa associação local dos moradores da Vila São 

Raimundo, como também tem uma outra associação lá em que sou o presidente atual. São duas 

entidades associativas que estão lá sediadas. O denunciado, na verdade, já recebeu esse valor 

que foi creditado em conta do Banco do Estado do Pará, mas já vindo de uma outra diretoria. 

A outra diretoria que lutou por essa verba para construir a nossa sede social, e ele, como se diz 

no ditado, recebeu o bonde andando. E então utilizou dessa maneira o valor do convênio. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E o 

senhor está denunciando isso? Manifestação do Senhor Normando Natureza Brito Dantas: Eu 

fiz a denúncia ao Ministério Público, inicialmente, lá da cidade, na questão inclusive que ele 

me negou, inicialmente, a fornecer-me a prestação de contas. Eu como cidadão tenho esse 

direito. E eu tive que denunciá-lo ao Ministério Público local. Ele levou a prestação de contas 
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e os documentos. Eu obtive as cópias e detectei que havia realmente, juntamente com os demais 

moradores locais, uma distorção entre o que foi comprado e o que foi utilizado no objeto do 

convênio. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para 

acompanhar os termos do parecer ministerial. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, eu peço à doutora Silaine que repita 

novamente o posicionamento do Ministério Público apenas para clarear o entendimento dos 

senhores conselheiros. A senhora poderia repetir? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: É pelo 

encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria Geral do Estado, 

porque houve uma denúncia e essa denúncia foi transformada em um recurso de 

reconsideração através do princípio da fungibilidade recursal. No entanto, como já houve uma 

coisa julgada, aqui em âmbito do Tribunal de Contas, não haveria mais prazo para qualquer 

recurso, mas a denúncia é procedente, foi verificado nela que houve desvio de verbas públicas. 

Então, o Ministério Público requer o encaminhamento dos autos ao Ministério Público 

Estadual para que este faça a apuração dos fatos e o ressarcimento ao erário porque já houve 

o julgamento deste convênio denunciado pela regularidade das contas e já foram ultrapassados 

todos os prazos legais para recurso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: O provimento é parcial? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Isso. 

Provimento parcial. Consideramos procedente a denúncia, no entanto não há como haver o 

rejulgamento dessas contas, por isso a gente pede o encaminhamento ao Ministério Público 

Estadual para que este proceda o devido ressarcimento. Consultado o Plenário, este assim se 

manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Convocada Milene Dias da Cunha: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Senhores e senhoras. 

Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tentei indagar o senhor Normando, pois eu queria 
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entender um pouco mais desse recurso e confesso que eu continuo com dúvida. Então, não me 

sinto em condições de votar este processo, por isso vou pedir vistas dos autos. Senhor 

Normando, deixe eu lhe dizer: Primeiro quero lhe agradecer a sua vinda aqui. É uma coisa um 

pouco diferente, o senhor não vai mais poder falar agora, mas nós estamos levando a sério o 

esforço do senhor como cidadão de querer realmente explicações de uma decisão da Corte e de 

uma punição para a pessoa que, segundo o senhor, não foi correta na aplicação de dinheiro 

público. Aqui já houve uma manifestação de seis conselheiros, falta a minha, mas eu estou com 

dúvida. Vou estudar esses autos, o senhor será informado, é muito provável que volte a 

julgamento daqui a duas sessões. O senhor será avisado. Senhor secretário tem o endereço 

dele? Tudo certo? O senhor será avisado. Eu estou pedindo vistas do processo para estudar 

melhor e tirar as dúvidas que tenho para poder votar com segurança. O senhor entendeu? 

Como? Deixe eu lhe dizer uma coisa: pelo nosso regimento o processo volta em duas sessões, o 

senhor não será mais notificado, mas eu vou pedir a gentileza da secretaria para ligar para o 

senhor porque eu vi o seu esforço. Então, será daqui há três sessões, porque há o impedimento 

do conselheiro André Dias, ele não poderá comparecer, mas o senhor será avisado. Mas eu 

gostei muito da sua conduta, o senhor falou muito bem, expressou-se muito bem, e a gente vai 

levar isso em conta. Eu só quero ter mais segurança no que eu vou fazer. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2005/51598-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Bannach, responsável Geraldo Fernandes de Oliveira, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação de multa regimental 

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 Geraldo 

Fernandes de Oliveira em débito para com o erário estadual na importância de R$44.075,74 

(quarenta e quatro mil, setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), aplicando-lhe a multa 

no valor de R$4.407,57 (quatro mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), pelo 
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débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/50688-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável 

Valciney Ferreira Gomes, 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 irregularidade 

das contas, com devolução parcial dos recursos 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 responsável em 

débito com o erário estadual na importância de R$120.918,00 (cento e vinte mil, novecentos e 

dezoito reais), aplicando-lhe as multas de R$12.091,80 (doze mil, noventa e um reais e oitenta 

centavos), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela 

instauração da tomada de contas, comunicando-se ao MPE sobre as irregularidades constatadas 

nesta tomada 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. Prosseguindo-se foi 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, 

Relator Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com pedido de vistas pela Conselheira 

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

retirada de pauta, com retorno no dia 08.11.2016, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51443-8, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Turismo, cujo Relator foi o 

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

Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Além de não ser um 

ato de admissão temporário, é ainda para um cargo de consultor jurídico, onde a contratação 

de agente estranho aos quadros da advocacia do estado para o desempenho de atividades de 

consultoria jurídica do órgão do Poder Executivo, o que traduz violação ao texto da 
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Constituição Federal e da Constituição Estadual, porque retira do procurador do estado 

aquela condição realmente de isenção. Ele vai estar num cargo temporário, por isso não tem 

total isenção para elaborar os seus pareceres. Então, acaba sendo uma violação maior ainda 

ao texto constitucional. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pela denegação do registro, sem reposição dos valores 

percebidos a título de remuneração, por estarem presentes os pressupostos contidos na Súmula 

nº 249 do TCU e aplicação de multa-coerção ao senhor Adenauer Marinho de Oliveira Góes e 

determinações à Setur, Sead e PGE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  

em caráter excepcional o registro, com recomendações à SETUR. Consultado o Plenário, este 

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

Oliveira: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Eu voto pela denegação do registro com cessação imediata dos pagamentos. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene 

Dias da Cunha: Só uma dúvida. Este caso de admissão de temporário, que motivou o Ministério 

Público opinar pelo indeferimento, é porque foi estendido o pagamento do contrato mesmo 

após a vigência? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Sim. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: Então, mantendo a coerência como tenho votado nos outros processos, 

eu acompanho o Ministério Público no indeferimento do registro. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Eu acompanho a divergência do 

doutor Odilon, ou seja, pela denegação do registro com a cessação imediata dos pagamentos. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acompanho 

o relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria 

(4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52173-3, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Beatriz Pinto Nogueira Lopes, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pelo deferimento do registro, com aplicação da multa regimental ao presidente do 
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Igeprev, à época, senhor Allan Gomes Moreira (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50138-4, que trata 

do Ato de Pensão, em favor de Ercita Amaral Leite, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50943-3, que trata da Prestação de 

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

Fundação Curro Velho, responsável Dina Maria Cesar de Oliveira Arnegger, 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 determinação ao Banpará 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, com a expedição 

de determinação do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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, a presidência passou a tratar dos assuntos pautados em 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Nos termos do artigo 280 do regimento interno deste 

tribunal, submeto para a deliberação plenária a proposta de alteração do regulamento de 

ouvidoria consubstanciado no Ato nº 68 da lavra do eminente conselheiro Odilon Teixeira. 
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Distribuído na sessão ordinária ocorrida no dia 04 de outubro, cumprindo, portanto, o prazo 

regimental. Informo que foi apresentada uma única emenda de autoria do conselheiro 

substituto Daniel Mello, acolhida e incorporada ao texto. Consultado o Plenário, este se 

manifestou unanimemente aprovando a proposição de Reforma do Regulamento da Ouvidoria, 

consubstanciada no Ato nº 74, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acabamos de aprovar um ato regimental do novo 

regulamento da ouvidoria, cuja vacatio legis é até o final do ano, que é um dos últimos artigos. 

Revoga-se a partir de primeiro de janeiro de 2017 o Ato 168. Este Ato entra em vigor na data 

de sua publicação e produzirá efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2017. Naturalmente, o 

sistema ouvidoria online já está sendo trabalhado no sentido de incorporar essa evolução no 

regulamento da ouvidoria, incorporando situações de êxito e casos de sucesso de outros 

tribunais. Essa foi a intenção com a aprovação deste novo Ato. E eu trago ao conhecimento do 

plenário o quão importante é a atividade de ouvidoria realizada por este tribunal, que vem se 

incorporando e agregando ao controle social do estado. E digo que se há o aumento de 

demandas é que naturalmente havia demandas reprimidas, isso é verdade. Mas quando o 

trabalho de ouvidoria não é realizado a contento, ou deixa a desejar, a sociedade perde o 

interesse de demandar de todo o modo junto ao órgão. E eu trago aqui os números para 

demonstrar a vossas excelências. E aqui não é graças ao trabalho do ouvidor. É graças ao 

trabalho de todo um corpo institucional, começando por vossa excelência, senhor presidente, 

porque se não fosse o apoio de vossa excelência naturalmente as outras secretarias do tribunal 

mão assimilariam a ideia. E não teriam dado continuidade à questão que envolve abrir um 

canal com a sociedade e facilitar perguntas, dúvidas, dos cidadãos ao Tribunal de Contas, 

fortalecendo, dessa forma, o controle social. Até 2014, excelências, havia meramente um 

sistema de e-mail no tribunal, que era o fale conosco, e foram 77 demandas. Em 2015, com o 

robustecimento da ouvidoria, o número subiu para 235 demandas. Houve um crescimento de 

205% em relação a 2014. E agora, em 2016, até 31 de outubro, já temos 395 demandas 

cadastradas. Até ontem houve um aumento de 68% em relação a 2015. E se compararmos 

outubro de 2015 com outubro de 2016, o crescimento é de 85,45%. Então, presidente, apenas 

para trazer ao conhecimento de vossas excelências que esse trabalho realizado pela nossa 

instituição está tendo sim um reconhecimento, acredito, por parte da sociedade. Caso contrário 



   
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1711

esses números não estariam aumentando. Era só isso, presidente, trazer ao conhecimento de 

todos e agradecer a forma como a instituição acolheu essa nova proposta do regulamento da 

ouvidoria. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Conselheiro Odilon Teixeira, por mais de uma vez eu já me manifestei 

elogiando vossa excelência e o elogio é extensivo à sua equipe. Eu acho importante quem 

dirige uma instituição ter esse gesto de reconhecimento do trabalho do outro. Eu me sinto 

contemplado e extremamente feliz com o que foi feito na ouvidoria. A ouvidoria é um orgulho 

para a nossa instituição. E o conselheiro Odilon Teixeira caprichou. Na verdade, um trabalho 

primoroso. E eu quero na verdade parabenizá-lo e agradecê-lo. Estou presidente num momento 

em que a gente dá um passo tão importante na direção da sociedade com um canal de 

comunicação extraordinário, que é a ouvidoria. E eu tenho falado, não estou exagerando, eu 

acho, é o meu entendimento, a nossa ouvidoria é a melhor do estado do Pará envolvendo 

qualquer órgão público. E eu digo isso porque eu participei de um debate de ouvidores. Eu 

participei de um debate quando a nossa ainda estava pela metade, ou seja, estava ainda 

engatinhando. E eu percebi que as outras estão ainda com extrema dificuldade, atrasadas, 

precisando avançar, conselheiro Daniel. Então, vossa excelência está de parabéns, 

cumprimente a equipe, agradeça a ela, e é o nosso desejo que o futuro ouvidor dê continuidade 

a esse trabalho. Eu estou certo que a nossa instituição caminha para onde desejamos, uma 

instituição forte, uma instituição de excelência, e uma caminhada dessa não acontece do dia 

para a noite. Hoje eu estou presidente, amanhã estará outro, certamente fazendo algo melhor. 

E a instituição que temos hoje, conselheiro Daniel, é resultado do trabalho de cada um que 

passou por aqui pela presidência desta mesa. Eu já acompanhei da presidência da conselheira 

Lourdes Lima para cá, e cada presidência deixa a sua contribuição, seu legado. Eu estou 

aliviado de ter feito um esforço para fazer o melhor no que estava ao meu alcance. É um ganho 

extraordinário a gente entregar agora em dezembro processo eletrônico na nossa instituição. É 

um passo largo que estamos dando, porque era um sonho de conselheiros e servidores. Está em 

fase de conclusão o concurso público. É uma obediência à Constituição. Eu estou muito 

tranquilo por isso. E numa instituição nem sempre a gente consegue agradar, conselheiro 

Daniel, por quê? Porque quem está à frente da gestão tem que tomar decisões que nem sempre 

são agradáveis. No dia em que eu tive o privilégio junto com o conselheiro auditor Odilon e 
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com a conselheira Lourdes Lima, quinta-feira passada, encerrar um evento maravilhoso em 

relação ao servidor público com o título de “Festou o Servidor”, um trabalho extraordinário 

realizado pela equipe da gestão de pessoas, da comunicação, do cerimonial, enfim, da Casa, eu 

não vou citar aqui nenhum nome, mas a iniciativa foi da Secretaria de Gestão de Pessoas, e o 

conselheiro Odilon, conselheira Lourdes, testemunharam o encerramento. Iniciamos um 

trabalho dia 07 de outubro e encerramos dia 27, todos os dias tendo aqui atividades sem 

nenhum custo para o TCE. E ali foi a demonstração de amor e de respeito dos servidores que 

têm compromisso com a instituição, de mostrar que têm orgulho de assumir esse papel de ser 

servidor público e de servir à causa pública. Eu fiquei muito emocionado em presenciar. 

Conselheiros Daniel e Milene também foram. Eu soube que o conselheiro Nelson também 

passou por lá. O conselheiro Odilon ficou até o final com a conselheira Lourdes Lima. Então, 

eu quero em nome de vocês, em nome do colegiado, também cumprimentar os servidores que 

num cenário difícil, sem recursos, criaram, recriaram, inventaram, reinventaram, mas fizeram 

talvez até a maior e melhor festa de servidores que já teve na instituição a custo zero. Isso é 

para mostrar que é possível. Então, ouvindo agora o ouvidor caprichando um pouco mais 

naquilo que é a sua competência de cuidar da ouvidoria, a importância que a ouvidoria tem 

para a instituição, nós só temos que festejar. Eu falei no dia do servidor e algumas pessoas não 

conseguem entender o contexto de que o Brasil está numa crise profunda. A conselheira 

Lourdes Lima comentou, eu acho que foi ela, mas teve outros comentários da reportagem de 

ontem na televisão. Já tem estados anunciando que não vão pagar 13º salário. Tem alguns 

governadores dizendo que não têm dinheiro. O nosso estado vizinho aqui do Amapá está 

parcelando salário. A parcela para o Tribunal de Contas do Amapá está indo em pedaços. E na 

nossa instituição e no estado do Pará não está acontecendo isso. Então, é o momento que a 

gente precisa ter a compreensão de todos. Precisamos compreender o momento difícil que 

vivemos e é hora de ter todos os gestos no sentido de lutar pela instituição. Eu sempre digo: “A 

instituição não é ministro ou presidente e acaba daqui há três meses”. O novo presidente, 

conselheiro André Dias, vai continuar o trabalho. E eu disse também na minha fala, 

conselheiro Daniel, que a riqueza de uma instituição são as pessoas, não é o prédio bonito, 

esse vidro bonito, o concreto, o tijolo, somos nós seres humanos. Essa é a parte mais rica da 

instituição. E eu encerrei dizendo, conselheiro André, eu falei do Remo e do Paysandu, acho 
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até que naquele dia o Paysandu tinha mais torcedores no plenário, fiquei até triste, mas eu 

acho que tinha lá no auditório. Eu levantei, perguntei, aí o grito do Papão foi maior, mas tudo 

bem. Mas, o que eu quis dizer naquele momento que no expresso é verdade, conselheira 

Lourdes Lima, eu já fiz aqui um plebiscito, ou melhor dizendo, um censo, e a conclusão é que 

no TCE entre conselheiros e servidores tem mais torcedores do clube do Remo. Mas, no 

auditório, naquele dia, certamente o Paysandu levou vantagem. Mas, o que eu quis dizer com 

aquilo, conselheiro Daniel? Quando a gente vai defender o Remo, o Paysandu, ou quem torce 

pelo Flamengo, o Vasco, o Corinthians, a gente vai com uma paixão. O time pode estar numa 

situação difícil, mas a gente continua amando e defendendo. É o que a gente deve fazer com a 

nossa instituição, amá-la, defendê-la, e protegê-la, porque é aqui que trabalhamos, é daqui que 

ganhamos para sustentar a nossa família. E nós temos um dever com o nosso patrão maior que 

é a sociedade paraense. Então, esse amor que a gente demonstra pelo nosso clube do coração é 

o que eu queria ver aqui. Uma vez, conselheiro André, eu me dirigi quando eu era político ao 

partido. Eu disse: “O que tem de melhor nesse partido não é a bandeira e nem as siglas, somos 

nós. Se o partido não vai bem é porque seus integrantes não vão bem”. Se a fama do partido é 

ruim, não é a sigla, porque se olhar o estatuto de qualquer partido político é maravilhoso o seu 

conteúdo. Se tem alguma coisa errada naqueles partidos, são as pessoas que os compõem. 

Então, eu os convido aqui, conselheiros e servidores, para a gente refletir sobre a nossa 

instituição. Eu falei também que neste momento, conselheiro André, há os ataques a nível 

nacional ao sistema Tribunal de Contas, e alguns infelizes, gratuitos. Por quê? Porque o 

Tribunal de Contas está fiscalizando, cumprindo o seu papel, está apontando as 

irregularidades, está apontando a corrupção no Brasil. E então o ataque se voltou contra os 

tribunais. Então, neste momento, é hora de nós estarmos unidos, como eu disse, nós devemos 

satisfação ao nosso patrão maior, que é a sociedade paraense que nos paga. Nós lhe devemos 

satisfação. Então, Jorge, você tem a informação que eu pedi? O nosso tribunal, pela 

informação que eu tenho aqui, tem 63 anos instalado. Eu estou presidente há dois anos. O 

tribunal que nós temos hoje é fruto do trabalho de cada um, de conselheiros no plural e 

servidores, alguns já aposentados, e alguns já falecidos. Então, a gente compartilha o tribunal 

que temos com todas as pessoas que construíram a história dele. E eu fiquei muito feliz, 

emocionou-me a manifestação dos nossos servidores naquele auditório dia 27. Isso só é 
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possível quando a gente quer, e foi uma demonstração do gostar da instituição mesmo num 

momento difícil de crise, mas eles disseram: “Nós gostamos de trabalhar aqui, somos daqui, 

sou servidor”. E fizeram uma programação com o tema “Festou o Servidor”. Então, muito 

obrigado a todos que participaram dos eventos durante o mês do servidor. 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 vinte e cinco minutos (11h25min) e mandou 

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

confeccionasse a presente ata. 

 

Belém, 1º de novembro de 2016. 
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