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ATA Nº 5.439 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quinze (15) do mês de dezembro do ano dois mil 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

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

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

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, por motivo de saúde. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia treze (13) de 

dezembro de 2016, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a 

leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação 

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

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 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 Presidente 

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

regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para 

atuar na sessão como Conselheiro, tendo declinado em favor do Conselheiro Substituto Daniel 
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Mello, que de imediato assumiu o encargo. Havendo expediente a ser lido, Sua Excelência 

então determinou ao senhor secretário que procedesse à leitura do expediente do IGEPREV. 

Manifestação do Senhor Secretário Geral José Arlindo Siqueira da Silva: Ofício 1.416/2016-

IGEPREV. Assunto: Compensação Previdenciária-Agradecimento. Considerando a parceria 

que foi estabelecida em 2016, e que foi possível obtermos os processos microfilmados de forma 

digitalizada para a realização do trabalho de compensação previdenciária, bem como darmos 

prosseguimento às atividades no exercício de 2017, usamos do presente para manifestar nossos 

sinceros agradecimentos a esta Corte de Contas pela primorosa colaboração no 

desenvolvimento da atividade desta Autarquia, em especial à equipe da Coordenadoria de 

Informação e Documentação-CID, que não mediu esforços para o pleno êxito do trabalho, 

contribuindo sobremaneira para a celeridade nas questões que envolvem as análises dos 

processos de compensação previdenciária. Certo da continuidade dessa importante parceria, 

renovamos protesto de apreço e elevada consideração. Respeitosamente, Alan Gomes Moreira, 

Presidente. Em seguida, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, 

transfiro a direção desta sessão a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

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

processos em pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência 

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

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2016/50837-2, que trata da Consulta formulada 

pela Defensoria Pública do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53520-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor 

Camilo Salgado, responsável Elizabeth Cristina Gil Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luís da Cunha 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 conveniado e aplicação das 

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

pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez 

representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 
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regimental, Sua Excelência proferiu 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 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, responsável 

Antonio Rocha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas 

pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, em sessão de 01/11/2016, que ao ser 

apreogado o processo solicitou sua retirada de pauta; sendo esta solicitação, de imediato, 

deferida pela Presidência. Neste momento, Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira restituiu a Presidência a 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 2011/50334-9, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 7°. Centro Regional de 

Proteção Social – Região das Ilhas, exercício financeiro de 2010, responsável Izabel Cristina 

Reis Sacramento, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, continuação do 

julgamento iniciado na sessão de 01/12/2016. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro relator, sua excelência, Nelson 

Chaves. Como é apenas uma continuidade, vossa excelência já tem a palavra para proferir o 

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

Agradeço, presidente, bom dia a vossa excelência, doutor procurador do Ministério Público de 

Contas, doutor Felipe, conselheiros, conselheiros substitutos. E registrando sempre essas 

particularidades, algumas coincidências da vida. O nosso nobre conselheiro substituto Daniel 

está ocupando a cadeira do conselheiro André, que na vida tem um irmão chamado Daniel. 

Veja só essa coincidência fraterna e amiga. Bom dia aos jurisdicionados e servidores da Casa. 

Esta chuva que reabilita aquele sentimento nosso de Belém, aquela chuva gostosa 

simbolizando o inverno tão bacana para nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutor Felipe está dizendo, conselheiro 

Nelson, que ele observou que foi a primeira vez no ano que o dia amanheceu com chuva, 

geralmente é sol. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 
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Chaves: Essa era uma prática, uma observação dos tempos que quando se chegava, finalizando 

novembro, doutor Felipe, dezembro, chuvas intensas, pessoas levantando cedo para ir ao 

colégio, aquelas galochas, as capas, alguma coisa altera, mas felizmente nós ainda somos 

abençoados porque eu sou daqueles que interpreta que a chuva é uma bênção de Deus. E digo 

sempre que a água no planeta é tida como a riqueza, ela não é distribuída homogeneamente, 

quem dera que a água que todos precisamos pudesse ser distribuída com igualdade e até no 

sentido do doutor Felipe, vindo desse nordeste que tanto sofre com a condição da ausência. 

Estava até vendo lá para o seu Sul, conselheiro Odilon, em algumas circunstâncias, muitas 

partes da agricultura, da produção decaindo. E nós aqui, quando falamos, conselheiro Luís 

Cunha, vossa excelência conhece tão bem isso, nós às vezes temos períodos de seca intensas no 

Marajó, áreas como de vossa excelência na região nordeste do estado, de maneira que quando 

cai a chuva do céu nós sempre nos alegramos e temos isso como as benções de Deus. Vou me 

permitir fazer o voto porque houve uma interferência muito oportuna do conselheiro Odilon na 

sessão que eu iria proferir o voto sobre a questão da quantia que estava sendo determinada. 

Agradeço ao conselheiro Odilon, nós tivemos a oportunidade de conversar. Pedi à Lourdes que 

fosse ao gabinete dele. E agradeço também à vossa excelência em ter me alertado na ocasião 

que eu iria proferir o voto que foi alterado consoante a sugestão dele. Em seguida Sua 

Excelência o conselheiro relator proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, com 

devolução do montante de R$4.734,05 (quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinco 

centavos), aplicando à responsável as multas de R$946,80 (novecentos e quarenta e seis reais e 

oitenta centavos) pelo débito apontado e R847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelas 

graves infrações às normas legais. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto da 

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Parece-me que há uma multa pelo débito, valor correspondente a 20%. Eu queria até observar 

a razão de ser 20, o plenário tem encaminhado, cada conselheiro, obviamente, faz o seu 

posicionamento, em torno de 10% e então se teria algum critério diferenciado de 10 para 20. 

Ele quem presidiu a instrução do processo, conselheiro Nelson, apenas para um 

esclarecimento meu pessoal no sentido de me tranquilizar na hora da votação. Normalmente se 

estipula um valor de 10%, esse em torno de 20. Existe alguma razão excepcional para isso, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1959

senhor presidente? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Como vossa excelência diz, há uma faixa mínima e máxima, dependendo das 

circunstâncias do processo, aquilo que o relator observa, e ele pode, de acordo com as 

infrações que são levantadas pelo órgão técnico e normalmente ratificadas no Ministério 

Público de Contas, não ultrapassando o limite, nós temos essa possibilidade de fazer. Somente 

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

Acompanho o relator. Em seguida, sua excelências os Conselheiros Odilon Inácio Teixeira, 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Daniel Mello e Luis da Cunha Teixeira também 

acompanharam o relator, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, 

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

nº 2013/50676-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Lúcia Helena Serafim de 

Sousa, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

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

registro, com determinação de promoção pelo Igeprev da retificação do percentual do adicional 

por tempo de serviço e recomendação ao Igeprev que proceda à alteração da fundamentação 

constitucional do ato, com o reenquadramento da aposentadoria à regra do art. 3º da EC nº 

47/2005 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com expedição de 

determinação e recomendação ao Igeprev. 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 

2013/50789-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Valkidia Brandão Pinto, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 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 
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adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50881-0, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Rosa de Lima Andrade, 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, com determinação corretiva incontinenti da parcela aulas 

suplementares para 40 horas, cujo desatendimento culminará em multa à autoridade 

aposentante, bem como sua responsabilização pelos valores pagos a maior, nos termos 

emprestados do §2º do art. 6º da Resolução 206/2007, aplicáveis ao caso em apreço por força 

do art. 104 da LOTCE (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 pela Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52324-5, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Artemia da Silva Porto, 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 2013/52471-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Amelia Pinheiro dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 
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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 Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2013/53229-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Jane 

Marluce Vieira de Castro, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

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 2014/50584-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Ana da Silva Pantoja, 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, desde que reduzidas as aulas suplementares para 40 

horas (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 pela Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50001-

4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Wilma Almeida Magalhães de Souza, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello. Cumprindo dispositivo 
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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 2008/51945-3, que trata do Ato de Pensão favor de Brenda Elza Santos Silva, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

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

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Na sequência foi anunciado o Processo nº 2010/52394-1, que trata do Ato de Pensão em favor 

de Maria Severiana de Sales, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado Daniel 

Mello. 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 de modo excepcional, com aplicação da multa regimental a 

Senhora Ivana Ramos do Nascimento, Presidente em exercício à época (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro em caráter excepcional, sem aplicação de 

multa, ressalvando os efeitos jurídico e financeiro até a extinção da pensão. 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 2013/50647-2, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Selma de Queiroz Cardoso, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

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

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50736-2, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Edizaneide Brazão Costa, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 2014/50634-3, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Osmarina da Silva Barata, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha. 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 Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2014/51472-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Edna Maria Vasconcelos Silva, 
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cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/51945-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Cleide Nazaré Conde da Silva Ventura, 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 as recomendações elencadas 

pela SECEX (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 2015/50705-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Edmilson Barbosa Leray, 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 (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 2016/51073-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Osvaldina Brasil de Carvalho, 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 
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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 da 

relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Não tive aquela convivência com a doutora Osvaldina porque o tempo não permitiu, 

mas conheci o trabalho dela, e os depoimentos aqui de duas pessoas que são patrimônio da 

Casa, conceituadas da Casa, secretário Arlindo e subsecretário Jorge Batista, isso vale muito. 

Que Deus abençoe e proteja a doutora Osvaldina Brasil de Carvalho. Muitas bênçãos para sua 

vida. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53601-0, que trata do Ato de Reforma 

em favor de Arnaldo de Castro Gonçalves, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

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

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/51932-9, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Carmen Cristina do Socorro Costa do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/51978-1, que trata da Representação formulada 

por Diniz Navegação Ltda, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 
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Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para arquivar os autos. 

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

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

relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50111-4, que trata da 

Representação formulada pelo Atacadão das Piscinas Indústria, Comércio e Construções Ltda - 

ME, 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 pela improcedência 

da representação formulada e que o presente processo seja anexado à prestação de contas da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, referente ao exercício de 

2015, para análise em conjunto (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

improcedente, bem como sejam os autos anexados a Prestação de Contas da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, referente ao exercício 2015, 

para análise conjunta. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2016/51660-0, 

2016/51661-0 e 2016/51662-1, que tratam dos Embargos de Declaração opostos pela 

Procuradoria Geral do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, que solicitou as suas retiradas de pauta, sendo de imediato deferido pela 

Presidência. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste 

Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, 

foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da 

publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, 

Sua Excelência passou a tratar dos assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, conforme 

já pronunciado em sessão anterior, coloco ao colegiado a proposta de resolução que fixa o 

período de recesso de 19 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017, ocasionando a 
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suspensão do expediente e dos prazos processuais. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.868, desta data. A 

presidência deu sequência à matéria administrativa: Senhores conselheiros, conforme disciplina 

o artigo segundo, inciso X da Lei complementar número 81, que é a nossa lei orgânica do TCE, 

submeto à apreciação plenária a homologação do resultado do concurso público para 

provimento de cargos de servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. E faço novamente o registro, com louvor, ao trabalho coordenado pela conselheira 

Lourdes Lima e equipe que concluiu um trabalho tendo para todos nós a tranquilidade de que 

não houve uma crítica, um arranhão, um problema. E vamos ter, durante quatro anos, porque 

o concurso vale por dois anos, prorrogável por mais dois anos, um banco de reserva de 

servidores concursados de altíssimo nível. De acordo com as possibilidades financeiras do 

tribunal, isso, principalmente já a partir da gestão da conselheira Lourdes Lima, estamos 

vendo se ainda na minha gestão se faz alguma nomeação, mas, contudo, cumprimos novamente 

a Constituição. Fizemos em uma margem de tranquilidade de quatro anos e certamente um 

passo importante para a nossa instituição. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.867, desta data. 

Dando sequência à matéria administrativa, presidência assim se pronunciou: Senhores, eu vou 

deixar por último a matéria de alteração da proposta regimental. Eu quero submeter ao 

plenário uma proposta de resolução que foi distribuída na sessão ordinária do dia 6/12 de 

iniciativa da Secretaria de Tecnologia da Informação, e diz respeito à classificação da 

informação quanto a confidencialidade. Isso é muito importante, e foi muito bem feito esse 

trabalho. A proposta não foi objeto de nenhuma emenda dos senhores conselheiros. Informo 

ainda que há outra demanda da Secretaria de Tecnologia da Informação que se refere ao 

portal colaborativo e recebeu sugestão de emenda do eminente conselheiro Odilon Teixeira. 

Então o que fizemos? Encaminhamos para uma nova apreciação da Secretaria de Tecnologia 

da Informação e, em outro momento, vem para deliberação do plenário. Então o que nós 

vamos votar é agora a questão da confidencialidade, é muito importante isso, é aquela margem 

de segurança que a instituição precisa ter. Acho que foi muito bem elaborada esta proposta. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.869, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim 
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se pronunciou: Eu quero, senhores, que a secretaria faça distribuir agora para posterior 

decisão, somente para distribuir, proposta de minuta de resolução, já entregue ao gabinete dos 

conselheiros pela Secretaria de Controle Externo, propondo a adoção de diretrizes a serem 

observadas na elaboração de normas para formalização de processo de contas anuais de 

gestão, visando ao alcance dos objetivos estratégicos acerca da efetividade, agilidade e 

qualidade do processo de controle externo que resultarão na racionalização processual e na 

eliminação gradual do passivo de processo. E, doutor Felipe, esse foi um trabalho feito, 

demoradamente, estudando o procedimento de outros Tribunais de Contas. Quero que vossa 

excelência estude também para oferecer sugestões, se for o caso, e os senhores conselheiros 

também. Eu quero que depois providencie para o nosso procurador. Esse caso é uma 

reapresentação, o guia de tomada de contas especial, perguntas e respostas, material de 

orientação aos jurisdicionados, elaborado pela Secretaria de Controle Externo, o qual passo 

às mãos de vossas excelências, contendo as modificações efetuadas em razão da resolução 

número 18.858, de 2016, que alterou os valores para dispensa de instauração e para o 

encaminhamento da tomada de contas especial. Desta forma, submeto a este tribunal pleno 

para decisão posterior. Eu queria apenas, para dar ciência ao pleno e acima de tudo em 

respeito às ponderações do eminente conselheiro Nelson Chaves, que é muito provável que 

ainda esta semana, senão logo após o recesso, dar conhecimento a vossa excelência, aos 

outros conselheiros, da conclusão da nossa auditoria que realizamos extraordinariamente no 

TCE, na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Conta dos Municípios. O assunto: a 

informação dos jornais de que teriam servidores recebendo valores superiores a 100 mil reais. 

O trabalho foi concluído. Gostaria de apresentar agora, mas a Secretaria de Controle Externo 

pediu mais um tempinho para concluir o trabalho, e será levado ao conhecimento dos 

senhores. Mas para nossa tranquilidade, graças a Deus, foi um erro, um equívoco das 

informações contidas, principalmente, na RAIS de 2015, que informamos ao Ministério do 

Trabalho, tanto nós aqui quanto a pessoa jurídica de empresa privada. Mas encaminharemos a 

vossas excelências e aos outros conselheiros em um momento oportuno. Só para informar que é 

só a cautela, porque não temos condições de apresentar hoje, pois está em fase de conclusão. 

Queria lhe dar esta resposta hoje porque eu vi quanto vossa excelência ficou inquieto. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Nós 
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ficamos, não tenha dúvida. Eu falei com doutor Carlos Edilson, porque a questão da notícia 

que saiu no jornal, fala exclusivamente no teto. E na minha visão, expressei ao doutor Carlos 

Edilson, eu não tive conhecimento de nenhum ato estabelecendo a comissão para fazer esse 

tipo de inspeção. Na minha gestão, tive um caso semelhante a esse lá no passado, na Câmara 

Municipal de Belém, conselheiro Cipriano estava lá como vereador, é que a inspeção na folha 

não somente tem que ver o teto, disse: “Olha, ninguém ganha o teto”. É que é uma auditoria 

em uma folha de pagamento e envolve outros critérios, uma série de ações que precisam ser, 

vamos dizer, comprovadas e eu acho que se me permitisse vossa excelência, que retardasse um 

pouco, eu tenho impedimento até de férias, vou voltar pelo meio do mês de janeiro, se Deus 

quiser. Já que não divulga, para que pudéssemos ter acesso com a comissão, com os 

integrantes, o Carlos está ali me escutando, diretor do DCE, porque algumas coisas que 

desejaríamos saber que não é simplesmente dizer: “O teto até um redutor constitucional”. Se 

ele está aplicado ninguém pode passar do teto. É óbvio isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: São duas coisas diferentes, existe em 

andamento uma auditoria coordenada entre TCU e TCE, que estão estudando essa questão 

exclusivamente do teto. E nós cruzamos 165 mil informações e já foram detectadas mais de três 

mil ocorrências no estado do Pará. Isso é uma questão de teto acima do teto. Essa auditoria 

que eu tratei anterior foi exclusivamente para apurar se tinham servidores com remuneração 

superior a 100 mil reais como disse a notícia do jornal no legislativo estadual. E como nós 

pertencemos a cota do legislativo e fomos citados, eu fiz aqui, mas aproveitei e estendi ao 

TCM. No mesmo momento o doutor Felipe Rosa Cruz disse: “Eu quero que faça no meu órgão 

também”. Então nós vimos que houve um erro, mas estamos apurando, para poder, com 

precisão, informar. Agora, esta que vossa excelência aponta está em andamento. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Está aqui, eu insisto. 

Inclusive, até louvo, o doutor Felipe, eu não estava já na sessão, o doutor Felipe pediu e é 

extraordinário isso. Ele falou: “Eu também estou plenamente disposto e até a ser o primeiro”. 

Mas é que a informação que eu vi, presidente, é isso que eu quero te dizer, insisto nesse ponto, 

o teto é tranquilo, mas a informação de uma auditoria de uma folha de uma instituição vai 

muito além disso. O senhor pode ter, por exemplo, acumulações indevidas, é uma hipótese, não 

está no teto, mas está acumulando indevidamente. Eu encontrei isso na Câmara, o Cipriano 
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está aqui testemunhando. Então acho que quando nós tivermos a oportunidade de fazer uma 

auditoria, e eu pedi e aqui estou isentando de qualquer culpa o diretor do DCE, sempre gentil, 

operoso, mas acho que é uma coisa tão importante que eu gostaria, como conselheiro, de 

acompanhar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, o conselheiro Nelson tem razão neste sentido e há diversos aspectos a 

serem observados. Nós tomamos posse lá em 1989, na Câmara, e uma das primeiras medidas 

que o conselheiro Nelson fez foi exatamente fazer essa avaliação na folha de pagamento e 

talvez, não por má fé, por alguma extensão, ele encontrou diversas situações que foi possível 

ser corrigido. E não houve contestação, ao contrário. Então foi um avanço. Primeiro 

regularizou toda a situação, segundo, uma economia extraordinária, um momento de crise, 

porque a Câmara Municipal naquele momento passava por seriíssima dificuldade. E quando 

fala da observação de outras questões, isso é importante. O Senado acaba de debater e discutir 

agora o encaminhamento porque é o seguinte, enquadra-se lá no teto, aplica-se o teto, mas tem 

situações que ao parecer jurídico do órgão interno diz que aquele recurso não se enquadra, 

está fora do teto. Começa a colocar situações extras e, às vezes, não é nem discutido isso, 

ninguém nem comenta, sei lá como. Então vai verificar que pode ter algumas situações a serem 

corrigidas. Veja só o alcance dessa proposta, dessa solicitação: o Brasil vive esse momento de 

dificuldade, e o estado do Pará lutando para manter o equilíbrio. E complementando a parte 

do eminente conselheiro Nelson, um assunto importante, faço aqui uma crítica para reflexão e 

alguns estados da federação brasileira receberam benefício do governo federal e os outros 

estados que trabalharam no sacrifício não vão receber nada. Que história é essa? Está 

beneficiando um irresponsável, um incompetente. Nós aqui, por exemplo, servidores do estado 

e outras categorias, investimento, muitos foram cortados aqui de reajuste, alguma coisa, por 

sacrifício de buscar equilíbrio. E aí? Toda a população paraense se sacrificando para manter 

o equilíbrio do estado e na luta nós estamos conseguindo. E então o estado, com todo o 

respeito, que não fez suas obrigações corretamente, está em uma situação gravíssima de crise, 

não consegue pagar folha de pagamento, vai ao governo federal e recebe o benefício. Eu acho 

que isso, sem brincadeira, é injusto, para não dizer outra coisa. É desproporcional. Vai ajudar 

o estado? Então primeiro tem que beneficiar quem fez direito, quem fez o correto, até para 

mostrar para os outros: “Faça direito que você será ajudado”. Quem sabe essa solicitação 
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pode não trazer uma economia para o estado significativa e regularizar a situação, além de 

gerar economia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Queria também aproveitar, porque o debate é assim, eu estou cuidando dessa 

sessão, desse assunto, com preocupação, com cuidado. O que foi que aconteceu? O TCU pediu 

a nossa ajuda em uma auditoria coordenada. A base, nós pegamos a folha do mês de março de 

2016, de todos os poderes do estado do Pará, incluindo o poder executivo. Pegamos 

informações do Tribunal de Justiça, do TCE, do TCM, do Ministério Público, Assembleia 

Legislativa, todo mundo, todos colaboraram com as informações. O TCU processou isso, 

muitas informações, fez um cruzamento em todo o Brasil. E mandou um resultado preliminar 

para conferirmos se é verdade ou não. Por exemplo: encontramos aqui servidores no estado do 

Pará com quatro vínculos, com três vínculos, estamos apurando. Mas tudo, por enquanto, são 

indícios, estamos em fase de conclusão. Pessoas ganhando acima do teto, ninguém acima de 

100 mil, mas acima do teto. Nós estamos apurando, mas procede? E quem está acumulando, a 

acumulação é legal? Tudo está sendo apurado. Então eu quero dizer, até determinar ao doutor 

Edilson, para conselheiro não tem segredo. Nós estamos em andamento. Esta que eu fiz 

durante 15 dias, foi exclusivamente, até porque o presidente da Assembleia veio aqui 

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

Nem para conselheiro, nem para cidadão não tem que ter segredo. Nem para conselheiro nem 

para cidadão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu queria só concluir dizendo da razão, obrigado conselheiro, presidente, 

dizer que é uma situação que pode ser importante, com certeza, não só no estado do Pará, no 

Brasil. Já passamos por isso, conselheiro Nelson fez e foi muito positiva esta questão. Eu quero 

cumprimentar vossa excelência. Quando tomou conhecimento da situação imediatamente 

tomou todas as providências. Então já pega o encaminhamento do conselheiro Nelson com 

experiência, pois já passou por isso. Então ele tem razão, se tiver um pouquinho mais que 

estender, um pouquinho menos, talvez 10 dias, 15 dias, não vai trazer grandes alterações. Mas 

acredito que é importante esta questão. E outra coisa importante, você vai não só lidar com a 

questão financeira de correção, de legalidade e tudo mais, mas também pessoas que poderão 

ter, sem culpa nenhuma, talvez aqui e ali serem atingidas. Mas de qualquer maneira se tiver 

são casos raros, mas não pode permanecer na irregularidade ou em uma situação fora do que 
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determina a Constituição. Cumprimentando o conselheiro Nelson, presenciei a atitude de vossa 

excelência, vi o resultado que isso alcançou para a sociedade e até o reflexo de repercussão 

que teve isso no estado. Cumprimento vossa excelência e cumprimento o presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Agradeço o 

testemunho de vossa excelência. É que é uma coisa que apaixona a discussão, porque todos 

querem encontrar um rumo. E eu sempre procuro primar nas minhas colocações de jamais 

fotografar. Eu procuro colocar no geral as coisas na doutrina. E digo o que vossa excelência 

mesmo ratificou o que eu dizia, identificou pessoas com quatro vínculos. Basta que uma fonte 

omita os dados, acabou-se. Então é importante ver este cruzamento de informações, não é para 

pegar ninguém. Eu conversei com o doutor Carlos Edilson, disse-lhe que um dos graves 

problemas da previdência do Brasil, e de qualquer país que atravessasse isso no mundo, são as 

aposentadorias precoces. Então em um país que hoje está em uma situação de grande 

preocupação a todos nós, porque leva em conta também a média de vida do cidadão e da 

cidadã brasileira. Eu disse a ele: “Vamos fazer um limite aqui no estado do Pará, quantos 

milhares são? Daqueles que se aposentaram, por exemplo, a partir do ano de 1966, 50 anos”. 

Então quando era manual era até um pouco mais difícil, mas se fazia. Qual é o número de 

servidores no estado do Pará, aposentado, que nasceu depois de 1966? É um dado. Porque em 

uma previdência dessa que está falida, praticamente, no Brasil todo por causa dessas 

distorções, obviamente que no caso da média de vida brasileira, se nós temos uma grande 

massa de servidores aposentados com 50 anos desequilibra a balança. E eu já estou um pouco 

na frente de vossas excelências. O governador mesmo outro dia disse: “Quem sabe a nossa 

geração se vai garantir aposentadoria, e depois, como fica? Vossas excelências que são mais 

jovens, se não tiver o recurso não tem como receber aposentadoria. E quero dar um 

testemunho aqui, e vossa excelência, presidente, que tanto tem elogiado o governador e acho 

que na medida dos elogios de vossas excelências são merecidos, eu não considero o 

governador Simão Jatene, nenhum outro político, eu estou falando aqui em tese. Aonde eu 

conheço o governador Simão Jatene, eu não vejo nele um perseguidor, não vejo um sujeito com 

atitude de má fé, de querer decapitar as pessoas, desempregar. Mas às vezes o dirigente tem 

que tomar atitude mais firme. Não, essa condição, quantas noites de insônia a qualquer um de 

nós custa quando temos que dispensar uma pessoa? Vossa excelência é generoso, eu sei, 
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conselheira Lourdes também, mas não quero colocar o governador como se não fosse. Na hora 

que ele põe a caneta dele, eventualmente, para dispensar, como qualquer um de nós, quem 

sabe se ele não dormiu de noite, mas às vezes a obrigação impõe. Então é preciso discutirmos 

isso com muita clareza para também não tornar as pessoas algozes, como eu vejo algumas 

vezes que acontece. Como faria isso? E se vossa excelência tivesse no governo, o conselheiro 

Cipriano elogia que estamos ainda em um estado de equilíbrio. Talvez seja decorrente de 

algumas medidas, eventualmente antipáticas tomadas, mas inadiáveis. Isso é preciso colocar 

muito claro. Uma previdência nossa que aposenta milhares de pessoas com 50 anos, ela está 

dando rombo em um futuro programado, se é que já não deu no presente. Falei aqui na 

questão do IGPREV. Votamos aqui as aposentadorias por invalidez, então se nós tivermos uma 

massa de aposentados com 50 anos e dentro dessa massa de aposentado alguns com invalidez, 

precisamos saber porque foi invalidez, porque o estado brasileiro, infelizmente, pela formação 

de grande parte, que não deve ser assim, mas são os exemplos, no Brasil tem para algumas 

cabeças. Acho que felizmente estão ficando em menor número, que o sujeito para ser 

considerado inteligente tem que passar o pé nos outros. É o esperto. E eu já disse que só 

sobrevive o esperto se ele encontrar o bobo na frente dele, e nós não estamos aqui para posar 

de bobos. Já fiz isso, como sugestão, posso dizer ao governador ele já pega e traga aqui e 

dizer: olha a partir de 56 nós aposentamos milhares de pessoas, e tantas dessas são inválidas. 

Poxa, mas que situação dessa, o sujeito que está tirando proveito dele, está se esquecendo do 

pobre, do desvalido que precisa do serviço público, da saúde, da educação, o dinheiro não 

sobra, porque está pagando um grupo. Se eventualmente tiver essa situação, de malandros que 

estão golpeando o estado, então é nesse sentido que eu peço a cautela para nós fazermos isso. 

O conselheiro Cipriano jamais partiu. E se tiver alguém que conheça, Vossa Excelência foi 

deputado comigo, conselheira Lourdes me conhece, de algum gesto na Casa de perseguição 

que levante o dedo? Não existe. Agora, existem medidas de ordem oficiais, administrativas, que 

têm que ser tomadas. A notícia foi maldosa? Foi, não temos ninguém no teto. Agora isso não é 

uma inspeção só em folha de pagamento, ela envolve outros processos, procedimentos, 

cruzamento de dados para chegarmos ao resultado real e que a sociedade espera nesse 

sentido. E pedir a ele, está presente aqui, estou olhando para ele, eu quero ter a oportunidade 

de, junto com os outros conselheiros, nos enfronharmos nesses dados para que de fato o 
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resultado final possa ser exibido para a sociedade com toda a credibilidade, sem achar que a 

comissão está no descrédito, ao contrário, mas eu acho que nós temos obrigação de participar 

disso. Neste momento, sua Excelência o Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira 

solicitou ao plenário um intervalo de dez minutos. Retomado o curso da sessão, a presidência 

assim pronunciou-se: A maturidade, o discernimento, a interpretação, a grandeza de todos os 

nossos conselheiros para chegar na decisão que vamos proferir daqui a pouco. Então eu vou 

anunciar a votação. Conforme matéria distribuída na sessão ordinária ocorrida no dia 29 de 

novembro, que se refere à proposta de alteração regimental com fim de promover a exclusão 

da modalidade listas de jurisdicionados, para fins de distribuição processual. Retornando ao 

modelo de distribuição por sorteio. A matéria cumpriu o prazo regimental de 15 dias para a 

sua apreciação e deliberação conforme previsto no artigo 276 e artigos seguintes do regimento 

interno do TCE. E eu não vou mais tecer comentários, que eu fiz na introdução, de que mesmo 

com opiniões divergentes, eu quero destacar isso, de mais de um conselheiro, mas nós 

construímos um entendimento em prol da instituição. Então eu, neste momento, consulto os 

senhores conselheiros, vamos deliberar esta matéria para fazer esta alteração regimental. 

Como os conselheiros já conhecem do assunto eu ponho a matéria em discussão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Voto favoravelmente 

também ratificando as palavras de vossa excelência no sentido de que sempre é possível 

construir um entendimento. E todo o entendimento, muitas vezes ou na grande maioria das 

vezes, e se há um entendimento é porque inicialmente há posições contrárias. Então posso dizer 

que unanimemente quando resulta o entendimento é que alguma coisa houve de renúncia de 

alguém. E nós, muitas vezes, quando recuamos de uma posição não significa uma derrota, ao 

contrário, significa uma vitória no engrandecimento de alguma coisa que renunciamos, que 

tínhamos a posição, digamos, no outro. Estou falando de maneira genérica, não a mim, 

especificamente, mas quando se recua e cedemos a construção de uma maioria, é uma 

demonstração de humildade, de resignação em prol do entendimento coletivo que há de ser 

sempre maior do que o sentimento e a posição individual. Então eu quero me congratular com 

o plenário nesse sentido, de podermos ter tido com a colaboração de todos o ponto de 

entendimento para que esta matéria pudesse dar o segmento que vossa excelência está 

propondo agora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 
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Cunha Teixeira: Eu agradeço muito as palavras de vossa excelência, conselheiro Nelson 

Chaves. É exatamente isso que ocorreu nesses momentos anteriores a esta decisão. 

Conversamos e foi assim que aconteceu. Obrigado. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no ATO nº 75, desta data. 

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

regimento, como se trata de uma matéria regimental, neste caso o conselheiro Daniel não vota. 

Eu estou seguindo o nosso regimento, artigo 277, parágrafo 3º, que diz: o projeto de emenda 

regimental só poderá ser votado pelos conselheiros efetivos. E com isso, senhores, eu quero 

novamente agradecer a todos, mesmo os conselheiros que divergiram da proposta, mas 

conforme bem explicado pelo conselheiro Nelson Chaves, nós tivemos a maturidade e o 

discernimento de compreender que era melhor aprovar essa matéria, acreditando que vai 

melhorar para a instituição e para todos nós e, principalmente, para um controle externo do 

TCE. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu quero cumprimentar vossa excelência, conselheiro Nelson, conselheira Lourdes, 

conselheiro Odilon, conselheira Rosa, os nossos colegas conselheiros substitutos, doutor 

Julival, doutora Milene, doutor Daniel, doutor Edvaldo, nossa secretaria, doutor Arlindo, 

doutor Jorge. Com certeza um passo importante. O conselheiro Nelson foi muito feliz, 

resumidamente não tenho o que dizer a não ser cumprimentá-lo mais uma vez pelas palavras. 

Presidente, eu tenho um assunto importante que gostaria de tratar hoje, gostaria de pedir o 

apoio dos colegas. Ocorreu uma denúncia grave. Desde ontem que vem circulando na mídia 

denúncia feita pelos estudantes e pelos pais dos alunos em uma escola pública situada no 

município de Redenção. E foram detectadas três escolas com situações semelhantes. O que 

pode dar a entender, podemos avançar, que isso pode estar ocorrendo em outras escolas. A 

meu ver, um assunto grave e que deve ser levado em consideração a importância disso e os 

desdobramentos que isso pode causar. O que ocorreu? Os diretores dessas três escolas 

estaduais, principalmente a diretora Socorro de uma escola de Redenção, estava 

condicionando a matrícula dos alunos à entrega de material de expediente, por exemplo, resma 

de papel, chamex, chamequinho, como queiram chamar, pasta Z, outros materiais, obrigando 

os alunos a entrega desses materiais na condição de se não entregar não poderiam se 

matricular. Isso é realmente uma coisa preocupante, estarrecedora. Ontem a TV Liberal 
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mostrou a fila dos alunos para matrícula, alguns com material na mão, outros não, e todos 

reclamando. As pessoas que saíam, que não tinham material estavam claramente denunciando. 

Uma senhora, por exemplo, que é empregada doméstica vai receber o salário só dia 20, ela 

mesma disse que não teria condições de comprar o material exigido pela escola pública 

estadual. Então, senhor presidente, eu acho que o Tribunal de Contas tem que interferir. É o 

nosso papel constitucional fazer isso. É grave, não só eu estou chamando atenção para este 

assunto, mas tenho certeza que qualquer conselheiro, como o próprio Ministério Público já, 

por duas vezes, acionou o Tribunal por conta disso e o Tribunal fez e agora com certeza estará 

conosco nesta caminhada. Eu queria pedir a vossa excelência uma inspeção extraordinária, 

especial, nessas escolas. E obviamente que nós vamos oficiar a SEDUC. É competência do 

conselheiro da área, vamos dizer assim, mas eu quero dividir com vossas excelências e pedir o 

apoio dos colegas, porque a coisa parece que vem se agravando. A pessoa condicionar 

qualquer tipo de pagamento ou troca na inscrição da matrícula da escola pública, isso é 

inadmissível. Eu lembro que tem até lei estadual proibindo a cobrança de uniforme para que o 

aluno possa entrar na escola. Quer dizer, você barrava os alunos porque não tinha o sapato ou 

porque não tinha camisa. E a Assembleia Legislativa, através de uma lei, proibiu isso. Se 

fazemos tudo para trazer as pessoas para escola, seja criança, jovem, adulto, pessoas mais 

velhas para que recebam a instrução, educação, alfabetização e tudo mais, vai deixar de botar 

uma pessoa na escola por causa de uma camisa, por exemplo. A Assembleia sensivelmente 

proibiu isso. E agora uma diretora, com certeza o governador não sabe disso, a secretária de 

educação também acredito que não saiba, porque se souber é um absurdo. Já pensou se a 

pessoa perde o prazo? Quando ela perde o prazo, senhor presidente, ela não pode estudar o 

ano inteirinho, ela passa o ano inteiro sem estudar por causa de um papel, uma folha de papel, 

pelo amor de Deus. É um absurdo. Então eu queria pedir o apoio dos colegas, vou já 

despachar, mas se o plenário nos der esse apoio fica, obviamente, mais forte. A inspeção para 

apuração, ouvir a diretora, pedir os documentos, que existe requisição dela à SEDUC pedindo 

dinheiro para comprar esse material e não recebeu. Mesmo assim não dá direito para ela 

cobrar nada. Eu quero que as pessoas que deram o material indevidamente, porque foram 

cobradas indevidamente, sejam ressarcidas. O estado não vai dar o dinheiro, mas devolve o 

material para a pessoa. Que absurdo é esse. Teve um diretor de uma escola que ainda disse 
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assim: “Nós não condicionamos, nós só pedimos. Se a pessoa der, tudo bem, se não der eu 

matriculo”. A outra não, foi incisiva, mostrando material, dizendo, como se fosse uma 

obrigação das pessoas de fazerem. Aquilo é um absurdo, talvez uma pessoa que não tenha 

recebido a devida orientação dizer: “Olha, a senhora não pode fazer isso”. O cidadão quando 

paga os impostos já está pagando saúde, educação, segurança, transporte, todos nós sabemos 

disso. Então, na escola pública, é um absurdo a cobrança disso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, 

vossa excelência já identificou nome da escola? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: São todas de Redenção, no Pará. Então, 

senhor presidente, para colocar aqui, eu acredito que nós precisamos ter medidas 

emergenciais. “Não tem problema!” Tem problema sim, porque se perderem a data da 

matrícula, eles não vão poder estudar. Então medidas emergenciais quanto à situação das 

escolas estaduais de Redenção. Eu vou já dizer o nome das três. Senhor presidente, senhores 

conselheiros, as escolas estaduais recebem recursos federais para manutenção da escola 

denominado Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. E a Seduc também complementa os 

recursos estaduais com suporte e manutenção das escolas, com fundo rotativo, que é aquele 

dinheiro do fundo que é utilizado na aplicação de recursos na escola. Então em virtude dessas 

questões, nós queremos saber se esses recursos estão chegando, está sendo direcionado para 

as escolas, fazer diligência nas escolas com a diretora, isso com base no regimento, artigo 67, 

regimento interno, realizar requisições de documentos, nós vamos solicitar os documentos das 

escolas, enfim, enviar ofícios solicitando toda essa questão de material do fundo rotativo. E 

quanto as escolas também, com base no artigo 82 do regimento interno, realizar inspeções nas 

três escolas citadas. Então eu queria sugerir a vossa excelência, presidente, para evitar 

maiores despesas, alguma coisa, nós estamos prontos. O doutor Rafael Laredo, com toda a sua 

equipe, diligentemente, está pronto, trabalhando, mas até sugeriu, e eu também concordo, que 

a própria unidade regional de Marabá possa receber essa orientação daqui e fazer essas 

inspeções. O que eu queria, presidente, era que chegasse uma ação imediata do Tribunal nas 

escolas até para sugerir para ela que se abstenha de fazer tal cobrança, até para evitar o 

agravamento do problema de a pessoa não poder se matricular. É nesse sentido que eu queria 

ação imediata. Convido a esclarecer as dúvidas quanto às denúncias feitas e com relação à 
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cobrança de material escolar por parte dos gestores das escolas. E verificar, de fato, a 

realidade, ouvir os diretores, professores e o cidadão que é o aluno, os pais dos alunos. Quanto 

à Seduc, eu queria verificar, com base no artigo 67 do regimento interno, os valores que foram 

repassados para essas escolas através do fundo rotativo, que é aquele suprimento de fundos 

que nós recebemos para pequenas coisas. E tem denúncias também, senhor presidente, 

senhores conselheiros, que no ano passado, na matrícula, foi exigido material e, além do 

material de expediente, foi exigido material de limpeza também para a escola. E a pessoa 

agoniada, no desespero, acaba tirando dinheiro do seu salário para não perder a matrícula. 

Isso já foi ano passado. Este ano foi comprovada esta denúncia. Então pedir à Seduc que 

demonstre o repasse dos suprimentos de fundo que foram destinados para a compra desses 

materiais e que lá não chegou, mesmo tendo solicitado, mostrando tudo o que foi denunciado 

através da reportagem. Também apurar possível ausência de suporte administrativo às escolas 

estaduais por parte da Seduc. Se a Seduc está dando esse apoio, esse suporte, ou deixa lá o 

diretor em uma situação de abandono, que ele tem que se virar. Mas vamos conversar aqui 

entre nós, uma questão é a pessoa ter dificuldade e pedir o apoio da comunidade, vamos fazer 

um bingo, vamos fazer uma promoção, um evento para arrecadar, isso é uma coisa. A outra 

coisa é você chegar na escola e dizer: “Só pode se matricular se apresentar isso”. Isso não 

pode, é um absurdo. Então pedir essas informações imediatamente. As escolas são Ronan 

Fidélis de Melo, Deusuita Pereira Queiroz e Palma Muniz. E eu tenho também o nome das 

diretoras das escolas. Mas eu queria primeiro, senhor presidente, fazer essa inspeção com 

cuidado para que nós não cobremos de ninguém indevidamente, mas sim apurar. Mas eu acho 

que é importante que o Tribunal de Contas do Estado, que é a sua função, imediatamente atue 

na situação e vá para cima do problema com o intuito de orientar e resolver, principalmente 

não causar um prejuízo maior para a sociedade que depende dessas escolas públicas para 

estudar e muitas vezes não tem dinheiro, porque se tivesse dinheiro não estava na escola 

pública, estava em outra escola. Então eu queria fazer essa questão, nós estamos atuando. 

Agradecer toda a equipe do meu gabinete, do doutor Rafael Laredo, da 5ª controladoria, que é 

o controlador com toda a sua equipe competente também. E pedir o apoio de vossa excelência 

e de todo o plenário nesse sentido para mostrar que o Tribunal está atento às questões sociais 

e às questões importantes do estado. Muito obrigado, presidente. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Então eu 

vou colocar em votação a proposição do conselheiro Cipriano Sabino de que o TCE faça uma 

inspeção extraordinária no município de redenção, nas três escolas citadas pelo conselheiro 

Cipriano, que são de responsabilidade do estado, vinculadas à Secretaria de Estado de 

Educação, com base nas ponderações, quase que na forma de denúncia que está fazendo o 

conselheiro Cipriano Sabino. E o conselheiro Cipriano Sabino conversou comigo, nós vamos 

determinar ao controle externo que faça através da Secretaria de Controle Externo de Marabá. 

Já está aqui um dos membros, nosso auditor de controle externo Fábio. Então nós vamos fazer 

através de Marabá. Ao controle externo para que tome essas providências e apure tudo o que 

está sendo denunciado neste momento através do eminente conselheiro Cipriano Sabino. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

inicialmente parabenizo, ratificando tudo o que foi dito responsavelmente pelo conselheiro 

Cipriano, que tem sido atento a essas situações no estado do Pará. É um fato grave, penso que 

o tribunal deve se mobilizar no sentido de verificar e comprovar as denúncias que foram feitas 

de maneira que eu não só concordo e parabenizo a iniciativa do conselheiro Cipriano, que 

demonstra que está atento sempre aos assuntos de grande importância da construção de uma 

sociedade que todos pretendemos, especialmente na área da educação. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: de acordo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

De acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel 

Mello: Concordo, excelência. E também parabenizo o conselheiro Cipriano pela sensibilidade, 

pelo espírito, realmente, de controlador do poder público e uma omissão, que se de fato isso 

concretizar, essa denúncia, extremamente grave. É função institucional desta Corte de Contas 

apurar e dar os devidos nomes a quem mereça e corrigir esta distorção, esta impropriedade, 

que é lamentável ainda acontecer nos dias atuais, justamente em um setor tão sensível que é a 

nossa tão combalida educação. Parabenizo o conselheiro Cipriano pela iniciativa. 

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

bem. Eu também voto de acordo. Cumprimento o conselheiro Cipriano, a equipe da 

controladoria, de sua responsabilidade, o controlador Rafael Laredo. Eu acompanhei na 
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semana passada um trabalho orientado pelo conselheiro Cipriano, estava presente a equipe da 

controladoria em uma escola de Belém, na Augusto Montenegro, e eu achei muito importante 

aquele trabalho. Teve repercussão na mídia, a televisão cobriu e o Tribunal estava presente lá 

fazendo seu trabalho. E é o que vai acontecer em Redenção. Então foi bom que decidimos à 

unanimidade. E sei que estamos de recesso, mas eu vou orientar o controle externo como 

podemos fazer isso, porque a matrícula está acontecendo agora. Vou ver com o doutor Edilson, 

está aqui um integrante da Secretaria de Marabá, mas o secretário não está. Como diz o 

doutor Odilon, vou ligar agora, mas vamos agir rápido porque o momento requer esta atenção 

especial, mesmo que tenhamos que disponibilizar diária, apoio, mas vamos fazer. E que a 

secretaria tome as providências de acordo como as ponderações, o que foi apresentado pelo 

eminente conselheiro Cipriano Sabino. O Plenário, então, manifestou-se inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.870, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, esta é última 

sessão deste ano, eu queria, em meio a tantas coisas que acontecem, que merecem críticas, 

como agora mesmo o conselheiro Cipriano colocou, mas algumas coisas que devemos também 

nos exaltar como integrantes do estado, nos alegrarmos com as coisas que ocorrem também de 

bom aqui no estado do Pará. Nós tivemos há cerca de 15 dias a presença em nossa Casa, com 

muita honra para nós, o doutor Pedro Vasconcelos, que é o diretor do Instituto Evandro 

Chagas. Ele veio aqui pela iniciativa da escola de contas, tão bem dirigida pela conselheira 

Rosa, fazer uma conferência, uma palestra, do meu ponto de vista, maravilhosa a respeito da 

instituição Evandro Chagas. E eu tive o privilégio também, que me foi concedido pelo 

conselheiro Cipriano, de ser coadjuvante dele na proposta de condecoração ao Instituto 

Evandro Chagas pelos relevantíssimos serviços que presta à saúde pública, eu sempre digo, 

mundial. E a presença do doutor Pedro na simplicidade que é normalmente a característica 

das pessoas preparadas, dirigentes, ele aqui esteve e deu uma demonstração da eficácia e da 

eficiência do Instituto Evandro Chagas a despeito das instruções orçamentárias pelas quais o 

país passa e notadamente na área da pesquisa também. Mas o jornal O Liberal iria abordar 

esta matéria na sessão passada, mas foi a sessão da eleição, ainda há tempo, até para 

festejarmos aquilo que deve ser festejado, aquilo que é bom. É que o jornal O Liberal noticia o 

diretor do Instituo Evandro Chagas, que é o doutor Pedro Vasconcelos, foi eleito membro 
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titular da academia brasileira de ciências, e é o primeiro pesquisador do instituto a integrar a 

academia em 80 anos. Quer dizer, é uma condecoração ao estado do Pará, pessoa de 

relevantes serviços prestados à terra. Quero dizer que o meu relacionamento com ele é 

extremamente cordial, mas distante, uma questão de justiça de fazer a quem tem seus méritos 

realçados e neste sentido agradecendo ao nosso estado. Então em razão da atuação do Instituo 

Evandro Chagas e agora, especialmente, no momento que ele é diretor. Aliás, eu queria deixar 

o registro, fiz isso no plenário, mas eu queria ratificar isso como um integrante do plenário da 

Casa, ilustre procurador geral de contas, que teve oportunidade de ainda chegar. Estava com 

evento no seu ministério, mas foi lá prestigiar, e o diretor ficou extremamente feliz pela honra 

da presença do procurador geral de contas na condecoração dele. Eu queria que não 

esquecêssemos o convite para que todos nós visitássemos o Instituto Evandro Chagas. 

Realmente é uma coisa muito gostosa de se ver, a forma da pesquisa como é efetivada lá, e 

acho que é um crescimento de cidadão para nós termos um contato mais amiudado e mais 

profundo com esta instituição que tanto honra o estado do Pará. Então queria fazer esse 

registro ao final, para pedir que o plenário, se assim achar conveniente, se congratule com o 

doutor Pedro Vasconcelos por essa conquista que é importante na área pública. De outro lado, 

eu quero também fazer o registro no momento que o Brasil atravessa e os jornais noticiam 

tantos grupos pujantes, economicamente falando, às vezes, muito densos financeiramente, 

balançam com a crise que o país atravessa. Questão do desemprego que influencia na 

diminuição da renda familiar que, diminuindo a renda familiar, diminui a questão da compra e 

a prestação dos serviços, e isso atinge o coração das famílias. É algo terrível, desemprego que 

assola o país, nós sempre discutindo aqui, mesmo em tese, as diretrizes. Eu me permito nessa 

pequena divagação de fim de ano, quando o Brasil teve a capacidade de sediar Olimpíada e 

Copa do Mundo, quando a Suécia abriu mão de fazer uma Olimpíada porque dizia que havia 

outras prioridades. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Fez as Olimpíadas internas, não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Exatamente. Vossa excelência até joga comigo, sabe 

o quanto eu gosto do futebol, conselheiro Cipriano, nosso centroavante, então o senhor me 

marca e ele faz o gol. Na realidade nós vemos só um elefante branco que o Brasil não 

construísse para a Copa do Mundo. Eu vou falar aqui no final sobre a morte do Dom Paulo 
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Evaristo Arns e vou simbolizar isso, um elefante branco que eu quero dizer, os estádios que 

depois de pronto ficam com pouca utilização. Se esse dinheiro todo tivesse empregado na 

construção de creches por este país. Então são essas coisas que nós, às vezes, de fora não 

compreendemos como as pessoas que tem o poder de decisão não fazem esse contraponto, de 

eliminar o que é supérfluo, eventualmente dar uma fita de inauguração, uma banda de música 

tocando em detrimento das coisas mais sérias, mais simples, mais importantes para a 

construção da cidadania, da sociedade. É uma reflexão que nós não podemos deixar de fazer. 

E eu quero dizer que a crise que assola o país atinge as indústrias e o comércio. E eu quero 

registrar aqui com muita alegria que houve a concessão da ordem do mérito industrial pela 

Confederação Nacional das Indústrias a personalidades que contribuem com o 

desenvolvimento da indústria brasileira e do país. Neste ano a Confederação Nacional das 

Indústrias conferiu a ordem do mérito industrial ao doutor Hélio Melo Filho, que é um dos 

diretores da Hiléia, empresa nascida no município de Castanhal pelos antepassados dele e de 

outros companheiros que são diretores, e eles continuaram o trabalho dos pais. Veja que no 

momento da crise brasileira, ainda assim, uma indústria paraense, nascida no interior se 

destaca no mercado regional, no mercado nacional, e até mesmo no mercado internacional, 

como indústria de alimentos. E isso é a demonstração da competência da nossa gente, das 

pessoas que para cá vieram, alguns deles vieram de outras plagas para implantar a indústria. 

E veja que no momento o doutor Hélio Melo, que é um empresário de sucesso, é distinguido 

com esta condecoração, deve ser motivo de alegria para todos nós. Eu gostaria de propor, se 

pudéssemos nos dirigir à Federação das Indústrias do Estado do Pará, a própria 

Confederação Nacional das Indústrias, a Hiléia, que é a firma que ele dirige, e a ele próprio, 

dizer que este plenário identificou esta homenagem, reconheceu o mérito da homenagem e se 

associa, fazendo votos que outros tantos empresários possam também ter esse sucesso e, 

consequentemente, a pujança da indústria representa a mão de obra, representa o trabalho, 

representa a renda. Então não se vê só a figura do industrial, é aquilo que ele representa para 

a economia regional. Então eram esses dois registros que eu queria fazer. E ao mesmo tempo 

que encerramos a nossa participação nesse ano, eu queria, obviamente, desejar um feliz natal, 

um santo Natal para todos nossos servidores, aos servidores, os integrantes, os conselheiros 

substitutos, procuradores, servidores do Ministério Público de Contas, que nós todos 
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labutamos tantos dias por este ano todo, especialmente nós, servidores, as pessoas que veem 

aqui, os jurisdicionados, um santo Natal. E que o ano novo seja um ano menos difícil, que ele 

já se afigura de muita dificuldade, mas que seja menos difícil, que possamos realmente 

encontrar um rumo para que esse Brasil seja uma pátria feliz e fraterna, quando registra ao 

lado disso que faleceu Dom Paulo Evaristo Arns, que foi um símbolo neste país de combate à 

violência, à repressão, à tortura, tomando medidas corajosas com a força apenas espiritual 

para se solidarizar para os desvalidos daquela hora. Eu prego sempre isso, não sei se tenho 

conseguido, mas tenho procurado também pregar o ecumenismo, a socialização com os outros, 

com as outras entidades, especialmente no caso da religião. E nós vimos depoimentos do 

rabino, de pastores, das denominações evangélicas as mais diferentes, solidarizando-se com a 

figura que foi Dom Evaristo Arns, inclusive com a irmã dele que se dedicou, morreu, inclusive, 

em um terremoto no Haiti combatendo a pobreza. E dizer que é uma morte sentida por todos os 

brasileiros, independente dos credos religiosos, mas pela vida dedicada. Ele, não me 

surpreendeu, mas vi em um documentário sobre a vida dele que fez cinco anos de doutorado na 

Sorbonne, ele dizendo que aprendeu muito mais com o povo pobre do que nos cinco anos que 

ele passou no doutorado na Sorbonne. Um homem dedicado realmente a construir o bem. E 

uma das atitudes fundamentais, veja quanta dificuldade isso deve ter custado a ele, quando na 

direção da arquidiocese de São Paulo, ele vendeu o Palácio Episcopal e com o dinheiro 

arrecadado ele construiu creches nas áreas periféricas e pobres da cidade. Então isso revela o 

sentimento de fraternidade, de solidariedade, caridade, justiça em busca da paz que esse 

homem pregou. E eu quero exatamente finalizar com os meus colegas, com os servidores, 

dizendo que estes sentimentos da solidariedade, da fraternidade, da caridade, da compaixão, 

da busca permanente pela justiça, possam nos levar a um ambiente de paz para que este país 

encontre, realmente, o seu verdadeiro destino de ser essa pátria solidária, progressista, no 

sentido das conquistas sociais para que, ao lado de um país potencialmente rico, possamos 

também nos defrontar com uma população realmente feliz. Bom Natal e bom ano a todos. 

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

colocar em votação a proposição do conselheiro Nelson Chaves. Primeiro em relação ao grupo 

Hiléia. E a pessoa homenageada é o dono e fundador. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ele é o diretor. O fundador foi o pai dele junto com 
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outros industriais da época. Um deles o doutor Inácio Gabriel, irmão do falecido governador, 

Almir Gabriel, senhor Edilardo. E os filhos vêm prosseguindo, modernizando e ampliando o 

círculo de atuação dessa empresa, que é orgulho para o estado do Pará. E eu queria então 

propor esses votos de satisfação de alegria a essa empresa. É uma indústria que veio de 

Castanhal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: É um orgulho para o estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É um orgulho para o estado do Pará. Já no 

mercado, inclusive, internacional. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Cresceu muito, tem potencial e é uma marca que nos 

orgulha. A Hiléia é uma marca forte. Deixa eu perguntar outra coisa a vossa excelência. Então 

eu vou começar a colher os votos, a começar por vossa excelência, são duas proposições 

diferentes. Tem três? Sim, são congratulações ao diretor do Instituto Evandro Chagas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A ele 

especialmente, porque esta condecoração é para ele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele foi homenageado sendo convidado para 

ser integrante da academia brasileira de medicina. Em 80 anos de existência do Instituto 

Evandro Chagas. São as três proposições. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu parabenizo mais uma vez o conselheiro 

Nelson pela lembrança. Veja que ele destaca as pessoas importantes, merecedoras, 

efetivamente, do aplauso, do reconhecimento, do abraço, do agradecimento da sociedade 

paraense brasileira, em virtude das ações que essas pessoas, bons exemplos, boas atitudes, 

encaminhamentos, deram para toda a sociedade brasileira e para o povo do Pará. Então 

aprovo com louvor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Conselheiro Nelson, quantos anos tem a Hiléia? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu não sei responder de pronto, mas tenho 

impressão que pelo menos uns 40 anos. Porque foi a geração anterior. O Hélio hoje deve ser 

um homem na faixa dos 50 e ele já vem nesse trabalho há pelo menos umas duas décadas e 

meia. O pai dele que eu tive a honra de conhecer, seu Hélio Melo, e juntamente como senhor 

Inácio Gabriel e o senhor Edilardo também. Eram os três que fundaram. Então eu tenho a 

impressão que a Hiléia está beirando o meio século. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu perguntei porque eu lembro jovem, mais jovem, de 

comer biscoitos e macarrão da Hiléia lá em Santa Catarina. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu gostei de vossa excelência pela sua, 

vamos dizer, modéstia, de que é mais jovem. Você viu, doutor Felipe? Ele se deu conta, me 

lembro jovem, mais jovem. Vossa excelência é um jovem. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu perguntei por conta disso. E isso demonstra a 

solidez da empresa e de quanto ela representa para a economia do estado. E com certeza foi 

merecida essa comenda. E essa empresa deles, na Augusto Montenegro, é vizinha nossa, minha 

e do doutor Julival.  Quero também, da mesma forma, presidente, Dom Paulo Evaristo Arns 

era catarinense, nascido no município de Forquilhinha, próximo a Criciúma, para quem não 

conhece, a irmã também. E ele fez toda a carreira episcopal dele em São Paulo. E isso que 

vossa excelência falou da venda do Palácio Episcopal para a construção de creches demonstra 

o quanto é a grandeza que esse homem tinha. Inclusive nesse documentário que passou na 

Globo, ontem, a conversa que ele teve com o presidente Médici na ocasião. E o presidente 

Médici no início da década de 70 foi, de certa forma, até meio grosseiro: “O senhor cuide lá 

das suas ovelhas que eu cuido aqui do estado”. Mas é um homem que realmente merece 

homenagens porque ele estava fora da curva, uma pessoa muito humana e como religioso ele 

contribuiu muito, inclusive para as diretas já, na década de 80, para reformulação política no 

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

permita-me, vossa excelência, a edição do livro Brasil nunca mais. Não o Brasil nunca mais, 

“Brasil: nunca mais”. E naquele momento, porque a situação histórica, conselheiro Odilon, 

ela é extremamente importante pela coragem serena, sem empáfia, sem radicalizações. No 

momento que vossa excelência se refere, quando ele faz a missa para o jornalista Herzog quer 

dizer, naquele momento que todo mundo se escondia, ou atrás da batina ou não, então ele teve 

a hombridade, a coragem, um momento mais difícil, talvez, daqueles anos, para o Vladimir 

Herzog ele fez uma missa na catedral homenageando e, ao mesmo tempo, protestando por até 

hoje. Hoje tem a certeza que aquela morte que não era aceita como suicídio e que a história 

comprova que não foi. Então naquele momento a decisão de um homem tomar aquela atitude 

na situação vigente, hoje nós, talvez, folheando os livros vamos dizer: “Não, aquilo exigiu 

muita coragem”. Não poderia se deixar de falar em dom Helder Câmara também, que era uma 
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vida portentosa em razão da proteção aos pobres e aos desvalidos. E ele falava abertamente, 

Dom Paulo Evaristo, então é uma pessoa que merece. Especialmente olhando a atitude dele 

naquele momento específico. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Então esse reconhecimento tem que ser de fato, porque ele contribuiu muito 

para a democracia brasileira, para estabelecer alguns parâmetros de solidariedade que lhe 

deu exemplos. Então é merecido todas as homenagens ao dom Paulo Evaristo Arns. E ao 

diretor do instituto do Evandro Chagas, parabenizá-lo também porque foi merecido naquele 

dia, presidente, a comenda que esse tribunal deu, a medalha Serzedello Corrêa foi de fato 

extremamente merecida ao Instituto Evandro Chagas porque ele vem sim colaborando para a 

medicina e para a saúde desse país. E o reconhecimento público pela Casa, e congratulo o 

conselheiro Nelson e o conselheiro Cipriano pela iniciativa, demonstrou que nós estamos sim 

observando todas essas situações e reconhecendo quando todos se empenham em favor da 

sociedade brasileira, da sociedade do nosso estado. Eu acompanho todas as iniciativas. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho as proposições. E gostaria de registrar, como esta é a última sessão do ano, até em 

atenção ao conselheiro Nelson Chaves que sempre premia a escola de contas com ideias 

maravilhosas, não só a escola de contas, esse tribunal. Queria registrar que já se encontra no 

planejamento anual de 2017 do próximo ano o início do TCE Universitário, que recentemente 

foi sugerido pelo doutor Nelson Chaves. E agradecer sempre a sua importante ajuda. Além 

disso, me somo às felicitações natalinas, desejo um feliz Natal, abençoado Natal a todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos, membros do Ministério Público, servidores da Casa, 

para que nesse período nós refaçamos as forças para que enfrentemos 2017 com energia e 

encaremos esse grande desafio, que certamente nos espera no ano que se inicia em breve. E 

que ele seja próspero. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Daniel Mello: Eu também voto de acordo com a proposição. Mas também gostaria 

de fazer uso da palavra rapidamente. Nesse primeiro período de chuvas que eu passo no Pará 

e em Belém, gostaria de usar isso até para fazer uma rápida reflexão ao seguinte: a água tem 

uma simbologia, a água representa a vida. Desde os primeiros filósofos, Tales de Mileto, ele já 

dizia que tudo vinha da água, então a água representa a vida, representa a renovação. Belém é 

uma terra abençoada. O Pará é um estado abençoado. Porque tem consigo, na sua própria 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1987

característica o período das águas e a água renova a vida e garante a vida, toda a forma de 

vida. E nesse espírito de renovação, relacionando isso com o Natal, Cristo renovou, Ele é o 

segundo Adão quando ele veio na forma de homem para viver entre nós. Ele veio com uma 

missão de nos religar a Deus, ao pai, por meio de um sacrifício. E houve uma renovação. Mas 

o interessante é que Cristo, mesmo Ele, porque Ele estava sobre forma de homem, sendo Deus 

na forma de homem, Ele em um primeiro momento, em uma conversa que teve com Deus no 

getsêmani disse: “Pai, afasta de mim esse cálice”, porque em um momento inicial ele sabia 

que iria sofrer e ele pensou como homem e disse que não queria sofrer. Mas logo na sequência 

Ele disse: “Pai, faça-se em mim segundo a sua vontade e não segundo a minha vontade”. Para 

dizer que ele tinha uma missão muito maior que era salvar toda a sociedade, salvar a 

humanidade, religar a humanidade e pagar o pecado na cruz cometido pelo primeiro Adão. E 

isso mostra a grandiosidade de Deus e de Cristo naquele momento e um espírito de renovação, 

de vida, de nova vida. Porque nova criatura nós passamos a ser. Eu falo isso porque eu sei que 

o povo paraense, o povo belenense tem um espírito cristão e uma fé muito grande, muito 

profunda. E que nesse Natal esse espírito de renovação invada todos nós. E nós como 

servidores e como agentes públicos, de um modo geral, nós temos uma missão que não é 

pensar em nós, é pensar na sociedade. A nossa função aqui, assim como Cristo veio para 

salvar a humanidade, a nossa função, temos que pensar que esse espírito nos tome para o ano 

de 2017, que nos pensemos muito mais, muito menos em nós e muito mais na missão da qual 

somos imbuídos que é de, vou colocar entre aspas aqui a expressão, salvar também a 

sociedade porque nós temos essa função. E que sirva de renovo esse período de recesso, de 

renovo das nossas forças para que voltemos com forças no ano de 2017 e que sirva também de 

renovo para as nossas ideias, dos nossos pré-conceitos, das nossas preconcepções, sempre no 

sentido de melhorar e fazer melhor. Eu coloco isso para a nova mesa diretora que vai assumir 

a partir do ano que vem, que tenha esse renovo de ideias, sempre imbuído do espírito 

republicano mais profundo, que é a nossa função em razão da sociedade, em razão das pessoas 

que lá estão e que nós pensemos muito mais assim, não só a nova mesa como todos os 

conselheiros, todos os servidores da Casa que nós atuemos dessa forma. É o meu desejo mais 

profundo em relação ao ano que vem, a todos nós, a nossa Casa. Entendo que a sociedade 

paraense merece isso de nós e nós temos que estar imbuídos. Nós estamos em um momento de 
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turbulência e de tantas denúncias e de uma guerra de forças entre poderes que certamente nós 

vivemos um turbilhão, mas isso também vai trazer a possibilidade de uma renovação, de nós 

termos uma nova gênesis, uma possibilidade realmente de renovar tudo e começar, não do 

zero, mas começar de um estágio muito anterior ao que nós estamos em relação à coisa 

pública. Esse é o meu desejo mais profundo. Vou fazer esse exercício, autorreflexão. Não estou 

falando para que façam, eu farei, mas espero que todos nós possamos fazer isso e voltarmos 

ainda melhor para cumprir muito mais fielmente e dignamente o nosso mister constitucional, 

presidente. Esse é o meu desejo. Foram, então, colocadas as matérias em votação que, 

aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 167, 168, 169 e 

170/2016-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu queria fazer um registro daquilo que nós não 

gostaríamos. É que faleceu em Belém o médico do seu clube, que é o clube do Remo, doutor 

Amintas Melo. Não era do meu clube, mas éramos amigos. E foi uma perda para o esporte 

paraense, uma pessoa dedicada, passou a vida profissional dele ajudando lá o clube do seu 

coração, que era o seu também, Clube do Remo. E eu gostaria de propor a este plenário 

também os pêsames à família, ao clube do Remo, porque foi uma pessoa dedicada e nós todos, 

independentemente da cor da bandeira que amamos, nós temos que reconhecer os valores da 

vida. E, inegavelmente, o doutor Amintas Melo foi um valor expressivo no esporte e na 

medicina do Pará. E penso que o Tribunal deva se associar à família, especialmente agora 

também ao Clube do Remo no sentido de encaminhar votos de profundo pesar pelo seu precoce 

desaparecimento. Foram, então, colocada a matéria em votação que, aprovada unanimemente, 

ficou consubstanciada através do Ofício n.º 171/2016-SEGER, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson foi 

muito feliz vossa excelência hoje, quatro assuntos diferentes, todos importantes. E eu acho que 

da minha parte é concordar porque as palavras foram tão, eu posso dizer, acertadamente 

colocadas, que eu posso dizer, discursos agradáveis irretocáveis. Eu não tenho mais o que 

dizer. E sobre Dom Evaristo, conterrâneo do doutor Odilon, tristeza no coração. Há pouco 

tempo, não faz muito tempo, nós vimos sua irmã, em uma ação humanitária no Haiti, doutora 

Zilda, falecer fazendo o bem, foi vítima de um acidente, daquele que não esperamos, um 

terremoto que a tirou desse mundo. Ela justamente fazendo uma ação humanitária em um país 
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pobre. E que vossa excelência teve a percepção de lembrar, isso é história do Brasil, estamos 

perdendo uma referência, um ícone, um homem que contribuiu com a história do Brasil. Ele fez 

diferença. E era um dos homens mais cultos da igreja católica. Ele não só tinha mais de um 

doutorado. Chegou a estar entre os nomes para ser Papa, por ser um cardeal tão respeitado, 

credenciado e preparado, falava vários idiomas, este homem que o Brasil perde hoje. E 

concordo, como eu disse, um discurso perfeito que não tem o que acrescentar. Tudo que o 

conselheiro Nelson Chaves falou, Odilon, nossos conselheiros Cipriano, doutor Daniel, 

doutora Rosa. E as palavras do doutor Daniel sobre o Natal, sobre Cristo, não tem o que dizer 

mais a não ser que vossa excelência foi iluminado nesse dia de hoje para proferir palavras tão 

apropriadas para um dia como o nosso, encerrando um ano de trabalho no DCE, a última 

sessão do pleno. E eu acho que hoje nós tivemos aqui um clima de paz e algo até maior, mais 

forte, conselheira Lourdes, que nos tocou profundamente, nós estamos encerrando este ano 

muito bem, não estamos olhando atravessado para nenhum colega, ao terminar essa sessão nós 

podemos abraçar cada colega, porque nós estamos em paz aqui. Mesmo divergindo um do 

outro, nós tivemos a capacidade, a grandeza de poder convergir para as soluções em prol da 

institucional e da sociedade. Eu estou muito feliz, encerrando este ano nesta sessão com o que 

nós conseguimos fazer. E eu quero agradecer a todos vocês por isso. Então tem duas pessoas 

que pediram a palavra, conselheira Lourdes Lima e o doutor Felipe Rosa Cruz. Da minha 

parte, muitíssimo obrigado. Feliz Natal a todos. Amanhã vamos pagar o décimo terceiro e dia 

22 ou 23 pagaremos o salário de dezembro a todos. Muito obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Presidente, gostaria 

também de me manifestar. Primeiro parabenizar o conselheiro Nelson por trazer, como foi dito 

aqui por todos os que me antecederam, quatro assuntos assim da maior relevância, da maior 

importância, para a história do Pará, a história do interior do Pará e a história do Brasil. E 

também, ao final da sua fala, ele lembrou da época que estamos vivendo, que é o Natal. E eu 

gostaria de assim dizer da minha alegria neste momento, compartilhar com todos, com vossa 

excelência, com conselheiros aqui presentes, com o conselheiro André que não está presente, 

mas que conviveu conosco esse ano, pedindo a Deus que dê saúde para ele. Nós sabemos as 

dificuldades que ele vivencia neste momento. A todos os conselheiros substitutos, a todos os 

servidores e servidoras, ao Ministério Público, grande parceiro, seus procuradores, seus 
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servidores e servidoras. E foi muito bem lembrado pelo doutor Nelson esse momento que nós 

estamos vivendo. Nelson, parabéns mais uma vez para você, por trazer esses assuntos tão 

importantes e de muita emoção para nós. Na vida de Dom Arns, do doutor Pedro, do Hélio e 

do médico do clube do Remo, Amintas. São assuntos diferentes, mas todos com muita emoção, 

doutor Odilon. Emoção do momento que nós vivemos, que é o momento do Natal, que 

desejamos paz, alegria e felicidade a todos. Eu compartilho com vossa excelência, parabenizo 

por trazer esses assuntos, inclusive o próprio Natal que vossa excelência puxou aqui, nós já 

votamos todos os assuntos que serão encaminhados. E desejar um feliz Natal a todos, 

parabenizar também o nosso presidente, todos os conselheiros, todos os servidores, todos nós 

estamos de parabéns porque encerramos esse ano com muita alegria, harmonia, paz e 

tranquilidade. Que no ano de 2017 nós possamos também estarmos nesse mesmo clima 

fraterno, harmonioso, que as divergências aconteçam, mas que nós possamos ter esse espírito 

compreensivo entre todos nós, que possamos ter a tranquilidade, a paz e poder se abraçar 

todos os dias de nossas vidas como amigos. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por tudo 

que vocês têm feito por nós, inclusive por mim, por todas as compreensões e estamos 

encerrando um ano com muita tranquilidade, com muita paz, com muita felicidade para todos 

nós. Feliz Natal e um ano novo de muita prosperidade e também de muita paz. Muito obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe 

Rosa Cruz: Serei breve, senhor presidente, apenas para endossar tudo o que foi dito, louvar todos 

os encaminhamentos, sugestões que foram votadas e endossadas aqui hoje. Empenhar os votos do 

Ministério Público de Contas para um feliz Natal, um próspero ano novo, que todos voltemos 

renovados e melhores do que fomos ao longo de todo esse ano, tenho certeza de que muito trabalho 

nos espera, mas não nos faltam coragem, comprometimento com a coisa pública. Um forte abraço 

a todos e até 2017. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito obrigado, doutor Felipe. Quero pedir ao doutor Arlindo, senhor secretário, que 

leia o documento de expediente. Antes dele começar a ler, quero informar aos senhores 

conselheiros que amanhã vamos iniciar oficialmente a transição e a equipe da conselheira Lourdes 

Lima estará reunida com a nossa equipe de trabalho, vamos trabalhar o dia todo já nesse trabalho 

de cooperação, fazendo uma transição responsável em prol da nossa instituição. Senhor secretário, 

leia o expediente. Manifestação do Senhor Secretário-Geral José Arlindo Siqueira da Silva: Pois 

não, excelência. Ofício 2023/2016, procedente do gabinete da conselheira Mara Lúcia do Tribunal 
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de Contas do Município do Pará. Assunto: agradecimento. Senhor conselheiro, sensibilizada, 

agradeço os votos de congratulação pela minha eleição para a vice-presidência do TCM-Pará, 

manifestadas pelos seus ilustres conselheiros e acompanhado pelo nobre procurador geral do 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará, representando seus pares, os quais, registrados 

em sessão ordinária dessa Corte de Contas. Aproveito ainda para reafirmar meu apreço pelas 

destacadas instituições parceiras na atuação do controle externo da gestão pública. Cordialmente, 

conselheira Mara Lúcia. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar que estamos encerrando o ano, afinal 

de contas final de ano é sempre uma época de balanço e agradecer a todos aqui deste colegiado, 

tive a oportunidade de aprender muito nesse ano de 2016. Gostaria de agradecer também a minha 

pequena equipe de trabalho que se dedicou e que fez o possível para que conseguíssemos realizar a 

quantidade de projetos que foi encaminhada para o nosso gabinete neste ano. E desejar que 2017 

venha com muitas perspectivas, já com uma nova gestão, algumas mudanças serão implementadas. 

E que nós possamos, nesse recesso, restaurar nossas energias para que estejamos prontos, 

realmente, para enfrentar as mudanças que virão no próximo ano. É isso. Agradeço mais uma vez a 

todos, agradeço vossa excelência também pela confiança depositada no meu trabalho e mais uma 

vez a toda a minha equipe por toda a dedicação e a todos os servidores, eu não vou nomear 

ninguém porque não quero correr a injustiça de esquecer algum nome. Mas a todos os servidores 

também que estiveram ao nosso lado apoiando e colaborando nos trabalhos. Feliz Natal e feliz ano 

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

Incialmente, presidente, eu quero aproveitando e endossando tudo o que foi dito a respeito desse 

momento tão especial que passamos no final de ano agradecer a todos. Estou convicto que o êxito 

de cada um não se faz sozinho, sem outros nós não chegamos aonde chegamos. Então agradeço a 

todos indistintamente, ao tribunal, aos servidores, aos conselheiros, conselheiros substitutos, à 

minha assessoria pessoal da ouvidoria, todas essas pessoas que fazem a nossa engrenagem, 

Tribunal de Contas, isso é engrenagem importante dentro da sociedade. E esse azeitamento dessas 

engrenagens precisa ser renovado sempre, de forma solidária com agradecimentos, com 

entusiasmo, com confiança nas pessoas. Dizendo isso, desejo um feliz Natal indistintamente a 

todos. Que possam, com suas famílias e seus amigos curtir esse final de ano, ele é muito caro, eu 

digo, para a sociedade humana, haja vista todos os valores intrínsecos que essa época traz 

naturalmente a todos valores humanos. E que no próximo ano, presidente, apesar de todas as 
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intempéries decorrentes desta crise nacional, possamos voltar com toda a força e vigor na busca de 

uma sociedade e de um Brasil melhores. Estou satisfeito, presidente, com o ano que passou, estou 

saindo de férias como todos sabem, mas meu celular estará o tempo todo ligado, conselheira 

Lourdes, a senhora precisando, qualquer conselheiro precisando, estarei na praia. Alguém tem que 

colocar questões familiares em dia, presidente, e esse é o momento que eu preciso para isso. Quem 

me dera. Desejo um feliz Natal a todos e que ano que vem possamos voltar mais firmes e fortes. É 

isso, presidente, muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Conselheiro Cipriano, acabamos de assinar a resolução da 

inspeção, matéria de proposição de vossa excelência. E esses cumprimentos valem para a 

secretaria, ágil e competente aqui. Nosso abraço a todos os servidores da secretaria. Manifestação 

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

a vossa excelência e ao doutor Arlindo, doutor Jorge, principalmente, a equipe da secretaria, da 

Cláudia, que foram muito diligentes. E como nós estamos indo para o caminho do recesso, 

obviamente o tribunal age rapidamente, não fui só eu, o plenário, toda a equipe, os servidores, a 

secretaria, o doutor Jorge, doutor Arlindo, doutora Cláudia, toda a equipe que correram para 

fazer. Agradeço muito a acessibilidade de todos. É uma preocupação minha, mas poderia ser da 

conselheira Lourdes, do Nelson, como apoiamos os colegas aqui. Então queria rapidamente 

agradecer por isso. E a vossa excelência que determinou imediata providência, inclusive, 

acionando os servidores, colocando à disposição os recursos possíveis do tribunal. A minha 

palavra aqui para finalizar este período é de agradecimento, senhor presidente, quero agradecer à 

vossa excelência, meu presidente conselheiro Luís Cunha por todo esse ano de apoio, de paciência, 

de compreensão, enfim, de total apoio a mim e ao meu gabinete, muito obrigado, conselheiro Luís 

Cunha. Agradecer ao conselheiro Nelson Chaves da mesma forma pelo apoio, pelos conselhos, 

pela amizade, conselheira Lourdes Lima, minha colega de longas datas, como o conselheiro Nelson 

também. Muito obrigado a vossa excelência pelo apoio, pela cordialidade, pela amizade. 

Agradecer ao meu colega também, como eu, Nelson, Lourdes, vossa excelência, presidente, 

conhecemos há muitos anos. Conselheiro André foi deputado conosco, colega, amizade de muitos 

anos e tivemos, com certeza, divergência, mas sempre unidos, sempre parceiros não só nós, mas até 

as nossas famílias, nossos filhos e amigos como também do Nelson, da Lourdes e de vossa 

excelência. Agradecer ao conselheiro Odilon, muito obrigado conselheiro, vossa excelência 

também nos ajuda e nos ensina como o conselheiro André fala sempre que vossa excelência escuta, 
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vossa excelência, eu também. Não quero ficar incomodando vossa excelência, mas sempre que eu 

recorri, conselheiro Odilon, vossa excelência sempre esteve do lado, junto, apoiando, ajudando. 

Isso eu falo do meu coração, aqui, não há nada a não ser isso, sinceridade. Conselheira Rosa 

Egídia também, desde o Ministério Público, muito tempo, nós passamos o ano, o conselheiro 

Daniel foi muito feliz com as suas palavras, às vezes esquecemos muitas coisas e acho que nós 

temos que agradecer, Deus nos dá essa oportunidade de encerrarmos o ano e se ele permitir 

iniciarmos um novo ciclo e uma nova vida ano que vem. Então quero agradecer a vossas 

excelências, aos colegas conselheiros, agradecer aos colegas conselheiros substitutos também, 

doutor Julival, doutora Milene, doutor Edvaldo, muito obrigado pelo carinho de vocês, amizade. 

Doutor Felipe Rosa Cruz, eu agradeço a vossa excelência, vossa excelência tem sido um grande 

amigo, atuante, obviamente que está onde está pela sua competência, pela sua grandeza, mas além 

disso vossa excelência é humilde, é simples, é amigo, é parceiro, está à disposição sempre, ou seja, 

eu só tenho a agradecer a vocês do Ministério Público, a todos, extensivo a seus colegas, aos 

servidores, amizade. Então, senhor presidente, agradeço também ao meu gabinete, a todos os meus 

colegas de trabalho do gabinete, agradeço a todas as servidoras do tribunal, que em algum 

momento tiveram algum contato com o nosso gabinete ou comigo, estiveram sempre ali à 

disposição para nos ajudar a fazermos o nosso trabalho da melhor maneira possível. As servidoras 

e servidores do Tribunal de Contas, todos eles sempre prestativos, amigos, parceiros. Quero, 

senhor presidente, a permissão de vossa excelência e dos colegas para aqui também deixar, de 

forma pública, o agradecimento à minha família, meus irmãos, meus pais, minha mulher, meus 

filhos, que têm também paciência conosco, que dá esse apoio para nós. Todos os meus irmãos, 

enfim. E finalizando, agradecendo a Deus nosso senhor maravilhoso, muito obrigado meu Deus 

querido. E desejar a todos de coração um Natal pensando na reflexão, obviamente, do nascimento 

de Jesus, o que ele representa, o que representou e o que vai representar na vida de cada um. E 

desejar um ano novo de sucesso, um ano novo de vitórias, de conquistas, de calma, de 

discernimento e com certeza sabedoria para atravessarmos os momentos de dificuldade seja qual 

for na vida. Eu digo sempre, senhor presidente, que todos nós temos problemas, em todas as áreas, 

seja o que for, em casa, na família, no trabalho, no estudo, na faculdade, na empresa, e aquele que 

é o vencedor, que se sai bem, que é bem-sucedido, é aquele que consegue administrar melhor os 

seus problemas para avançar nessa direção. Às vezes temos um problema, nos desesperamos, quer 

fazer coisa para cá, coisa para ali e acaba não dando certo. Então é identificar o problema, 
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administrar da melhor maneira possível e ultrapassar esse obstáculo, eu acho que é assim. Então 

eu agradeço a Deus nosso senhor maravilhoso e desejando a todos um sucesso no ano que vem, 

total, pleno, na saúde e em todas as atividades que cada um exerça. Muito obrigado. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às treze horas e onze minutos (13h11min) e mandou que eu, 

Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 15 de dezembro de 2016. 
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