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ATA Nº 5.435 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e nove (29) do mês de novembro do ano 

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

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

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

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira 

e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias, por motivo de força maior, e do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, por motivo de férias. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezessete (17) de novembro 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: Impedido 

na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: 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 

Convocado Daniel Mello: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

dispositivo regimental, convocou a Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias 
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da Cunha para atuar na sessão como Conselheira, que declinou em favor do Excelentíssimo 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza, que de imediato assumiu o encargo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Senhores, neste momento, os convido a ficarem de pé. Nós vamos fazer um minuto de silêncio 

em homenagem ao time da Chapecoense, aos brasileiros, aos jornalistas, a um bragantino que 

foi vítima da tragédia hoje na Colômbia. Isso chocou todos os brasileiros, e o nosso tribunal 

encontrou essa forma de prestar uma homenagem a essas pessoas que morreram nesse trágico 

acidente. Muito obrigado. [pausa para respeito a um minuto de silêncio] Eu aproveito para 

propor em nome da nossa Instituição que nos manifestemos oficialmente à CBF e também à 

Chapecoense. Que a Secretaria depois tome as providências manifestando os nossos votos de 

profundo pesar. Nós temos notícias preliminares dessa tragédia há pouco, quem assistiu à 

última notícia na televisão, um dos sobreviventes acabou de falecer no hospital. O estado deles 

é grave, mas encontraram outro ainda com vida. Eram cinco sobreviventes e encontraram mais 

um. Mas, um dos cinco, encontrado primeiro, faleceu. É uma coisa chocante. Eu tenho certeza 

que no coração de cada um de nós, de cada brasileiro, está uma ferida aberta, sangrando. 

Quem é apaixonado pelo futebol, quem acompanha, sabe que o time de Santa Catarina, a terra 

do nosso conselheiro Odilon Teixeira, estava em um processo de crescimento extraordinário. 

Estava disputando a final de uma competição internacional e aconteceu uma tragédia dessas. É 

de se lamentar profundamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, tristemente nos associamos a esta homenagem, eu 

quero me dirigir especialmente ao fraterno conselheiro Odilon, que mais diretamente deve 

sentir impacto dessa tragédia noticiada pela imprensa brasileira que vitimou tantas pessoas, 

não só os atletas, tantas pessoas. E dizer, que em nome dele, ao povo de Santa Catarina, 

especialmente Chapecó, ao mundo esportivo do qual somos ligados, sabemos o que isso 

significa. Mas quero ir mais além, Presidente, dizendo que embora a notícia seja referente ao 

Clube de Futebol, aos Atletas de Futebol, eu quero dizer que ali morreram muitos 

trabalhadores. Os jovens que através do esporte tiveram uma chance na vida, 

consequentemente trazendo uma esperança de vida melhor a tantos familiares, tantos pais de 

família, sabemos muitas vezes que esses atletas são oriundos especialmente das camadas mais 

pobres da população, e que escaparam milagrosamente às vezes do mundo das drogas pela 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1809

porta do esporte. De maneira que isso choca a humanidade, acho que a solidariedade virá de 

todos os países do mundo, de todas as religiões, de todas as raças, e esse ceifamento de vidas 

tão promissoras, de relevantes serviços prestados ao nosso país no campo do esporte. Mas, 

principalmente, também na transformação econômica que a própria cidade passava pelo 

desempenho brilhante. Eu estava escutando até, na última transmissão do último domingo, 

dizendo que ali é o clube que se mantém há quatro anos na primeira divisão, sabemos da 

dificuldade, e isso demonstra a organização daquela cidade, daquele estado, no sentido 

também de levar o estado para fora de suas fronteiras. E isso interfere em muitos campos. No 

campo do turismo, na circulação da riqueza e do dinheiro para movimentar a economia local. 

Então é uma tragédia sem precedentes. Todos nós temos é que orar à Deus na sua infinita 

misericórdia para confortar os familiares, os amigos, o povo, o estado de Santa Catarina. O 

Pará, por meio também deste registro que Vossa Excelência propõe ao plenário, estamos 

extremamente consternados e solidários nesta dor não só da cidade, do estado, mas de todos, 

do nosso país. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro Nelson, vocês podem no decorrer da votação propor algum acréscimo na 

minha proposição. Eu me dirigi especialmente ao clube, que é uma pessoa jurídica, 

chapecoense, e também à CBF, que está tomando as providências. Mas poderíamos também 

fazer à entidade nacional dos jornalistas, porque 21 jornalistas morreram, assim como também 

talvez à prefeitura da cidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Fundamentalmente às emissoras as quais os jornalistas pertencem. Porque 

ali estavam várias origens em termos de cidades, e todos são merecedores. Mas aqueles que 

estavam a trabalho, que iriam fazer esta cobertura que o Brasil inteiro acompanharia, a 

torcida, para que mais um clube nosso disputasse a nível sul-americano, enfim. À todas as 

entidades. A proposta de Vossa Excelência foi extremamente coerente, correta, e tudo aquilo 

que se adensar a ela. O importante foi o sentimento de Vossa Excelência em propor isso ao 

plenário, de maneira que todas as outras manifestações, da minha parte, acolherei 

integralmente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: De acordo. É mais do que justo, acredito que é um sentimento que afeta todo ser 

humano que conhece o fato e, por isso, se sente chocado com essa notícia. Eu acompanho as 

palavras do Conselheiro Nelson Chaves, de Vossa Excelência, e digo mesmo que é um fato 
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extremamente doloroso e chocante. Tanto para a nossa nação, para o estado e, principalmente, 

para a cidade natal desses jovens. E hoje, nós brasileiros e todas as pessoas do mundo estamos 

assistindo essa tragédia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Presidente, considero minhas as palavras da Conselheira Lourdes e do 

Conselheiro Nelson. É realmente uma tragédia, e temos que, como brasileiros, fazer o 

reconhecimento e a homenagem. E diria até mais à Vossa Excelência, dando uma certa 

abertura à Secretaria junto com Vossa Excelência para encaminhar o sentimento do Tribunal 

de Contas, vamos dizer assim, do Pará, do paraense, para o Tribunal de Contas de lá, para o 

Governo e para à Prefeitura. Até sugiro a Vossa Excelência, tendo essa liberdade, no sentido 

de encaminhar, como disse o conselheiro Nelson, um gesto nosso, paraense, em homenagem a 

eles. O que é mais importante é o que Vossa Excelência fez hoje com a atitude. Então, 

obviamente, que eu estou de acordo e rogando a Deus que tenha misericórdia de todos nós e 

deles, principalmente, que passaram por essa tragédia, e que os receba e conforte as famílias, 

Presidente. É esse meu sentimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Bom dia Presidente, bom dia conselheiros, bom dia Procurador Geral de 

Contas, conselheiros substitutos, senhoras e senhores. Infelizmente nessa madrugada tivemos 

essa notícia da queda do avião. Uma tragédia que a mim, pessoalmente, deixou muito triste, 

por ser da terra, mas penso que além do povo de Chapecó, muito conhecido pelo agronegócio, 

pela agroindústria, muitas empresas difundidas pelo país, de frangos, suínos, muitos têm 

negócios naquela região. É uma região muito forte em termos de agronegócio. O oeste 

catarinense neste sentido é muito forte. É muito triste porque eram jovens na flor da idade, 

pessoas que estavam começando as suas carreiras, não eram apenas catarinenses, tanto que 

tinham dois jogadores aqui do Pará, um inclusive da cidade de Bragança. Penso que Chapecó 

perde, Santa Catarina perde, o Brasil perde e a humanidade perde. Entre as pessoas, 

Presidente, que devem ser dirigidas os votos de pesar, penso também à Federação Catarinense 

de Futebol, Delfim Peixoto, Presidente da Federação estava entre as vítimas e antagonizou, 

protagonizou junto com o Presidente da Federação Paraense uma disputa na CBF, dentro do 

espírito democrático saudável, e o coronel Nunes obteve mais votos que ele. É preciso 

solidarizar, sim. Porque eventos como esse não são normais. São eventos fora da curva. Não é 

normal um avião cair. Não é à toa que se diz que o transporte aéreo é o transporte mais seguro 
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que existe. Porque, afinal, todos sabemos que uma vez que der pane em um negócio desses, 

sobra muito pouco para contar história. Então é preciso solidarizar-se com os familiares, com 

os amigos das famílias e, principalmente, descobrirmos os motivos que levaram a essa 

tragédia, para que não se repita mais esse tipo de história. Então eu agradeço essa 

homenagem, ela é muito pertinente. Obrigado, Presidente. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia a todos. Eu me associo às 

manifestações daqueles que me antecederam e ao sentimento de pesar e às orações revelados 

aqui. Assim, estou de acordo com a sua proposição, Presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Bom 

dia Presidente e bom dia a todos. Me somo às palavras de todos. Não só a população de 

Chapecó, como o conselheiro Odilon colocou, mas realmente todos os brasileiros estamos 

refletindo e orando neste momento. É isso, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Bom dia Senhor 

Presidente, demais conselheiros, cidadãos, advogados, servidores aqui presentes. Ministério 

Público de Contas também se associa à manifestação desse Tribunal, também compartilha do 

transtorno, do absurdo, do choque que foi acordar e ser assaltado com uma notícia de uma 

tragédia dessa monta. Que as famílias tenham paz, força, consigam superar esse momento que 

chocou todo o Brasil, todo o mundo e nos traz a descortina, a fragilidade da vida humana, a 

insignificância, e que nos demonstra o quão é desnecessário o nosso apego, o nosso ego a 

coisas que definitivamente não importam, e que com a morte trágica dessa maneira se dissolve 

completamente. Então, o Ministério Público compartilha de todo o choque que o Brasil sente 

nesse momento e envia os sentimentos e força à família de todos os envolvidos. É isso, Senhor 

Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Bom dia, Senhor Presidente. É lamentável realmente o ocorrido na madrugada de hoje. 

Isso nos faz refletir como bem disse o Doutor Felipe sobre a efemeridade da vida e nos leva à 

reflexão do que realmente importa em nossa transitória passagem por esse mundo. Então que 

Deus possa iluminar, abençoar e acalmar os corações das famílias e amigos das vítimas deste 

trágico acidente. É isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Senhor Presidente, na verdade toda a perda, toda morte, traz um sentimento, uma 

sensação de vazio. Mas especialmente essas trágicas mortes coletivas nos chocam ainda mais, 
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sobre tudo mais por serem pessoas também públicas e ligadas ao esporte. Nosso pesar ainda é 

maior sobre tudo mais porque envolve o sentimento esportivo, o sentimento de uma cidade, de 

um país. Penso que é uma tragédia sem precedentes e que afeta a todos nós independentemente 

de qualquer condição de ser do estado, de ser de qualquer região do país, é um sentimento 

inexplicável de perda e de dor. Então gostaria de me solidarizar com o povo de Santa 

Catarina, com o povo de Chapecó, com o povo Brasileiro ligado ao esporte, pela perda 

irreparável. E ressaltar que só o gesto de grandeza do Atlético nacional, acho que vale a pena 

ressaltar aqui, o clube com quem a Chapecoense decidiria o segundo campeonato mais 

importante entre clubes da América Latina. O clube abriu mão do título em favor da 

Chapecoense, acho que é um gesto de grandeza, um gesto a ser ressaltado, isso em nada irá 

diminuir a perda, mas demonstra o espírito desportivo, o verdadeiro “fair play” da equipe da 

Colômbia em favor do clube nacional. Mas me solidarizar com a família inclusive dos dois 

paraenses que também tiveram suas vidas ceifadas: Bruno Rangel e Lucas Gomes. Parece-me 

que são esses os nomes dos atletas. Um deles jogou no Paissandu e o outro no Remo. É uma 

perda irreparável e nós só temos aqui que sentir e pedir para que Deus tenha a alma dessas 

pessoas e conforte suas famílias da melhor forma. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, para não esquecer de incluir entre as 

pessoas que serão emitidos os votos de pesar, penso que a rede Brasil Sul de Comunicação, 

havia parece que mais de vinte jornalistas no avião. Então a mídia esportiva teve uma perda 

irreparável nacionalmente. Haviam pessoas da Rede Globo, o ex-jogador Mario Sérgio, que foi 

jogador da Seleção Brasileira e jogou no Corinthians, estava entre as vítimas também. Vários 

canais de TVs fechados que a conselheira Rosa Egídia estava mencionando. Então é uma 

perda que atinge outros segmentos, não apenas o esportivo, os meios de comunicação também. 

Então eu penso que a Associação Brasileira de Imprensa e outros meios de comunicação 

nacionais devem ser notificados também na nossa decisão. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Meus amigos e minhas 

amigas. Hoje eu ligo a televisão de manhã para assistir o Bom dia Pará, mas não tinha Bom 

dia Pará. Já era Bom Dia Brasil narrando as notícias da tragédia. Até agora, pelas 

informações que temos, 75 pessoas morreram. Um projeto todo de um time de futebol. Quanto? 

Conselheiro Cipriano está confirmando 77. E um projeto, eu lembrei daquele acidente, 
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conselheiro Nelson, do Mamonas Assassinas. Morreu todo o projeto ali. Porque todos os 

integrantes estavam naquele avião. A chapecoense, não. Irá ressurgir, mas levará muito tempo. 

Então hoje, o que fizemos aqui neste plenário, nós fizemos como brasileiros, seres humanos, 

que estão sentido uma profunda dor. E a nossa Instituição é uma Instituição da República, e 

está fazendo a coisa certa. Eu quero muito agradecer as manifestações de todos os nossos 

conselheiros e também do Ministério Público de Contas. A Secretaria irá com calma procurar 

atender todas as manifestações aqui para que devemos dirigir essa manifestação oficial do 

TCE do Pará. E vamos no decorrer do dia acompanhar. Eu sei que está todo mundo triste. Não 

pode ter um brasileiro sorrindo no dia de hoje com uma tragédia dessa. A vida continua, nossa 

sessão será breve porque hoje irá acontecer novamente um fato extraordinário em nossa 

Instituição. Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Márcio Miranda, já fez uma vez e 

hoje se repete. Há pouco tempo se dirigiu à nossa Instituição junto com o Ministério Público 

para assinar a publicação da Lei Orgânica do Ministério Público de Contas. Hoje, atendendo 

um pleito do deputado Celso Sabino, que propôs três títulos de cidadãos do Pará a três 

integrantes do Ministério Público de Contas, o Presidente da Assembleia Legislativa decidiu 

fazer a entrega aqui. É outro gesto de respeito, quem foi Deputado sabe que não é comum a 

Assembleia Legislativa fazer esse tipo de coisa. As entregas dos títulos acontecem em uma 

sessão solene nas dependências da Assembleia Legislativa. É mais uma demonstração de 

carinho e de respeito que o legislativo do nosso estado demonstra com o nosso TCE e com o 

Ministério Público de Contas. Então, após a sessão, será rápida, tem três conselheiros que 

pediram para fazer um breve comentário. Já quero me dirigir a todos os que participaram de 

um evento em Cuiabá. Eu cheguei a anunciar ontem que hoje faríamos uma espécie de 

prestação de contas, avaliação, comentários de cada um. Este assunto fica para a próxima 

sessão. Consultado o Plenário este se manifestou plenamente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada nos Ofícios nºs 154-157/2016-SEGER, desta data. Prosseguindo-se e em não 

havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário 

que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2014/50938-5, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Beneficente Integra Belém, 

responsável Carlos Américo Lima Vasconcelos, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 
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Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52479-1, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Maria Anunciação Barroso Neves, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

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

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

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

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

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

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2008/50089-6, que trata do Ato de Pensão em favor de Francisco Sales da Silva, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza, que solicitou a sua retirada de pauta, 

sendo de imediato deferida pela Presidência. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência 

informou existirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos 

seguintes termos: Senhores conselheiros, foi distribuído aos gabinetes de Vossas Excelências 

pela Secretaria de Controle Externo o plano anual de fiscalização para exercício de 2017. O 

excelentíssimo senhor conselheiro corregedor André Dias apresentou a emenda modificativa 

especificamente quanto ao item três do aludido plano, devidamente acolhida pela Secretaria de 

Controle Externo. Assim sendo, em conformidade com as disposições regimentais, peço à 

Secretaria Geral que faça distribuir a referida emenda para conhecimento do colegiado, 

ficando a matéria para ser deliberada na sessão ordinária do próximo dia primeiro de 

dezembro. De igual modo, peço à Secretaria Geral que distribuía aos senhores conselheiros 

proposta de alteração regimental cuja iniciativa e relatoria é, nesse momento, avocada por 

esta presidência com fim de promover a exclusão da modalidade listas de jurisdicionados para 

fins de distribuição processual. Retornando ao modelo de distribuição por sorteio nos termos 

da proposta que ora se apresenta. A matéria cumprirá os prazos regimentais para sua 

apreciação e deliberação conforme previsto no artigo 276 e artigos seguintes do Regimento 

Interno do Tribunal. O prazo é de 15 dias. Também, o artigo 277, Parágrafo 1º, isso é apenas 

uma proposta, uma minuta, se houver consciência e entendimento, modifica-se. Se não, na 
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última sessão, definiremos a questão da lista. Submeto a este colegiado, proposta de sua 

excelência, conselheiro Cipriano Sabino, para remessa de voto de congratulações e louvor pelo 

transcurso do aniversário de 70 anos de criação do jornal O liberal. Infelizmente, senhores, 

somente agora pudemos apresentar essa proposição. Conselheiro Cipriano Sabino tomou essa 

iniciativa antes, mas como é de conhecimento de todos, estávamos na semana anterior 

participando do 5º Congresso, ou melhor, do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Conta na 

cidade de Cuiabá. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Vossa Excelência já colocou no dia 15 a data do aniversário, o feriado do 

Tribunal, fez uma composição de expediente e não teve sessão nem na segunda e nem na terça-

feira. Em seguida, tivemos a programação do evento do Congresso Nacional dos Tribunais de 

Contas, ou seja, a reunião dos Tribunais de todo Brasil. E eu estive, inclusive, convidado por 

vossa excelência, conversamos antes da sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 

representando o Tribunal de Contas, e vossa excelência estava viajando com os conselheiros. 

Nesse sentido a sessão de homenagem aos 70 anos proposta pelo Deputado Celso Sabino, e 

que teve uma audiência grande dos Deputados, jornalistas, enfim, todos que fazem o grupo O 

Liberal, e eu tive a honra de representar a Instituição na Assembleia Legislativa. Até comentei, 

falei da programação do Tribunal de Contas que estava reunido fora do Estado, mas que 

estaríamos lá representando a Instituição em reconhecimento e homenagem, prestigiando, 

digamos assim, o Jornal O Liberal. Então, por esta razão, foi apresentada em data anterior, e 

a primeira sessão plenária que tivemos depois dessa situação foi neste momento, e vossa 

excelência muito bem coloca a preposição reconhecida. Acho que o Jornal O Liberal teve e tem 

relevantes serviços prestados à sociedade Paraense. E eu falo, na minha justificativa, da 

importância desse meio de comunicação para a vida do povo do Pará, com credibilidade, com 

confiança, respeito e tudo mais que se segue. Então, já faço a justificativa para não me 

alongar, apresentamos isso em data anterior, na primeira sessão que tivermos a oportunidade 

de votar para que seja uma coisa oficial do tribunal e do plenário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Queria dizer que concordo 

plenamente com a proposição do eminente conselheiro Cipriano Sabino. O Liberal de fato é 

um órgão pujante da imprensa brasileira e quero me referir especialmente na sua segunda que 

vem pelas mãos do saudoso jornalista, um homem empresário, um homem de larga visão, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1816

podia até dizer visionário que foi o Rômulo Maiorana, o qual tive a honra de ser amigo 

pessoal, como de sua viúva, dona Deia Maiorana, de seus filhos, especialmente na figura do 

Rômulo Maiorana Júnior e todos os outros que com ele constituem o corpo diretivo de O 

Liberal. Então, queria me somar às palavras do conselheiro Cipriano, e, também, fazer questão 

de estender os cumprimentos desta data, que a sociedade paraense festeja, a todos os 

integrantes do Jornal O Liberal. Os jornalistas, os repórteres, aquelas pessoas que fazem com 

que o jornal esteja vivo diariamente na mesa de cada um de nós, trazendo as informações 

locais, nacionais e internacionais, e desejar que novos anos 70 se projetem. Uma vida de 

sucesso permanentemente em defesa da sociedade brasileira e, especialmente, da sociedade 

paraense trazendo a todos as notícias do interesse do nosso país. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Também gostaria de 

me associar às manifestações aqui proferidas pelo conselheiro Cipriano Sabino e o conselheiro 

Nelson Chaves. Votos de congratulações e louvor pelo transcurso dos 70 anos de criação do 

jornal O Liberal. Quando eu nasci já existia, e nós só desejamos que O Liberal continue 

mantendo a mantendo a qualidade das informações. Parabenizando também a família, o seu 

patrono, doutor Rômulo Maiorana, que teve a iniciativa, a ideia de lançar, de juntar-se com 

outras pessoas e organizar, formar esse jornal, esse grande empreendimento que hoje não se 

limita mais ao jornal. Já é uma rede de organização de comunicação. É uma organização de 

comunicação e que, realmente, só temos a elogiar o gesto nobre do patrono que vem na sua 

família, através de sua esposa e filhos, Rômulo, Ronaldo e suas filhas Rosângela e outros 

filhos. Hoje também percebemos que os netos e demais pessoas que com muito carinho e 

talento trabalham neste grande empreendimento, que só tem a deixar ao estado do Pará um 

grande legado em sua história. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. E o voto do conselheiro Cipriano Sabino, 

apenas destacando que seu pedido, que está em minhas mãos oficialmente, ele fez por escrito, 

se soma ao que propôs o conselheiro Nelson Chaves, o conselheiro Cipriano está pedindo 

votos de congratulações e louvor ao seu fundador, senhor Rômulo Maiorana, “in memorian”, 

à sua presidente, senhora Lucideia Maiorana, o senhor presidente executivo, doutor Rômulo 

Maiorana Júnior, senhor diretor jurídico, doutor Ronaldo Maiorana, e ao senhor editor chefe, 

Lázaro Morais, e a todos os familiares, corpo diretor, jornalistas, colunistas e funcionários. De 
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qualquer maneira, ele se soma ao que diz o Conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, associo-me a tudo que 

foi dito pelos meus colegas conselheiros, afinal de contas são 70 anos, e é preciso comemorar 

bastante. 70 anos de uma instituição como O Liberal significa que executa um trabalho muito 

sério, responsável e reconhecido. Então, parabéns ao O Liberal, e que seja dado os votos de 

congratulações a todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: De mesmo modo me associo às manifestações dos conselheiros que 

me antecederam, eu parabenizo o jornal O Liberal e estou de acordo com a proposta. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes 

de Souza: Presidente, eu também me associo às palavras dos conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Parabenizo a iniciativa do conselheiro Cipriano e me associo às congratulações ao grupo O 

Liberal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Não podemos deixar de fazer o registro, que é uma alegria para nós, com certeza. O 

conselheiro Nelson fez aniversário no dia 17, completando exatamente 70 anos. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A idade do jornal. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Ele é 

mais novo que o jornal O Liberal apenas dois dias, o que nos deixa feliz. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Você está minimizando, 

Presidente. São 48 horas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Ele é mais novo que O Liberal. Mas isso é motivo de alegria, com certeza, 

em ver nosso decano, ex-presidente conselheiro Nelson, firme e forte nos seus 70 anos. Mais 

uma demonstração de lucidez, tranquilidade, amizade, carinho, enfim, já comemoramos o 

aniversário do eminente conselheiro, mas fazer o registro como sempre fazemos. Ele é um 

pouco mais novo que o jornal O Liberal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. O conselheiro Nelson não costuma vir na 

sessão do seu aniversário, mas ele recomenda até que a Secretaria encaminhe a ele as 

manifestações dos colegas.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu quero dizer que a secretaria diligente fez isso e eu já 

me manifestei a cada companheiro pelas generosíssimas manifestações que fui honrado aqui. E 
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dizer primeiro, como o Conselheiro Cipriano falou, vossa excelência puxou o assunto, que 

agradeço muito a Deus o privilegio e a honra de estar aqui convivendo com vossas excelências, 

com nossos servidores e ainda achando que de alguma forma modestamente eu posso ser útil 

ao nosso estado e, certamente, se Deus me der esta sabedoria no momento em que achar que já 

não posso mais carregar o pote, eu me afastarei. Mas espero ter saúde para conviver neste 

meio que me agrada tanto. E tenho a sensação não só pelos meus méritos, mas, sobretudo por 

tanto quanto me ajudam aqueles que trabalham comigo, meu gabinete, este plenário 

enriquecido também com a presença do Ministério Público de Contas, que torna assim muito 

mais fácil a minha caminhada no sentido de atingir os objetivos que todos nós defendemos 

aqui, que é a construção desta sociedade mais justa. Muito obrigado a todos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. E o meu 

voto também de acordo, conselheiro Cipriano, concordo com tudo o que disse Vossa 

Excelência. Associo-me aos acréscimos do conselheiro Nelson Chaves, tenho muito respeito 

pelo grupo O Liberal, acredito que seja um dos poucos grupos sobreviventes neste país, 

continua evoluindo. Uma estrutura física muito bem organizada e a qualidade do trabalho 

produzido é extraordinário. Merece realmente os nossos elogios. Então acho justo votar, 

aplaudir 70 anos de história em nosso estado, um jornal que é reconhecido em todo o Brasil, 

por isso concordo plenamente com o que foi dito aqui. Estou de acordo. Consultado o Plenário, 

este se manifestou unanimemente aprovando a proposição sendo a matéria consubstanciada nos 

Ofícios nºs. 150, 151, 152 e 153-SEGER. Ao senhor Secretário para tomar todas as devidas 

providências. O último item da pauta administrativa, senhores, eu dou ciência ao Tribunal 

Pleno para apreciação das proposições constantes da minuta de resolução que tem por 

finalidade aprovar instrução normativa que disciplina a prestação de contas de auxílios, 

contribuições e subvenções repassados pelos órgãos e entidades da administração pública 

estadual mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Fixar valor 

para o encaminhamento da prestação de contas de recursos repassados pelos órgãos e 

entidades da administração pública estadual, fixar valores para dispensa de instauração e 

para encaminhamento da tomada de constas especial ao TCE. A proposição de instrução 

normativa sobre a prestação de conta de auxílios e subvenções vem a autorizar a resolução 

número 18.589 de 27 de maio de 2014, em razão de alteração de regimento interno do 
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Tribunal, da aprovação por este Tribunal pelo da instrução normativa sobre a instauração da 

tomada de contas especial pelos jurisdicionados, e do advento da Lei 1.319 de 2014. 

Normativos que afetaram aquela resolução. A proposição de resolução, fixando novos valores 

para remessa pelos jurisdicionados de processos de prestação de contas e de tomada de contas 

decorreu da proposição do conselheiro Cipriano Sabino e também por se ajustar ao contexto 

atual, especialmente neste exercício, quando ingressaram 345 prestações de contas de 

convênio, com 80% delas de valor superior a 100 mil. Vou repetir: 80% de um total de 345 

prestações de contas, valor superior a 100 mil, e apenas 21 tomadas de contas especiais 

acimas de 50 mil, indicando a necessidade de reduzir o valor de alçada. As minutas foram 

distribuídas aos gabinetes dos conselheiros, dos conselheiros substitutos, e não houve ainda 

nenhuma proposição de emenda. Se os conselheiros acharem conveniente, podemos votar 

agora. Se não, pode ser para a próxima sessão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Semana passada não estávamos na casa. Então eu 

gostaria de ter mais uma semana, caso o plenário assim consentir. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então vamos dar mais 

uma semana. Doutor Edilson, por favor, com a equipe, recomendo que se coloque à disposição 

dos gabinetes, dos conselheiros, para tirar dúvidas. Este é um trabalho produzido pela 

Secretaria de Controle Externo, orientado pela administração. Depois de analisar o que 

acontece em outros tribunais brasileiros, nosso desejo é somente evoluir para melhorar o nosso 

trabalho, melhorar a nossa missão de fiscalizar, dar agilidade. É muita coisa. E eu creio que é 

uma medida técnica extremamente importante para avaliarmos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu me encontrava em Belém, 

se induzir e de todo modo já me solidarizo com a proposta do conselheiro Odilon, requer esse 

tempo para ver melhor o trabalho. Mas quero dizer a Vossa Excelência que fui procurado em 

meu gabinete pelo Carlos e pela Ana Paula, e eles dialogaram comigo alguma situação que eu 

tinha dúvida. Eles dirimiram a dúvida. Quero inclusive por questão de justiça elogiar a 

diligência da dupla, não é? Eles sempre andam em dupla por aí, mas respondendo tudo aquilo 

que necessitávamos de ser esclarecido. Quero mesmo aproveitar a oportunidade independente 

de algumas modificações que possam vir a serem feitas. Elogiar o diligente trabalho dos dois. 

Sempre atentos e sempre atenciosos em prestar as informações que necessitamos, de maneira 
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que eu particularmente me sinto totalmente esclarecido e não teria nenhuma dificuldade, 

respeitando o desejo de outros conselheiros em verem o trabalho. Mas eu já de pronto estaria 

em condição de dar meu voto favoravelmente e quero abraçá-los e parabenizar pelo trabalho 

que desenvolvem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Então, conselheiro Nelson, eu agradeço muito a manifestação de vossa 

excelência. Novamente pedir ao secretário Edilson e a secretária adjunta Ana Paula para que 

visite os conselheiros. O primeiro a ser visitado é o conselheiro Odilon, só para tirar as 

dúvidas. Creio que esta matéria é muito importante para nossa Instituição. Vai melhorar 

bastante nosso trabalho e ela está em perfeita consonância com o que acontece nos melhores 

Tribunais no Brasil. Então, na próxima sessão de terça-feira, volta à pauta, senhor Secretário. 

Meus senhores, minhas senhoras, da parte da presidência eu esgotei os assuntos. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o 

conselheiro Nelson, nosso Decano, gentil, muito obrigado conselheiro Nelson, rapidamente eu 

queria trazer ao plenário um assunto importante e é de conhecimento de todos. O Supremo 

Tribunal Federal está para decidir a questão no que se refere à Lei Kandir, e estamos 

obviamente acompanhando o processo e felizes também em ter a oportunidade de uma 

definição clara dessa questão, que causa grandes prejuízos não só para ao Pará, mas para 

muitos estados da federação brasileira. Pela manifestação do Supremo Tribunal Federal, se 

não estou enganado, nove ministros já se manifestaram favoravelmente em que o Congresso 

determine a forma de compensação que fique clara os repasses para os estados, que têm, 

digamos assim, esse prejuízo, posso dizer, causado pela Lei Kandir. Se sabe muito que há um 

repasse esporádico e sem nenhuma definição clara. Muitas vezes se define um valor, vou citar 

como exemplo 1 bilhão de reais para o estado do Pará, muitas vezes vem 200 milhões, 50 

milhões ao ano. Quer dizer, é uma coisa muito injusta e, enfim, totalmente desequilibrada perto 

da contribuição que o Pará tem com a balança comercial, com toda a história que todos aqui 

já conhecem muito bem. Então esta semana, senhor Presidente, o Supremo Tribunal deve 

definir esta questão determinando de forma definitiva e clara essa questão da compensação, ou 

seja, o direito que o estado do Pará tem a receber esses recursos. E o texto que está colocado, 

inclusive defendido pelo Ministro Gilmar Mendes, é que o Congresso Nacional teria que 

decidir essa questão em 12 meses. Caso isso não ocorra, o Tribunal de Contas da União deve 
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fixar o montante a ser transferido anualmente aos estados, o coeficiente eleitoral, coeficiente 

de distribuição dos recursos aos referidos estados. Então, isso é uma matéria muito importante 

e eu quero aqui frisar, destacar, que o Tribunal de Contas do Estado do Pará sempre se 

manifesta e posiciona em defesa de interesses do povo do Pará, inclusive das grandes questões, 

como é o caso da Lei Kandir, por meio de debates sobre o caso. E o Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, em 2011, todos os conselheiros participaram, inclusive o próprio Ministério 

Público de Contas, apresentou um estudo totalmente isento, imparcial, ou seja, não era 

executivo ou legislativo. É um órgão de controle, portanto totalmente isento. Em 2011, o 

tribunal apresentou um estudo feito pela equipe técnica, nossos servidores liderados pelo 

eminente servidor doutor Valino, que apresentou o prejuízo causado em apenas 13 anos. De 

1997 a 2010, o valor estimado em torno de 21, 5 bilhões de reais. Senhor Presidente, este 

estudo feito pelo Tribunal, recebeu destaque, um apoiamento muito grande por todos do Pará, 

o Tribunal de Contas entregou pessoalmente na mão do Governador do Estado, que ficou 

muito impressionado e motivado a lutar por esta questão. Foi entregue também ao Presidente 

da Assembleia Legislativa, o Deputado, salvo engano, Márcio Miranda ou Deputado Pioneiro, 

e a todos os deputados, pelo menos entregamos a eles para dar conhecimentos a todos. 

Mostrando que, em 2011, como o Tribunal fez outros estudos também, eu lembro que fizemos 

um estudo das obras paralisadas no estado, que representava um prejuízo de mais de 1 bilhão 

de reais. 610 obras paralisadas naquele momento. Uma contribuição do Tribunal para o 

estado. Um outro estudo importante que é este, que estou me referindo, o Tribunal chamando a 

atenção do assunto para o debate de um prejuízo enorme, senhor Presidente, nesses 13 anos 

que o Tribunal fez esse levantamento, só para que todos tenham uma ideia, de um exercício 

completo do estado, do orçamento do estado, em torno de 21 bilhões de reais. É o que o estado 

deixou de receber até agora. Um prejuízo desta envergadura. Imagine os efeitos que este 

recurso poderia trazer, da melhoria, da qualidade de vida do povo do Pará. Eu posso até dizer 

que são incalculáveis. Os recursos chegam a 21 bilhões. Mais de 21 bilhões. Esse trecho 

apenas de 13 anos. Mas o efeito social que este recurso aplicado poderia trazer na melhoria e 

qualidade de vida do povo do Pará é incalculável. Ou seja, esta lei é cruel e causa prejuízo 

incalculáveis para o estado do Pará. E eu fico feliz porque o Tribunal de Contas com a sua 

equipe, técnicos, servidores, o Doutor Valino, conselheiros, debateram muito isso. O Jornal 
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Diário, ou seja, até a Globo noticiou a matéria do prejuízo que a Lei Kandir causa ao estado 

do Pará. A isenção do Tribunal de Contas. Não tem partido político, portanto não está 

brigando aqui com PT, com qualquer tipo de partido político, isento e chamando o assunto 

para o debate para que todos da sociedade tomasse conhecimento da preocupação que isto 

causa para todos nós. Então fico feliz que a coisa evoluiu, o Governador tomou todas as 

providências no sentido de buscar de todas as formas o entendimento que não obteve do poder 

central, até o caso de recorrer à Justiça, para que isso fosse definido de uma forma que 

causasse menos prejuízo não só ao estado do Pará, mas a todos os estados da federação que 

são punidos, posso dizer assim, com esta Lei. Então, o estado do Pará através do seu Tribunal 

de Contas, com muito orgulho falo isso, chamou em 2011 este assunto para o debate, e mais 

ainda, trouxe dados técnicos, mostrando que isto era um prejuízo muito grande e que a 

população do estado do Pará, seus representantes, Governador, Assembleia, Ministério 

Público do Estado, de Contas, todos nós, tínhamos que fazer alguma coisa no sentido de que 

isto não poderia ficar como está. E hoje, senhor Presidente, um estudo técnico feito pela 

FAPESP, que apresenta em 18 anos, e nós apresentamos apenas em 13 anos, e esse estudo da 

FAPESP apresenta em 18 anos beirando 44 bilhões de reais de prejuízo. Ou seja, um impacto, 

isto aplicado corretamente traria na melhoria da qualidade de vida do povo do Pará. É um 

assunto importante, que fico feliz de ver que há uma grande possibilidade do Brasil, 

especialmente do estado do Pará, de ter essa questão definida. E um alento, no sentido de 

saber que podemos receber estes recursos em um futuro bem próximo. Então, para finalizar 

senhor Presidente, registro aqui o agradecimento mais uma vez, a importância da atuação do 

Tribunal de Contas, um agradecimento aos conselheiros, às conselheiras, ao Ministério 

Público de Contas, aos nossos auditores e aos servidores que trabalharam nessa questão na 

época, em nome do Doutor Valino, no sentido de apresentar à sociedade essa questão. Só em 

2015, senhor Presidente, senhores conselheiros, calcula-se uma estimativa de 2 bilhões e meio 

de reais de prejuízos causados por esta Lei Kandir. Então, senhor Presidente, registro com 

alegria que o Tribunal de Contas com todos estes que já me referi agradecendo, chamou o 

assunto ao debate, e ficamos felizes em ver não só o Governador, a Assembleia Legislativa, o 

Ministério Público de Contas, o Ministério Público, todos no sentido de buscar a solução deste 

problema. Fico muito feliz com essa questão e agradeço a todos fazendo esse registro a todos 
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da sociedade. Presidente, essas considerações não sei se algum conselheiro vai se manifestar 

com relação a isso, mas considero um assunto da mais alta relevância para o estado do Pará. 

Muito obrigado, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito bem, conselheiro Cipriano, parabéns. Eu tomei conhecimento 

na quinta-feira, estava no aeroporto em Brasília, vindo de Cuiabá, estavam também o 

conselheiro Odilon, conselheira Rosa, Milene, Daniel, Edvaldo, e tivemos a oportunidade de 

conversar com o Doutor Helenilson Pontes, que estava na comitiva do Governador. Por sinal, 

o Governador viajou no avião de carreira, de linha para cá, de forma bem simples. Gostei de 

ver a atitude dele e de toda a equipe de Governo. Estava vindo do Supremo Tribunal Federal e 

o Doutor Helenilson nos deu essa notícia em que o estado do Pará teria alcançado o objetivo 

tendo sucesso no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência está de parabéns porque foi 

protagonista desse debate puxando o assunto, a discussão, fazendo um trabalho técnico que 

pôde orientar o Governo do Estado a tomar essa providência. E hoje a FAPESP assumiu, tem 

feito um trabalho permanentemente, hoje temos já atualizado esse cálculo e aproxima de 45 

bilhões. Mais do que dois orçamentos, em torno de dois orçamentos do estado do Pará. Só que 

seria dinheiro para fazer investimento se retornasse. Daria para fazer tantas coisas 

maravilhosas no estado do Pará. Parabéns a vossa excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, primeiro 

quero me associar ao conselheiro Cipriano, porque é inegavelmente foi em sua presidência que 

esse assunto foi levantado com mais ênfase, mostrando ao longo do tempo indubitavelmente um 

cochilo de nossa representação, digamos assim, brandamente. Um cochilo. Porque se nós 

tivéssemos tido naquela época a luta, a tenacidade, em termos de impedir que o Pará fosse 

penalizado, talvez as coisas não tivessem chegado a este montante fantástico, de maneira que 

eu me congratulo com o conselheiro Cipriano mais uma vez. O nosso tribunal já fez isso. Foi 

importante, o Governador Simão já entende que o levantamento do Tribunal de Contas era um 

levantamento isento, e que poderia ser apresentado às autoridades do país no sentido de 

registrar as perdas que o Tribunal registrou com a equipe técnica, como bem disse o 

conselheiro Cipriano, de maneira que foi uma coisa que envolveu a todos. E o estado do Pará 

certamente lucrou com isso; e o Tribunal saiu daquilo que muitas vezes se critica, ou seja, da 

inércia, que eventualmente pode cercar entidades como a nossa de ficar apenas em uma 
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situação de expectativa. Acho que temos que ser proativos, e essa foi uma circunstância de 

maneira que parabenizo vossa excelência. Foi uma luta muito importante para esta Casa. Eu 

serei breve, Presidente, e quero mesmo nesses momentos, acho que temos que colocar humor 

na situação, mesmo para tratar com firmeza, mas para ver como as coisas acontecem na vida. 

Quero dizer que um doente chegou ao médico e havia uns lances de esquecimento. E ele ao 

consultar-se, conselheiro Odilon, o médico fez a consulta e disse: “Olha, vou lhe dar duas 

notícias. Uma alegre e outra triste. Então ele disse: “O que é que o senhor está vendo no meu 

estado de saúde?”O senhor quer que eu dê a alegre primeiro ou a que não é tão alegre”. O 

doente disse: “Não, faça o seguinte: me dê primeiro a ruim e deixe para dar a alegre depois. 

Afinal de contas, o que e que eu tenho”. Ele olhou para o doente e disse assim: “O senhor tá 

com Alzheimer.” Ele ficou todo espantado e disse a ele: “E qual a notícia alegre que o senhor 

vai me dar?” O médico disse: “Daqui a pouco você não se lembra de mais nada”. Foi isso que 

ele disse. Eu quero dizer que, ao contrário do que vou fazer aqui, vou registrar primeiro a 

notícia alegre, para depois levar em conta uma notícia não tão alegre, mas que temos que falar 

sobre ela. A alegre, senhor Presidente, é que o Jornal O liberal, em sua principal coluna de 

hoje, repórter 70, e quero aqui inclusive elogiar a nossa equipe de comunicação, à frente o 

Remígio, que transferiu à opinião pública que o Tribunal acaba de publicar em formato digital 

o primeiro informativo de jurisprudência da Corte. E diz lá que tive a honra de conduzir esse 

trabalho da comissão de sistematização e consolidação da jurisprudência. E eu quero, não 

corrigindo, não se corrige normalmente os jornalistas, mas eu quero dizer que essa notícia eu 

não poderia deixar de registrar nossa alegria. Acho que é importante para a administração da 

Casa, vossa excelência como Presidente, mas dizer que eu tão somente fui um pequeníssimo 

coordenador. Na realidade, eu quero realçar o trabalho que, nesta comissão, foi desenvolvido 

pela Conselheira Substituta Milene, doutora Isabela Emmi, o nosso secretário José Arlindo 

Siqueira, dos barrancos do Tocantins de Cametá, nosso procurador, Doutor Luiz Roberto dos 

Reis Junior, colaboração importante da Secretária de Planejamento, para que isso tudo 

pudesse colocar o Tribunal junto aos modernos Tribunais do país. E dizer ainda que além 

dessa Comissão que foi feita por meio de um ato oficial da mesa, nós tivemos a colaboração do 

George Oliveira dos Reis, do Danilo Frazão de Souza, da Bruna Sirayama, que inclusive 

integra com muita alegria para mim o nosso gabinete, Catherine Liane Alencar, José Peixoto 
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da Costa e Pedro Lemos Crispino. Todos eles assessoraram nossa Comissão, a conselheira 

está aqui presente, Conselheira Substituta Milene. Trabalhamos denodadamente, mas quero 

realçar que o trabalho foi da Comissão, coube-me apenas por designação oficial conduzir esse 

trabalho e temos a honra de dizer que o Tribunal já pode festejar de estar com a sua 

jurisprudência à disposição de todos. Esta era a mais alegre. A que não é tão alegre, embora 

não seja uma crítica contundente a esta Casa, é que eu estou em mãos aqui com os dois jornais 

de hoje. Dos dois principais jornais de Belém, que abordam matérias semelhantes. Diz aqui o 

jornal O Liberal pelo jornalista Ronaldo Brasiliense, que diz a seguinte manchete: “Marajás 

do Pará estão no legislativo e no TCE”. Ele aqui discorre sobre esses assuntos com salários 

que estariam até em torno de 114 mil e 118 mil. Mas ele menciona a nossa sigla, Presidente. 

Menciona qualquer um de nós. E o Diário do Pará vem também em sua principal coluna, o 

Repórter Diário, dizendo que a Lei criada, o Portal da Transparência do TCE é ferramenta 

decorativa. Que não discrimina mais remuneração de coisa alguma. Ele quer dizer que o 

acesso ao cidadão, aqui, leva do nada a lugar nenhum. Então são críticas contundentes, e que 

eu acho que com o ensinamento de ontem, já quero até, en passant como diriam os franceses, 

me congratular com o Presidente da Casa, com o ilustre Procurador Geral de Contas pelo 

evento da capacitação dos membros. Eu, por um momento eminentemente particular, não tive a 

alegria, a honra de participar no período vespertino, pois tinha problemas pessoais para 

resolver anteriormente agendados. Mas tive a alegria e a satisfação de participar com todos da 

bela conferência do Ministro Bruno Dantas. E me lembro que, em uma das palavras iniciais, 

ele disse que tínhamos todos, e se reportou de um enfoque interno nas Instituições, 

eventualmente algumas divergências, mas que todos tínhamos que preservar no que ele está 

certo, ou seja, a integridade da Instituição. Eu, de certo modo, até me revi nessas palavras, 

Doutor Felipe, porque quando olho para aquele quadro na minha frente, tenho dito aqui que 

nós, homens e mulheres, passaremos. E as instituições ficam. E aquele painel me dá 

exatamente esta dimensão de que tantos já passaram. E outros tantos estão passando como 

nós, mas a Instituição tem que ser fortalecida. E o Ministro Bruno Dantas dizia que é 

fundamental, neste vendaval que o Brasil atravessa, que as Instituições sejam fortes. Eu 

concordo integralmente com ele porque se não tivéssemos instituições fortes, teríamos virado 

uma Republiqueta de banana no país com tudo isso que nos cerca hoje. Eu digo que o Brasil é 
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um grande país da hipocrisia. As pessoas dizem uma coisa, mas fazem outra. E o Ministro dizia 

que era importante proteger a Instituição. E por essas notas do jornal, Presidente, eu acho 

quer o Tribunal não pode ficar acuado. O Tribunal não pode ficar amedrontado com esse tipo 

de nota. É importante a sociedade saber o que o Tribunal pensa disso. Porque não é uma 

notícia apócrifa, não desmerecendo, mas não está em blog, são notícias semelhantes nos dois 

jornais. Agora, nós vemos em um país que luta pela igualdade social se ter no estado do Pará 

114 mil de salário. “Ah, mas isso foi uma decisão judicial”. Que apareça o juiz que deu a 

decisão. Porque não se pode ter esse esconderijo. “Foi na justiça buscar o salário de 114 mil”. 

E todo mundo está envolvido nisso. E nós não podemos pagar essa prenda. Nós não podemos 

pagar esse preço. Nenhum de nós pode pagar esse preço. Eu acho que essa Instituição, não 

gosto muito de utilizar essa palavra, acho horrível, não é um desafio, mas nós estamos instados 

a responder à opinião pública se isso aqui é verdade. Se for necessário Vossa Excelência terá 

de mim todo o apoio para determinar, sem nenhuma suspensão, sem nenhuma acusação, uma 

auditoria imediata na folha da nossa Casa para irmos sem seguida à folha dos outros poderes 

para saber. O que eu estou apenas tentando falar é que sendo os dois principais jornais 

trazendo essas notícias, eu peço apenas que o Tribunal se manifeste a respeito disso, dizendo 

que é mentira, se não é o que está fazendo. Mas não podemos ignorar. Só isso, Presidente. As 

medidas que Vossa Excelência desejar adotar, eu estarei aqui pronto para acompanhá-lo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro Nelson Chaves, Vossa Excelência está certa ao trazer o assunto para a discussão 

aqui no pleno. Fiquei muito triste ao tomar conhecimento da matéria. Porque, na semana 

passada, nossa assessoria de comunicação informou que o jornalista, que representa no estado 

do Pará a Folha de São Paulo, falou que queria informações sobre isso. E eu dei as 

informações. Qualquer um dos que estão aqui, me ouvindo agora neste plenário ou na Casa, 

pode acessar agora o nosso portal. Está no telão, e saberá o salário de qualquer um de nós, 

dos conselheiros e dos servidores. Então, a matéria é mentirosa. Os dois jornalistas terão que 

amanhã corrigir isso se forem sérios e eu espero que sejam. Tenho respeito por eles. Acabamos 

de elogiar um jornal. Assim como eu tenho um relacionamento bom com outro, eles têm que 

publicar a verdade. Não existe em nosso Tribunal nenhum servidor ou conselheiro recebendo 

acima do teto. Não existe. Aqueles que têm vantagens legais em que o salário ultrapasse o teto, 
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é aplicado a esses servidores o redutor constitucional. É fácil. É só acessar. E se tem um 

salário que está com um valor maior, tem que verificar para saber do que se trata, de repente 

pode ser férias, indenização de férias, algo a mais que geralmente acontece no mês e não todos 

os meses. Agora, exatamente, estou olhando aqui para três ex-presidentes: conselheiro Nelson 

Chaves, Lourdes Lima e Cipriano Sabino. Sou capaz de chamar aqui a Secretária de Gestão, 

Doutora Alice, que é uma pessoa séria. Não é verdade. Amanhã a comunicação irá mandar a 

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

Dá para chegar e dizer respeitosamente como é do feitio de Vossa Excelência e acho que de 

todos nós, informar ao órgão de comunicação que esta notícia não corresponde à verdade. 

Agora, acho que não podemos ficar omissos. Somente isso. Só não defendo a omissão. O 

esclarecimento e outras coisas todas. Eu acho que é nível do Brasil e isso é do ser humano. 

Eventuais falhas são para serem corrigidas. Estamos dizendo aqui que ninguém é o mundo da 

perfeição. Agora, diante de um fato, e que especialmente eu não sabia que Vossa Excelência já 

fornece esses dados, mas tenho que fazer uma ratificação disso, para dizer que não é 

procedente que merecemos a retificação daquilo que não é vero para a opinião pública. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Inclusive, o Conselheiro Odilon Teixeira pediu para colocar o contracheque dele aqui para 

todos verem no plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: O meu também está à disposição. Pode divulgar à vontade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não existe isso. 

Existem alguns servidores antigos da Casa que incorporaram vantagens, mas todas com 

previsão legal. Dá um montante superior ao teto, mas na hora de receber o salário, não recebe. 

Aplica-se o redutor. Ninguém recebe. Nem conselheiro. Todos nós temos redutor. Pode olhar o 

salário do conselheiro Odilon. Então, lamento pela matéria equivocada, espero que amanhã 

eles façam a correção. Está aqui o Secretário de Comunicação, ele tem que tomar essas 

providências, e ele estava comigo quando falamos com a Folha de São Paulo em uma matéria 

nacional por conta do que o Senado está fazendo. Agora, já estamos fazendo um trabalho em 

relação aos salários que não foram apontados. Nem da ALEPA e nem daqui, mas ligado à 

Policia Militar, de oficiais que recebem acima do teto com decisão da Justiça. E Vossa 

Excelência foi muito feliz ao dizer o seguinte: se é decisão da Justiça, qual foi o Juiz que 
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concedeu? Se viesse uma decisão da Justiça para mim, eu faria o quê, conselheiro Odilon? 

Cumpriria. Mas não há. Graças a Deus em nossa Instituição não há nenhuma decisão judicial 

que permita a qualquer servidor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: É a decisão da justiça: ou se cumpre, ou se recorre. Agora, o que acontece, 

Presidente, é que eventuais distorções nessas notícias jogam logo para o Tribunal. Então olha, 

quando acontecer isso, vamos esclarecer o fato aqui. E lá quem achou o A, o B, o C, também 

não quero saber quem é. Isso não dá a fisionomia de ninguém. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas Vossa Excelência está certa. 

Vamos defender a Instituição. Amanhã espero que eles publiquem. Eu vou, após terminar a 

sessão, conversar com o Secretário de Administração, conversar com o Procurador da Casa e 

com a Secretária de Gestão de Pessoas para mostrar a verdade. O jogo aqui é limpo e está 

tudo no Portal da Transparência. Não tem ninguém aqui recebendo em uma folha que não 

esteja no portal. Não existe isso aqui. Tanto os ativos, como inativos. Isso eu falo com 

tranquilidade em nome da Instituição. Daqui a pouco estará aqui o Presidente da Assembleia, 

vou conversar com ele, mas cabe a ele, Presidente de outro Poder, prestar essas informações e 

esses esclarecimentos à sociedade. E agora um ponto com base em tudo isso que está 

acontecendo: já iniciamos uma conversa para saber quem está ganhando acima do teto em 

qualquer um dos poderes e saber porquê. É decisão judicial? Quem deu a decisão judicial? Eu 

acho que a sociedade merece saber isso tudo. Eu agradeço a Vossa Excelência. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu acho que 

isso nós temos que ter, e todos os presidentes dos poderes, das Instituições, porque esse é o 

ônus da função pública. Sei que muitas vezes é desagradável, mas o Tribunal tem que cumprir 

sua missão. Então eu acho que Vossa Excelência se encaminha bem nesse sentido.  Um 

expediente a cada um, dizendo se existe isso. É a sua missão. Nós não podemos dizer aqui: 

“mas nós não sabemos”. Tem que saber, são dados às vezes que têm que se manter guardados 

perfeitamente. Ninguém está aqui querendo execrar a honra de quem quer que seja. Agora, 

fundamentalmente, temos que cumprir aquilo que a Constituição nos manda fazer. Somente 

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

Procurador Júlio Marcelo ontem falou sobre os canhões de Renan Calheiros estão mirando 

tentando atribuir a responsabilidade sobre a crise por algumas instituições, entre elas estão o 
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poder judiciários e os Tribunais de Contas, como se a responsabilidade pela crise fosse dessas 

instituições. Então é importante um alerta. E em relação aos jornais, o que tem que se exigir 

deles é demonstrar de fato o que está de fato acontecendo, e exigir deles uma retratação. Não é 

simplesmente uma notinha do jornal de equívoco. Os jornais têm que se retratar em relação à 

notícia inverídica publicada. Acho que isso é uma exigência que o Tribunal tem que fazer ao 

jornal sob pena de qualquer sorte, ainda que seja corrigida a informação, a imagem ficar 

manchada, e acho que essa conta tem que ser paga por quem é devido, e não por uma 

Instituição que cumpre com o que diz a Constituição e que não é responsável pela crise. Não 

podemos assumir esse ônus sem sermos responsáveis por isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero dizer que não dei nenhuma 

entrevista para jornal local. Eu acho que quem fala em nome da Instituição é o Presidente e, 

pelo que sei aqui, nenhum conselheiro foi consultado ou foi entrevistado sobre o assunto. Me 

estranhou a matéria. Mas eu vou conversar com o Secretário de Administração, melhor 

dizendo, o Secretário de Comunicação, vou falar com a Secretária de Gestão de pessoas e o 

Procurador a fim de dar um encaminhamento, uma resposta em nome da Instituição, que é o 

que devemos fazer para não ficar dúvidas na sociedade. Porque o estrago é grande com uma 

notícia equivocada. Vai ficar para a sociedade uma imagem que aqui tem esse tipo de coisa, e 

não é verdade. Lamento esse equívoco dessa publicação. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Antes de mais nada, quero festejar aqui o 

registro pelo Conselheiro Cipriano a respeito da decisão do STF que ainda não está 

conclusa, mas logo estará, de todo modo já temos a maioria. Realmente é de se 

comemorar, conselheiro Cipriano. E não se pode deixar de mencionar o protagonismo que 

o Tribunal de Contas do Estado teve nessa matéria. Antes de mais nada, enquanto 

protagonistas da história do estado, conselheiro Cipriano e demais conselheiros, pensamos 

que é um momento, Presidente, do Governo do Estado, junto com a bancada Federal, não 

deixar estourar esse prazo de um ano. Porque senão o TCE não terá parâmetro, 

conselheiro Cipriano. Então é importante que nós façamos surgir esse projeto e que 

beneficie o Pará. Quanto é a compensação? 100%? 50%? É preciso definir isso com muita 

cautela. Infelizmente, nessa crise financeira e econômica, as perdas eu penso que devem 
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ser sim devolvidas ao estado em um futuro próximo, e isso será muito importante para os 

investimentos que o estado fará no futuro. Porque, eventualmente, pode se dizer assim: 

“Não, a gente corrige daqui para frente e esquece o passado”. Não é por aí. Devemos 

estar presentes sempre lembrando isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro Odilon, muito bem colocado 

por Vossa Excelência. Existem diversas cobranças do Poder Central, do Federal, em cima 

de algumas dívidas do estado do Pará. O estado do Pará tem prejuízo como qualquer outro 

estado em diversas outras situações, novos repasses, habilitação para novos projetos. Vão 

verificar a dívida do estado, ou seja, uma série de questionamentos que sabem muito bem 

apertar e cobrar o estado do Pará. Quando se percebe esta possibilidade desse recurso 

entrar, tem que, também, como Vossa Excelência disse, levar em consideração essa questão 

e nós temos esse direito. E muitas vezes não é levado em consideração. Em diversas 

ocasiões de repasses e tudo mais. Então, mesmo assim, eu faço aqui o registro, como Vossa 

Excelência me permite um aparte, da busca incansável do Governador Simão, como ele é 

especialista na matéria, de buscar sempre equilíbrio das contas do estado. Em que pese 

toda essa questão de Lei Kandir e outros repasses de vir e não vieram, combinado, 

acertado, assinado e não foram repassados. Prejuízos muito grandes. Mas é importante 

levar em consideração o que Vossa Excelência está dizendo da definição clara dessa 

questão para que o estado não tenha novamente prejuízos. Eu agradeço a parte de Vossa 

Excelência e cumprimento Vossa Excelência por isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, conselheiro Cipriano. É importante 

Presidente que, enquanto protagonistas da história do nosso estado, a gente continue 

estudando o assunto e participando de todas essas discussões e acompanhando de perto. 

Como bem frisou o conselheiro Cipriano, é um momento, se for o caso, de fazermos um 

encontro de Contas. Não podemos simplesmente passar uma borracha no passado. 

Precisamos estar presentes lembrando esse compromisso do Governo Federal. Parabenizo 

Vossa Excelência, conselheiro Nelson, junto com toda sua equipe, coordenado por Vossa 

Excelência sobre a sistematização de jurisprudência, conselheira Milene e demais pessoas, 

o Procurador Luiz Roberto Reis e todos aqueles citados por Vossa Excelência. O trabalho 
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ficou muito bom. E coloca de fato nosso Tribunal, ele não está, como posso dizer, alheio à 

todas essas discussões e novidades em termos de informática que permeiam todo o sistema 

de controle externo. E é importante que nossos jurisdicionados tenham conhecimento do 

que nós aqui estamos discutindo, votando e aprovando. Então, acho que a sistematização 

de jurisprudência veio muito nesse sentido para colaborar e ajudar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero agradecer, 

conselheiro Odilon, à Vossa Excelência e mais uma vez testemunhar o quanto é importante 

o coletivo. Quero inclusive, Presidente, estou me reportando aqui para também fazer um 

agradecimento ao gabinete de todos os conselheiros que a qualquer momento, primeiro, a 

equipe constituída foi de várias procedências da Casa. Temos pessoas de várias unidades 

administrativas. E especialmente a cada momento, a qualquer solicitação nossa, um 

assessoramento, uma sugestão, todos os gabinetes dos conselheiros, dos substitutos, 

ficaram absolutamente abertos no sentido de que nós pudéssemos interagir e fazer para o 

Tribunal o melhor serviço. E eu fico extremamente à vontade para fazer isso porque quero 

dizer publicamente que eu fui apenas um coordenador. O trabalho, na verdade, foi feito 

pela equipe. Foi uma equipe briosa, diligente, que não encontrou nenhum limite no sentido 

de fazer o melhor dos seus serviços para apresentar um trabalho que pudesse honrar esta 

Casa. Obrigado, conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: E para concluir, Presidente, penso que é preciso, assim como o 

conselheiro Daniel falou, ter um diálogo com o editorial desses dois jornais e mostrar a 

eles que não é bem verdade o que está sendo dito. O Tribunal de Contas tem feito um 

esforço muito grande na transparência em cumprir a Lei de Acesso à Informação. 

Recentemente, inclusive, aprovamos uma resolução sobre o assunto. É importante que se 

diga que esse Tribunal faz um esforço enorme em cumprir a transparência ativa e, além de 

mostrar meu contracheque, também está disponível na tela o contracheque da doutora 

Milene, qualquer um de nós pode acessar em qualquer lugar do país, como isso está na 

internet, qualquer lugar do mundo. Temos, além do mais, transparência ativa de 

informações de receitas do Tribunal, de despesas e demais outros relatórios. E também 

fazemos um esforço enorme para cumprir a transparência passiva por meio de nossa 
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ouvidoria. Sempre que chega uma demanda aqui há um esforço enorme da nossa Casa, por 

meio de todas as Secretarias, em cumprir todas as demandas que vem pela ouvidoria. 

Então nossa Instituição vem sim cumprindo um papel muito importante, dando exemplo 

para as demais instituições, tanto no cumprimento da transparência ativa quanto passiva. 

E é importante que tiremos a limpo isso. Não deixa passar esse negócio. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Dois comentários. 

Chamei nosso Secretário de Comunicação aqui, Remígio, ele me informou que a entrevista 

que nós passamos foi para o estado de São Paulo, para a Folha de São Paulo, só uma 

correção. Correspondente do estado do Pará é o jornalista Carlos Mendes. E foi a partir 

do Estadão que a coisa caminhou para o Diário do Pará e para o Jornal O Liberal. E que, 

ontem mesmo, a Secretaria de Comunicação nossa já manifestou-se dizendo que não é 

verdade. Mas vou fazer assim: com base no que falamos aqui novamente vou chamar nosso 

pessoal, vamos procurar nos comunicar com os jornais pedindo que haja uma outra 

publicação mostrando a verdade. O Doutor Felipe, assim que o conselheiro Odilon 

publicou o contracheque dele, disse: “Se quiserem ver, o meu está aqui, está na internet. 

Todo mundo pode ver”. Então, nem aqui, nem no Ministério Público de Contas há isso. E 

eu quero por fim, conselheiro Nelson, parabenizar a Vossa excelência e extensiva a toda 

equipe que trabalhou nessa Comissão de Jurisprudência. Eu estava acompanhando e as 

notícias chegavam a mim. Quero lhe dizer que é com muita alegria que recebo o resultado 

desse trabalho, estando eu presidente, porque era um sonho. Eu queria ver realizado, e 

graças a Deus estando a frente Vossa Excelência e coordenando a equipe pôde concluir 

enquanto eu ainda estou Presidente. Com isso estamos atingindo uma meta. Uma das metas 

do MMD e isso significa dizer que teremos um ponto a mais em nossa avaliação, que vai 

acontecer no início do ano. O trabalho foi concluído. Certamente daqui para a frente Vossa 

Excelência vai continuar trabalhando para aperfeiçoar ainda mais. Então quero 

agradecer, cumprimentar e parabenizar toda a equipe que trabalhou e conseguiu hoje 

disponibilizar à nossa Instituição e à sociedade paraense esse primeiro trabalho. E o custo 

foi zero para a Instituição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Também quero parabenizar Vossa Excelência pelo apoio que foi 
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dado para esta Comissão poder desenvolver o seu trabalho. Eventualmente até liberando 

alguns de seus assessores, como o cargo de Secretário, Procurador, de repente de alguma 

tarefa para que a Comissão pudesse desenvolver plenamente suas atividades. Queria 

registrar também à Vossa Excelência nossos agradecimentos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu que lhe 

agradeço muito, realmente houve de nossa parte todo um interesse, um desejo, um apoio. 

Esse é meu papel, ser um facilitador, um apoiador como Presidente para fazer com que os 

projetos aconteçam e as coisas possam fluir na Instituição. Tive o privilégio de poder ir ao 

estado do Tocantins, conselheiro Nelson, no evento nacional que houve sobre 

jurisprudência e Vossa Excelência encaminhou, orientou, para que dois servidores da 

Casa, doutor Isabela e doutor Alberto, pudessem ir pela Comissão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, também é 

importante dizer alguns detalhes, porque também sempre defendo aqui o intercâmbio com 

outras instituições assemelhadas especialmente a nós, congêneres, e também houve um 

apoio muito importante, embora pelo fio, como se diz do telefone, pela internet, do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais. Alguns servidores bastante experientes, bastante 

entusiasmados nessa questão da jurisprudência, e os nossos companheiros da Comissão 

mantiveram contatos com eles, foram extremamente bem recebidos. De maneira que houve 

um engajamento total, e muita coisa nós também temos que agradecer aos outros que nos 

ajudaram a fazer esse trabalho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. E também em seguida veio aqui uma pessoa 

do TCU. Também foi um trabalho da Comissão, tivemos um evento que foi aberto e 

disponibilizado ao gabinete de conselheiros, aos nossos auditores, principalmente da área 

jurídica, que também tratava do assunto. Creio que demos um passo importante, 

aperfeiçoamos o que já existia. Estou olhando aqui para o Tuffi, que estava Secretário até 

da Administração do conselheiro Cipriano. O trabalho feito anteriormente foi citado no 

evento nacional em Tocantins. O Pará já vem sendo acompanhado a algum tempo por 

todos os outros tribunais. Certamente, agora, nossa contribuição é maior e melhor. Mas 

eles já vinham acompanhando as decisões aqui do estado do Pará. Alguns tribunais 
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citaram o Pará como referência. Fiquei muito feliz também. Estava lá para ouvir aquilo. 

Parabéns a você, Tuffi. E agora o conselheiro Nelson nessa visão moderna, onde fazemos 

pelo meio eletrônico um trabalho tecnicamente que eu considero muito bom, muito bem 

orientado, e é só mais uma arrancada para nossa caminhada rumo a excelência 

Institucional. Vamos para um pequeno intervalo e, em seguida, vamos realizar a sessão 

solene. É uma sessão da Assembleia Legislativa, nós iremos apenas participar, que irá 

entregar o diploma de cidadão do Pará a três integrantes do Ministério Público: 

Procurador Stephenson Victer, Procurador Guilherme Sperry e Procurador Patrick 

Mesquita. 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 dois minutos 

(11h02min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 

Belém, 29 de novembro de 2016. 
 
 
 

 JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 1º de dezembro de 2016. 
 
 
 
 

    JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 

 
V I S T O: 
 
 
        LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
                       Presidente 


