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ATA Nº 5.444 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e seis (26) do mês de janeiro do ano dois 

mil e dezessete (2017), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

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

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

Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Julival Silva Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

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

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

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

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

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

a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência da Excelentíssima Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e quatro (24) de janeiro de 

2017, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma 

foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

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

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

Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência 

determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2012/50626-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 
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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 solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/51023-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizada pelo Núcleo de 

Gerenciamento de Transporte Metropolitano, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

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

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros com recomendações ao NGTM e ainda com 

aplicação de multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Senhor César 

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

lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia, senhor presidente, Luís 

Cunha, que aproveito para parabenizar a sua gestão, que está finalizando nesse mês. 

Excelentíssima Relatora, Conselheira Lourdes Lima, a quem desejo todo sucesso na nova 

gestão dessa Casa; demais conselheiros aqui presentes. Primeiramente, eu queria agradecer o 

espaço aberto nesse tribunal, para essa sustentação oral desse processo de admissão de 

servidor temporário no NGTM, cujo relatório, emitido pela CPP, propõe multa regimental em 

face da publicação intempestiva do extrato do contrato. Eu protocolei minha defesa aqui, neste 

tribunal, em nove de fevereiro de 2015, ao final da qual eu solicito que esse tribunal acolha a 

justificativa apresentada para a publicação do contrato de forma extemporânea, de modo que o 

diretor da NGTM seja isento da eventual aplicação de multa. O relatório técnico 

complementar, que analisa a defesa, ratifica o relatório inicial pelo não acolhimento das 

razões da justificativa, e, consequentemente, aplicação da multa. E o Ministério Público de 

Contas acompanha, também, esse parecer, sugerindo deferimento do registro, mas aplicação 

da multa administrativa por descumprimento de prazo. Eu gostaria de fazer um breve resumo, 

aqui, só para tocar em um ponto que eu acho muito importante. A lei do NGTM foi aprovada, 

na Assembleia Legislativa, em dezembro de 2011. Foi quando o Governador Simão Jatene 

tinha assumido o mandato dele, um ano antes, e resolveu incentivar o NGTM, já que o Estado 

precisava assinar o contrato com a JICA – governo do Japão –, que estava pendente durante 
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muitos anos. Então, resolveu, através dessa lei, dar autonomia para o NGTM para que ele 

pudesse negociar esse contrato junto a JICA, e, se possível, realizar outros contratos que 

fossem melhorar a mobilidade urbana na região metropolitana de Belém. E essa lei foi 

aprovada, na Assembleia Legislativa, em dezembro de 2011, com 36 cargos, não sendo 

previsto, nesses cargos, nenhum específico para transportes dentro do seu quadro de pessoal. É 

um quadro bastante enxuto, porque o núcleo tem uma vida já programada e foi criada para 

trabalhar no Ação Metrópole, especificamente, ao final do qual, quando esse projeto tiver 

implantado, o núcleo, automaticamente, deixa de existir. Eu vou agora fazer um histórico, 

passando pelas datas. Então, a Assembleia Legislativa aprovou a criação do núcleo em 

dezembro de 2011. Em fevereiro de 2012, eu solicitei à Secretaria Especial de Infraestrutura, a 

SEINFRA, a contratação de um motorista. À época, nós estávamos negociando, com a JICA, a 

assinatura desse acordo, que foi materializado, assinado, em setembro desse ano, lá no Japão, 

em Tóquio. É o acordo que trouxe para o governo do Estado mais de 500 milhões de reais, que 

vão começar a ser gastos gora, já que o projeto Ação Metrópole se encontra, atualmente, em 

estágio licitatório. Então, esse acordo foi assinado em setembro, e, logo nesse início de vida do 

NGTM, nós estávamos, aqui, em uma luta muito grande com a JICA, recebendo muitas 

missões, tendo que ir à Brasília, recebendo missões do Japão e de Brasília para que a gente 

pudesse finalizar esse contrato e, também, estávamos tratando do início do projeto da João 

Paulo Segundo, que, agora, se encontra em fase final de execução. Então, em fevereiro, dois 

meses depois de ser aprovado, na Assembleia Legislativa, a criação do núcleo, eu solicitei um 

motorista para o NGTM, já que o assunto era urgente. Em março, essa solicitação minha 

tramitou entre a Secretaria de Administração e a Secretaria de Planejamento. Para a 

Secretaria de Administração, para saber quanto ao custo e a inexistência de concurso para o 

cargo, e, para a Secretaria de Planejamento, para verificar a disponibilidade orçamentária e 

financeira. Isso durou o mês de março. No mês de abril, o secretário de planejamento 

informou, através de parecer, pelo acatamento da solicitação de contratação, tendo sido 

encaminhado o processo para a SEINFRA, de volta, para ser encaminhado ao governo do 

Estado. Isso demandou todo o mês de abril. No mês de maio, após 70 dias de tramitação, esse 

projeto retornou ao NGTM com o acatamento da contratação do motorista. Isso foi recebido, 

no NGTM, no dia dez de maio, e, no dia 14 de maio, ou seja, cinco dias depois de ter recebido 
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esse aceite, foi feita a publicação no Diário Oficial do Estado. Bem, esse ponto, para mim, é 

crucial, porque eu acredito que isso nos leva, definitivamente, a pensar que a contratação 

desse motorista não foi uma falta de programação de um órgão que já existia e que, realmente, 

essa contratação não tinha sido programada. Muito pelo contrário, foi um órgão que tinha sido 

criado em dezembro e que não tinha sido programado, no seu quadro funcional, nenhum 

espaço para motorista. Então, dois meses depois, isso foi solicitado. Por conta dessas 

demandas mais urgentes, essa contratação teve que ser adiantada enquanto o processo 

tramitava. Trâmite esse que demorou praticamente três meses, ao fim do qual foi feita essa 

contratação e, antes disso, foi feita a publicação no Diário Oficial do Estado. Então, diante do 

exposto e para concluir, senhor presidente, eu solicito desta Corte a não aplicação do sansão 

de multa regimental em face da publicação intempestiva do extrato do contrato, por se tratar 

de uma situação excepcional de um órgão recém-criado, não um órgão que já existia, e que 

tinha muitas demandas importantes para serem tocadas. Então, por se tratar de uma situação 

muito especial, e ocorrência, apenas, de vício formal, sem prejuízo ao erário. Essa é que é a 

defesa, senhor presidente. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53814-7, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Santarém, responsável Maria do Carmo Martins Lima, cuja Relatora 

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 regularidade das contas com sujeição à aplicação de 

multa regimental à responsável e aos senhores Ana Suely Maia de Oliveira e Luciano Lopes 

Dias (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado da responsável, Doutor 

Marcones José Santos da Silva, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Obrigado, 

Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimo representante do Ministério Público, 

demais membros dessa Corte. Um ponto que nos motiva a pedir a palavra é a aplicação de 
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multa ao então secretário de desenvolvimento urbano do estado, doutor Luciano Lopes Dias. É 

sobre manto do não atendimento ao expediente dessa Corte, e, em verdade, a argumentação da 

manifestação foi no sentido, no primeiro momento em que foi notificado, o secretário 

apresentou o ofício 073/2014, folhas 416, em que juntou um vasto hall de documentos 

solicitados por essa Corte, e, no mesmo expediente, justificou dois itens que pediram prazo 

para que fossem localizados os documentos na secretaria, considerando que o então secretário 

havia tomado posse no cargo há pouco tempo. Na manifestação subsequente, já na segunda 

oportunidade que o secretário comparece aos autos, ele junta o relatório de conclusão da obra, 

em que se apura a obra concluída a totalidade, e explica que os dois itens restante, a nota de 

empenho e a ordem bancária referente a segunda parcela, não estavam na secretaria e, em 

razão disso, a impossibilidade de encaminhamento. Então, eu entendo não aplicável o 

dispositivo do regimento interno dessa Casa, que prevê a aplicação de multa, porque houve o 

atendimento, o secretário atendeu às requisições desta Casa, primeiramente, juntando todos os 

documentos que lhe haviam sidos disponibilizados à época, e, no segundo momento, 

apresentou o relatório de conclusão da obra e aclarou, explicou que os dois itens restantes não 

estariam nas secretarias, daí a impossibilidade de encaminhamento. Isso foge ao controle 

pessoal do gestor. Não gerou dano algum ao processo, à análise das contas, até porque a obra 

foi satisfatoriamente concluída, então os documentos não foram prejudiciais ao controle dessa 

Corte; não houve desídia por parte do secretário nem desatendimento às requisições dessa 

Corte, porque, por duas oportunidades, ele se manifestou. Com base nessas argumentações, 

seria desarrazoada a aplicação de multa para o secretário, que foi pontual com as requisições 

dessa Corte. Então, com base nessas argumentações, pedimos a compreensão dessa corte para 

afastar a multa aplicada ao então secretário de desenvolvimento urbano, Luciano Lopes Dias. 

Muito obrigado, Excelências. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Em seguida, Sua Excelência solicitou ao senhor secretário a inversão 

da pauta de julgamentos para que fosse relatado a seguir o processo nº. 7. Neste sentido, foi 

anunciado o Processo nº 2007/51421-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 
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Municipal de Almeirim, responsável Gandor Calil Hage Neto, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução parcial dos recursos recebidos e não 

declarados legalmente com sujeição à aplicação de multas regimentais (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas presentes contas, Doutor José 

Augusto Silva, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssimo senhor 

presidente, em primeiro lugar, pedir as bênçãos de Deus para Vossa Excelência, pelo brilhante 

trabalho à frente desta Corte, assim como os demais, quando passaram. Quero, também, 

parabenizar a excelentíssima senhora Conselheira Lourdes, a qual vai exercer, mais uma vez, 

este cargo que, tão quantos os outros, é de tão grande responsabilidade. Bom dia aos 

conselheiros André Dias, Conselheiro Cipriano, Odilon, Rosa Egídia, conselheiros substitutos, 

representante do Ministério Público e demais aqui presentes. Conselheiro André, esse processo 

trata-se da construção de um ginásio no município de Almeirim, e quando teve, no começo, da 

responsabilidade do senhor Gandor Calil Hage Neto, o montante de orçamento de 

R$1.078.259,21. Depois, reduzido para R$970.433,28, tendo sido liberado somente 25 por 

cento deste valor, ou seja, 242 mil reais, com a contrapartida, se deu R$269.664,80. Fato este 

que, se o senhor for observar, houve, sim, um pedido, e foi feito, sim, uma defesa prévia, que 

ela foi protocolada, aqui, no dia 29 de julho de 2015, no qual, naquela época, solicitava a 

construção do ginásio. O CD com o projeto, que foi solicitado para a SEPOF, e as folhas 302 

podem falar isso. Na época, se você for observar os vícios nesses cálculos, o engenheiro da 

SEPOF, à época, representante do Ministério Público, salvo engano, doutor Daniel, dizia que, 

do montante de 25 por cento, só 22,12 por cento tinha sido aplicado. Quando foi para a 

SEPOF, foi solicitada essa documentação, foi visto tudo, já reviu que mudou para 24,93 por 

cento. Já houve, aí, um desencontro do laudo da SEPOF para o que verificou a engenharia 

do TCE. Olha só, o que diz: 22 vírgula alguma coisa para 24,93. Ou seja, faltando 0,007 para 

a conclusão dos 25 por cento, e só foi isso, e que, até hoje, presidente, conselheiro relator, o 

ginásio se encontra do mesmo jeito, não houve a liberação sequer de um centavo a mais. Eu 

não estou querendo, aqui, inocentar o meu patrono, mas, sim, dizer que, pela boa fé do uso da 
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aplicação do erário público estadual, conselheiro Julival, que, quem garante que, na época, o 

engenheiro, por algum motivo, não esqueceu lá na trena dele, da medição, desses 0,007, haja 

vista, que, se forem fazer um levantamento, aqui, conselheiro presidente, trata-se de um gestor 

que nunca deixou de prestar conta e que nunca teve suas contas reprovadas. Não teve um 

convênio, Conselheiro André, Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, Conselheiro 

Odilon, Conselheira Rosa, demais, que fosse reprovado. E então você acaba sendo penalizado 

por 0,007. Quando você vê que o engenheiro da SEPOF dá uma porcentagem, e o engenheiro, 

aqui, na revista do TCE, dá outra porcentagem, você já vê que algo está errado. Então, a 

justiça diz que “in dubio pro reo”, representante do Ministério Público. E não adianta se fazer 

mais manifestações, porque o que eu quero finalizar é dizendo, só para esclarecer, a 

solicitação foi feita pela SEPOF, está na folha 309, que a doutora Célia Chibata, naquela 

época, mandou, e o recurso, Conselheiro André, foram liberados de R$242.608,32, e a 

contrapartida do município, então, o erário público não foi desviado, se a gente for olhar no pé 

da letra. Então, deixo, aqui, o meu encerramento, presidente. Eu tenho certeza que a 

explanação da sua prestação de contas vai ser brilhante. Deixo, aqui, o meu encerramento 

dizendo, conselheiro, que olhe com atenção esse cálculo para que um inocente, que nunca teve 

uma conta julgada irregular, reprovada, venha a ser penalizado, neste momento. Obrigado e 

um bom dia a todos. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

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

compelindo o responsável a devolver ao erário estadual da importância de R$ 2.944,96 (dois 

mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), aplicando-lhe ainda as 

multas de R$907,00 (novecentos e sete reais) pela remessa intempestiva das contas. Consultado 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50700-2, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Terra Santa, responsável Marcilio Costa Picanço, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva (pausa). A seguir, a Presidência 
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proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

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

contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50756-6, 

que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, 

exercício financeiro de 2012, responsável Thiago Valente Novaes, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51042-6, 

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

procedência Associação dos Produtores Rurais de Santarém, responsável João Dalmácio 

Rodrigues Neto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que 

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

foi anunciado o Processo nº 2011/53052-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, responsável Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator 

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

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51059-8, que trata 

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

Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a 

sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Neste momento se registrou 

o ingresso em Plenário de Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51057-7, que trata do Primeiro Relatório de 

Monitoramento da Auditoria Especial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 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 para reiterar as propostas contidas no item 4 (I e II) do 

relatório confeccionado pela Secretaria de Controle Externo, quais sejam: a) encaminhar à 

Ideflor-bio cópia do inteiro teor do relatório supramencionado, concomitante com a decisão 
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plenária para fins de conhecimento e continuidade das ações necessárias à implementação das 

deliberações pendentes; e b) determinar ao Ideflor-bio o encaminhamento a cada seis meses dos 

relatórios parciais de acompanhamento contendo o estágio de implementação das ações 

propostas no Plano de Ação, conforme o previsto na Resolução TCE/PA nº 18.808/2016; 

ressalvando ao Ideflor-bio a necessidade de dar efetividade às deliberações ainda pendentes às 

quais serão objeto de acompanhamento nas próximas ações de supervisão (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, embora regularmente 

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

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

aprovação do relatório com determinações ao IDEFOR. 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 2010/51551-3, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Furtado 

Rebelo, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

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

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

conhecimento do recurso; e em caso de decisão plenária superando o óbice da tempestividade, 

no mérito, pugnar pelo não provimento da peça recursal, e a manutenção total da decisão 

combatida (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 

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

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

não conhecer do recurso por ausência dos pressupostos processuais. 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 2015/51106-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Adalberto 

Cavalcante Anequino, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

do presente recurso, negando-se o pretendido provimento para confirmação da decisão 

confrontada (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 
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notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

conhecer do recurso, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em 

todos os seus termos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

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

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

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

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

julgamentos, Sua Excelência passou a tratar dos assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores temos como matéria administrativa, a 

solicitação oriunda da SECEX que diz respeito à revogação da Resolução nº 18.863 que se 

refere ao novo sistema E-diário que substitui o antigo publica, devido a problemas técnicos que 

retardaram o inicio de sua operação, devendo ser enviada nova proposta oportunamente. 

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

consubstanciada na Resolução nº 18.876, desta data. Senhores conselheiros, senhores 

procuradores, servidores da casa. Este momento eu considero da maior importância 

especialmente para mim, pois eu me senti no dever de prestar contas. Não sei sairá a contento, 

estamos trabalhando isso, mas procuramos resumir de uma forma para que se pudesse dar 

uma satisfação aos conselheiros que me elegeram, ao Ministério Público que nos acompanha, 

faz parte do sistema de controle externo. Eu pedi aos secretários que estivessem aqui, três deles 

farão em nome de todos a prestação de contas e, eu quero compartilhar com os servidores aqui 

presentes. É como se nós tivéssemos aqui ou pouquinho de cada setor, representado aqui pelos 

servidores que estão presentes em nome daqueles que não puderam comparecer. Assim, peço a 

Secretária Lilian Bendhan que inicie esse trabalho, tentaremos otimizar o tempo. Existe ainda 

um trabalho que tentaremos apresentar ainda hoje, que é um trabalho sobre a medalha 

Serzedello Correa, o qual foi delegado ao Conselheiro Substituto Julival Rocha. A seguir a 

Secretária de Planejamento passou a apresentar o relatório do Plano de Gestão, utilizando-se 

dos recursos de visualização do plenário para ilustrar o trabalho. Apresentou-se ainda, o 

Secretário da Representação da Unidade Regional de Marabá.  Para abordar acerca da 
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Secretaria de Gestão de Pessoas falou a Secretária Alice Loureiro. Por fim, o Secretário de 

Tecnologia da Informação abordou sobre os avanços obtidos na sua gestão e realizou a 

apresentação prática do projeto de implantação do Processo Eletrônico no TCE. Em seguida, foi 

apresentado um vídeo institucional que também sintetizou as ações e realizações. Ao final, a 

presidência assim se manifestou: Esse vídeo ainda vai ser aperfeiçoado. Algumas falas foram 

cortadas pelo fator tempo, e a gente vai acrescentando, ainda, algumas informações, 

depoimentos. É muito difícil fazer um trabalho desse e a gente trabalhou muito em cima da 

hora. Eu vou passar a palavra, agora, àqueles que desejarem se manifestar; àqueles que não 

puderam dar entrevistas, o conselheiro, secretário. A gente pede desculpa porque não deu 

tempo de fazer do jeito que a gente pensava. E, na verdade, seria só o vídeo, não teria mais 

fala de ninguém. A gente viu que só o vídeo e não era suficiente, mas é aquilo que eu disse: é a 

minha última sessão na presidência, e eu acho que, com a nossa equipe, Conselheiro Nelson, 

Cipriano, Conselheira Rosa, que pôde ficar até o final, os nossos conselheiros substitutos, o 

Ministério Público, doutor Felipe, doutor Patrick, servidores da Casa. É uma pena que a 

Conselheira Lourdes teve que sair com o Conselheiro Odilon e Conselheiro André Dias. Era 

um compromisso institucional. Na verdade, era mais para tratar da posse, entrega oficial do 

convite da posse ao governador do estado. Eu ainda vou, Conselheiro Nelson, na segunda-

feira, entregar alguns documentos aos conselheiros, inclusive a solicitação feita por Vossa 

Excelência, da prestação de conta do fundo do TCE. A gente quer dar maior transparência, 

prestar todos os esclarecimentos aos conselheiros, aos servidores e à nova presidente. Eu estou 

em paz. Se eu não fiz mais, foi porque não deu. Quem já passou pela presidência, aqui tem dois 

vice-presidente, Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, e não está aqui a Conselheira 

Lourdes Lima, não é fácil. E eu não sei se, em outro tempo, a crise foi tão grande quanto no 

meu tempo. Crise sempre tivemos, quase todos os presidentes enfrentaram um momento ou 

outro, mas, agora, foi pesada. Isso me fez travar ações, coisas que eu desejaria fazer, e, por 

isso, eu peço desculpas por ter frustrado alguma expectativa, porque eu também queria fazer 

mais, mas foi, para mim, um grande aprendizado, e, como eu disse, no final da fala: uma honra 

ter sentado nesta cadeira, passando dois anos à frente da nossa instituição. Agradecer a 

confiança dos meus colegas aqui, Conselheiro Nelson, que foi o incentivador da minha 

candidatura; Conselheiro Cipriano, que estava no cargo e contribuiu para consolidar o 
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rodízio. Já tem uma história de 18 anos na Casa. Fizemos, agora, com a Conselheira Lourdes 

Lima, doutora Rosa Egídia, que não participou daquele momento, pois fazia parte do 

Ministério Público, mas aqueles que votarem em mim, criaram uma expectativa. Então, se eu 

não pude fazer melhor é porque não deu, mas, pelo menos, a gente, de cabeça erguida, 

Conselheiro Cipriano, está entregando o tribunal, o trabalho. Eu estou muito satisfeito com a 

equipe que escolhi, que me assessorou muito bem. Trabalhamos integrados, interagimos o 

tempo todo, evitei os conflitos, pedia sempre à minha equipe para não ter competição entre 

secretários. Nenhum é mais importante que o outro, a gente tem que trabalhar juntos. A gente 

precisava ter uma sinergia boa para alcançar os resultados que alcançamos, e, na hora que 

vem a dificuldade, vocês viram isso com muita clareza no exemplo de Marabá, não tem 

dinheiro para quase nada. Agora, a gente vai cruzar os braços? E este rapaz de Marabá, como 

quase todos da nossa equipe, teve que dar o jeito. Então, vamos nos reinventar, recriar, fazer. 

A gestão de pessoas organizou uma festa de servidor que a gente não gastou um tostão. Uma 

semana de movimentação. Criaram, inventaram, conseguiram. Então, é possível quando a 

gente quer. Conselheiro Cipriano, Conselheiro Nelson, Conselheira Rosa, acabou meu tempo. 

Na segunda-feira, eu entrego à Conselheira Lourdes Lima, mas eu vou ficar, como conselheiro, 

à disposição, no meu cantinho, sendo amigo, solidário, colaborando. Quero me dedicar, daqui 

para frente, um pouco mais aos meus processos, para que eu faça melhores relatórios e 

também apresente aos senhores melhores votos. Aqui é uma escola, para mim. Grande escola. 

E, também, eu quero fazer um elogio aos nossos conselheiros substitutos: a contribuição foi 

enorme à minha gestão. Doutor Felipe, transmita um abraço a todos lá, no Ministério Público. 

A gente teve um relacionamento além de institucional, posso dizer fraterno. Esse campo 

diplomático sempre foi trabalhado de forma tranquila, nunca tivemos nenhum problema. 

Sempre Vossa Excelência vinha aqui, e nós conversávamos: “Como a gente encaminha uma 

solução?” Então, tudo está em paz, e é com essa paz que eu estou entregando e me despedindo 

da presidência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, tenho compromisso, vou ter que sair, mas eu não posso deixar de 

cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho e fazer alguns agradecimentos que refletem na 

gestão de Vossa Excelência. Muitos servidores da equipe de Vossa Excelência, eu tenho que 

agradecer e dou um destaque em mostrar nossa consideração, de forma pública, para que não 
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só reconhecendo, aplaudindo o trabalho, mas recebam os nossos agradecimentos. Então, 

queria nominar, para ficar registrado, senhor presidente, nosso agradecimento. Eu queria 

agradecer a doutora Alice Loureiro, da equipe de Vossa Excelência; ao doutor Eduardo 

Lobão; ao Antônio; a doutora Teresa João; ao Max; ao Arlindo; ao Jorge; a Cláudia; ao 

Valmir; toda a equipe do Arlindo; doutor Carlos Edilson, do controle externo, muito obrigado; 

doutor Roberto, procurador; o Remígio, da comunicação, com toda a equipe; a doutora Dione, 

com toda a equipe dela; Luís Cláudio, também, com toda sua equipe; e, também, agradecer a 

nossa turma, até idealizada pelo Nelson, na época, da equipe médica, que mesmo sem ter as 

condições ou qualquer tipo de dificuldade que tenha, há o esforço, a dedicação a mim e ao meu 

gabinete, com o objetivo de tentar atender e fazer com que a gente pudesse realizar um bom 

trabalho. Então, eu quero, em nome desses servidores, fazer um agradecimento a todos os 

servidores da equipe de Vossa Excelência e cumprimentá-lo pelo trabalho em que pese todas as 

considerações que Vossa Excelência já fez da dificuldade que se apresenta no Brasil, e no 

estado do Pará não é diferente. Então, senhor presidente, todas as vezes que o nosso gabinete, 

através de mim ou de alguém, procurou essas pessoas, de alguma maneira, para tratar de 

algum assunto, em todas elas nós fomos atendidos de forma excelente. Então, eu queria fazer 

esse registro, esse agradecimento, cumprimentando Vossa Excelência e toda a equipe de Vossa 

Excelência, principalmente esses nomes que eu citei aqui. Vossa Excelência falou: “Estou 

saindo, é minha última sessão”. E eu estava, um dia, também, fazendo uma prestação de 

contas, tentando mostrar, em pequeno tempo, porque é muita coisa, dois, três, quatro anos, 

como é que vai mostrar em 15, 20 minutos, não é? Mas eu me lembro das palavras do 

Conselheiro Nelson e eu quero falar o mesmo para Vossa Excelência: Vossa Excelência fez o 

que pôde, se esforçou e deu o máximo de si. Vou cumprimentar Vossa Excelência por isso e 

dizer, no final, tentando me lembrar da palavra do conselheiro: Vossa Excelência tem que 

botar sua placa ali, como ex-presidente, mas não se esqueça que foi implantada aqui, na 

instituição, idealizado pelo nosso amigo, há 20 anos atrás, que é o rodízio. Vossa Excelência, 

pela idade que tem, que é a mesma que a minha, voltará a ser presidente, novamente. Não 

esqueça disso. Então, é importante a contribuição que Vossa Excelência deu ao tribunal no 

momento difícil, com certeza, foi importante. Como Vossa Excelência disse, eu uso isso como 

grande aprendizado. É uma escola. E eu quero dizer a Vossa Excelência, na entrada eu disse, 
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e, na saída, digo de novo: conte com o seu amigo. Disponha do Conselheiro Cipriano, e, 

quando Vossa Excelência for presidente, novamente, com certeza fará uma presidência ainda 

melhor, como eu, se for da vontade de Deus e de Vossas Excelências. Também vou tentar fazer 

melhor do que eu fiz. Esse é o nosso objetivo: sempre procurar melhorar. Então, tenho certeza 

que Vossa Excelência vai ser presidente, novamente. Talvez, mais de uma vez, e vai lutar para 

fazer ainda maior e melhor. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, destacando e 

agradecendo a Vossa Excelência e toda essa equipe que montou, porque, sinceramente, não há 

razão de eu falar isso se não for a verdade, pois toda vez que o gabinete nosso procurou, está 

aqui o doutor Arlindo, doutor Jorge, todo mundo, nós fomos atendidos com uma dedicação, 

apoio e a resposta foi um trabalho de excelência. Então, eu cumprimento Vossa Excelência e 

toda sua equipe pela grande gestão. Finalizando, Ministério Público, a gente agradece, porque 

a parceria já está consolidada. Doutora Maria Helena, que eu me lembro, Conselheiro Nelson 

é o nosso decano, quem me recebeu aqui. Doutor Antônio Maria, já estava à frente, estreitou 

essa parceria, e a doutora Helena deu continuidade. Agora está o doutor Felipe Rosa Cruz, a 

nova geração do Ministério Público de Contas, com todos os procuradores, doutor Patrick está 

aqui, demonstrando essa vontade, essa parceria, esse companheirismo no controle, exercendo 

com a independência de cada um, respeitando cada um, mas existe a intenção de trabalharmos 

unidos. Então, eu quero, também, usar as palavras de Vossa Excelência, agradecer, também, 

ao Ministério Público e cumprimentar não só por este momento, mas por todos os outros que já 

vêm sendo construídos ao longo da história. O mais importante é que vem dando continuidade 

com toda a garra e vontade, que é da jovialidade do nosso eminente procurador, doutor Felipe 

Rosa Cruz, e com a turma que está lá. O doutor Patrick também é bem novinho, mas estamos 

juntos. Então, presidente, eram essas as minhas palavras. Eu peço perdão a Vossa Excelência, 

pois vou ter que sair, mas cumprimento Vossa Excelência e toda a equipe pelo trabalho. 

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

obrigado, Conselheiro Cipriano Sabino. Fiquei até emocionado com as palavras de Vossa 

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

Presidente, o iminente compromisso do eminente conselheiro, não é? Ele disse: “Eu quero 

falar antes, porque eu tenho um compromisso fora, e, logicamente, que fiz isso com o maior 

carinho e respeito. Eu não tenho, aqui, a memória que o Conselheiro Cipriano tem de nominar 
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todas as pessoas, então, eu, para não cometer a indelicadeza de, eventualmente, deixar alguém 

de fora, eu quero, na esteira do que o Conselheiro Cipriano disse, na realidade, fazer um voto 

de apreço a todas as pessoas que integraram a administração de Vossa Excelência. Penso que 

este agradecimento já vem ocorrendo ao finalizar de todas as administrações, porque creio que 

essa consagração, convicção, a transitoriedade do poder nessa Casa, já se corporificou, de 

sorte que, em todas as administrações que eu tiver a honra de poder participar aqui, como 

conselheiro, não tenho nenhum fato que me leve a registrar um aborrecimento ou que, de 

algum servidor, em qualquer circunstância, tenha recebido um gesto que não seja de carinho e 

de atenção. E faço este pronunciamento e esta reflexão, neste momento da última sessão de 

Vossa Excelência, já dizendo ao Cipriano: a partir de terça-feira aquele quadro vai ficar mais 

bonito, porque o Conselheiro Luís Cunha vai chegar e vai estar lá a fotografia dele, acho que 

vai ser o fotografo de Augusto Correia que veio aqui especialmente para isso. É muito fácil e 

isso aqui se consagra também em um processo que eventualmente, humildemente atrás pensei, 

nessa ascensão, mais do que a rotatividade, o conselheiro Cipriano já falou aqui que Vossa 

Excelência, como ele, como a nossa conselheira Rosa, terão a oportunidade de presidir esse 

tribunal novamente, embora eu já esperando que Deus me dê vida e saúde para estar do lado 

de fora testemunhando essa nova presença de Vossas Excelências. É claro que toda a 

administração é sujeita a trovoadas, há discordâncias próprias do ambiente democrático, e se 

notou que em nenhum momento eventuais divergências, não vou dizer desinteligências, que 

possam acontecer dentro de um grupo diferente como é o grupo de sete conselheiros. Essas 

eventuais divergências não afetaram a parte executiva da Casa no sentido daqueles que têm um 

cargo em comissão ou de direção porque estão subordinados ao presidente, que pudesse ter 

uma má vontade com qualquer prestação de serviço ou qualquer requisição de informações. 

Isso é extremante importante porque se arraigou esse princípio dentro da administração. Gosto 

da percepção da transitoriedade e quando se vai uma finalização de administração não 

caberia até porque digo a Vossa Excelência com a serenidade de tantos anos de convívio, como 

tenho com o conselheiro Cipriano, que da minha parte especialmente em todos os momentos 

em que tive divergência com Vossa Excelência, e as vezes até não foram poucos, eu quero levar 

comigo a dignidade de ter dito para Vossa Excelência face a face. E quando tivermos a 

divergência que Vossa Excelência disse: “Olha, a minha equipe, a minha assessoria, acha que 
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eu tenho razão”. Eu disse: “Eu concordo com Vossa Excelência e espero que esta orientação 

de Vossa Excelência realmente seja no melhor caminho e esteja eu o equivocado”. Cobro este 

comportamento de Vossa Excelência porque sempre tive com todos, relembrava aqui o 

conselheiro Cipriano que também em muitas ocasiões divergimos. E o bonito da divergência é 

isso, então aqui neste momento não é ocasião para se relembrar erros. Todos que passam pelo 

poder indistintamente desde o Presidente da República ao mais humilde gerente da coisa 

pública, nesse país, não vai chegar ao final do trabalho e falar que cumpriu 100% daquilo que 

sonhava. É praticamente impossível. A gente quando sai diz que podia ter feito melhor, o que 

não deve faltar é desejo a Vossa Excelência, como sei que não falta esse sentimento a toda 

equipe do tribunal, inclusive os que estão sediados inclusive das nossas sucursais. Não houve 

falta de desejo de fazer o melhor. Então aquilo que às vezes a gente não faz não é porque não 

quis fazer, eu quero ter essa consciência de Vossa Excelência. Temos esse convívio, Vossa 

Excelência deixará de estar na cadeira honrosa da Presidência, vai se integrar à bancada dos 

ex, não é? Eu quero dizer fundamentalmente, copiando uma frase que recebi neste final de ano 

de um amigo meu muito querido, muito talentoso, o seguinte: “O que o tempo não faz é se 

perder os amigos, pelo contrário, o tempo é que revela os amigos”. Então quando a gente está 

fora inclusive do poder, onde a maré, enchente, traz tudo que é possível, e como é sábio isso 

presidente, da alternância do poder, a gente descendo do pedestal, eu acho também que Vossa 

Excelência não subiu em pedestal nenhum, mas estou fazendo apenas uma imagem, uma 

figurativa que está no momento da reflexão. É isso que todos nós levamos para o ensinamento 

das nossas vidas, eu quero desejar a todos os nossos servidores na conclusão desse mandato, 

especialmente à Vossa Excelência que possa festejar a sua saída, que possa voltar a bancada 

dos conselheiros, no regaço da sua família, no acolhimento dos seus amigos. E espero que esse 

tempo que terá Vossa Excelência que ele seja suficiente para você, mas seja Vossa Excelência 

quem sabe para festejar os inúmeros amigos que eu espero que a vida lhe proporcione agora, e 

daqui para frente, portanto, quero dar o meu abraço a todos, festejar a colaboração, a 

administração do grupo dos conselheiros substitutos, como também a permanente colaboração 

que Vossa Excelência inclusive me dizia do Ministério Público de Contas, que nós todos aqui 

testemunhamos e desejar a esses novos companheiros que assumem o comando da Casa, que 

possam, eventualmente com dificuldades que nós todos nós teremos, levar esta casa para a 
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posição que todos nós aqui e a sociedade do Pará espera de nós. Muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro Nelson muito obrigado pelas suas palavras e por ter permanecido aqui até o final 

dessa sessão para compartilhar conosco desse momento de despedida da Presidência. A gente 

vai continuar na casa e obrigado conselheiro Cipriano pelas palavras que Vossa Excelência 

proferiu. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Presidente, para não alongar mais eu vou ratificar tudo que foi dito pelos que me 

antecederam, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho desenvolvido, pelo 

trabalho que se encerra, concretizado no trabalho dos integrantes do seu secretariado, e que 

ficou muito bem evidenciado nas apresentações que acabamos de presenciar. Trago então aqui 

uma proposição ao plenário, que não é minha, é do conselheiro André Dias, que também foi 

acompanhada pela conselheira Lourdes Lima e doutor Odilon, no sentido de que se faça 

constar na ficha funcional dos secretários e demais expositores que aqui se apresentaram, um 

registro de elogio e reconhecimento ao trabalho eficiente, proativo e dedicado com que 

pautaram as suas ações nesta Corte durante o biênio presidido por Vossa Excelência. 

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

obrigado, conselheira Rosa pelas suas palavras, a gente não pode deliberar sobre o assunto 

que Vossa Excelência propôs, vamos esperar para quem sabe na próxima sessão, mas eu vou 

levar em conta como gesto do coração, Vossa Excelência falou em nome dos que não estão 

aqui presentes. Os nossos conselheiros merecem, essa equipe merece esse reconhecimento, eu 

acho que a gente podia, conselheiro Nelson, na próxima sessão votar, porque eles propuseram, 

mas já fica registrado para que o Jorge na próxima sessão, na parte administrativa, coloque 

apenas em votação, vamos listar a presença deles aqui. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só o testemunho de todos os três 

companheiros que foram em uma audiência com sua excelência o governador do estado, estão 

formalizando, com certeza, o conselheiro Cipriano já se manifestou, eu creio que isso não 

precisa ficar para a próxima sessão, eu acho que é o pensamento de todos nós e o nosso grupo 

de servidores é um grupo merecedor dessa consideração. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então nós vamos levar em conta essa 

ponderação de Vossa Excelência, da conselheira Rosa, vamos fazer assim: sempre que se votar 
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aqui tem que se aprovar por maioria, nós temos aqui três conselheiros substitutos, se vota e em 

nome dos outros que não estão e a gente aprova por unanimidade, levando em conta a 

manifestação da conselheira Rosa, conselheiro André, conselheiro Odilon e creio que do 

conselheiro Cipriano e Conselheira Lourdes. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Só não me manifestei em seguida à 

manifestação do doutor Cipriano, porque cabia, ele estava justamente elogiando e também em 

consideração ao conselheiro Nelson, que pediu a palavra. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Como eu estava dizendo ao doutor 

Jorge, não é uma resolução, é apenas uma manifestação para se registrar na ficha funcional 

dos nossos servidores que fizeram parte da equipe. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 005/2017-SEGER, desta 

data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Senhor presidente, bom dia a todos, já disse em outras ocasiões e em 

outras oportunidades, repito porque assim me sinto no dever, minha admiração por Vossa 

Excelência só aumenta e eu aprendi muito durante esse período em que eu tive a oportunidade 

de ombrear essa bancada com Vossa Excelência. Sei da dimensão e da dificuldade em gerir e 

estar à frente de uma Casa como a Corte de Contas. E o principal ou o primeiro tratamento 

que se espera de um gestor é saber escolher sua equipe, porque, sem uma equipe competente e 

comprometida, o gestor se inviabiliza e não faz nada e nesse ponto Vossa Excelência foi 

brilhante, e aqui eu gostaria de nominalmente parabenizar a secretária de planejamento, 

doutora Lilian, a secretária de gestação de pessoas, doutora Alice Loureiro, o secretário de 

representação de Marabá, doutor Antônio Carlos e, por fim, o secretário de tecnologia da 

informação, doutor Cláudio Vinagre, nas pessoas de quem cumprimento todos os demais 

secretários, os servidores desta Casa, a gente sabe que se comprometeram e que estavam 

envolvidos na sua gestão. O senhor, assim como eu tenho certeza de que todos os presidentes 

que lhe precederam, sai da chefia e entrega essa Casa em uma situação melhor do que 

recebeu, eu acho que isso é que deve guiar, isso que deve ter por norte todo gestor. Então mais 

uma vez parabéns, o Ministério Público de Contas sempre foi e sempre continuará a ser um 

parceiro dessa Casa de contas, conte conosco, parabéns e um bom descanso, que eu sei que 

será bem-vindo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 
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Teixeira: Muito obrigado, doutor Felipe. A palavra ainda está à disposição, o Ministério 

Público eu já falei, além do doutor Felipe ser um amigo e uma pessoa que eu admiro muito, 

representa muito bem e, junto a nossa instituição, compõe o controle externo paraense. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhor 

presidente, senhores conselheiros, doutor Felipe Rosa Cruz, douto membro do Ministério 

Público de Contas, procurador de contas Patrick, que aqui está comigo, conselheiros 

substitutos, secretários da sua gestão ainda aqui presentes, demais servidores. É com a imensa 

satisfação, conselheiro Luís Cunha, que complemento algumas palavras já ditas a Vossa 

Excelência sobre a sua gestão e complementar e corroborar com a fala do doutor Felipe Rosa 

Cruz, quando ele disse que uma gestão se faz e se inicia no momento da escolha do seu 

secretariado, na escolha das pessoas que vão assessorar e contribuir de forma mais direta com 

a sua gestão. Ela foi extremamente feliz, diria que foi extremamente bem-sucedido, o sucesso 

da sua gestão em dois anos e é fácil você administrar quando aquela fórmula da economia é 

favorável, quando você tem recursos abundantes é fácil atender as necessidades, mas o bom 

gestor surge em um momento de escassez de recursos e, ainda assim, consegue atender em 

grande medida as necessidades. Assim foi a sua gestão, ela foi impactada por um processo de 

crise generalizada e o tribunal também teve a sua crise econômica e financeira, mas a sua 

equipe deu conta do recado, Vossa Excelência deu conta do recado, dirigindo, coordenando 

uma equipe porque era uma equipe técnica, criativa, uma equipe de pessoas absolutamente 

conhecedoras, abnegadas que se debruçaram sobre as suas obrigações e fizeram o melhor de 

si, por isso que o tribunal está sendo entregue em melhores condições do que foi recebido, 

mesmo com o aspecto extremamente negativo e isso reflete muito a capacidade sua como 

gestor e coordenador da sua equipe. Tivemos aqui um extrato e esse extrato das pessoas que 

estiveram apresentando e prestando contas, parte do seu secretariado, o Cláudio da TI, o 

Antônio da representação de Marabá, a Lilian do processo de gestão e planejamento 

estratégico, a doutora Alice da gestão de pessoas, apresentaram e a própria apresentação 

demonstra claramente a capacidade da equipe, porque conseguiram sintetizar, apresentar e 

deixar muito claro qual era o planejado que foi executado, e em que medida isso foi feito de 

forma absolutamente transparente, clara e evidente para todos nós que ouvimos o que foi feito 

e como foi feito. Porque às vezes nós temos uma visão parcializada das coisas, abriu e 
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demonstrou claramente o que a sua gestão fez pelo tribunal, fez pelos servidores e fez pela 

sociedade na qual o nosso trabalho, a nossa função em função da sociedade e isso foi muito 

bem demonstrado aqui. Os números, como falou o conselheiro Cipriano, são incontestáveis: de 

51 ações propostas, 87% delas foram realizadas e isso são números que falam por si por si só, 

o conselheiro Luís Cunha, presidente, falou no final da sua fala cumprimentando a nós 

conselheiros substitutos, agradecendo pelo nosso apoio, agradecendo pelo nosso trabalho, pelo 

nosso desempenho a sua gestão, pelo nosso comprometimento com a sua gestão, e eu quero 

dizer ao conselheiro Luís Cunha que nós fomos o efeito espelho, porque nós sempre tivemos o 

respeito de Vossa Excelência, fomos ouvidos por Vossa Excelência, tivemos as nossas 

demandas atendidas, fomos respeitados por Vossa Excelência, o nosso cargo foi elevado a um 

patamar não antes visto nesse tribunal, porque Vossa Excelência respeitou e entendeu as 

determinações, as diretrizes da ATRICON, o que diz a Constituição, o que dizem as leis, e isso 

fez com que o senhor merecesse o nosso respeito e nós não poderíamos fazer menos do que 

fizemos, aliás, acho que fizemos muito menos pela sua gestão, do que Vossa Excelência fez pelo 

nosso cargo. Não estou falando por mim, pelos conselheiros substitutos, mas pelo cargo, 

conselheiro substituto, Vossa Excelência foi magnífico, eu agradeço, presidente. Agradeço 

muito e agradeço também porque é pessoal, uma questão pessoal eu falo agora pelo 

conselheiro substituto Daniel Mello e agradeço desde o conselheiro Cipriano Sabino, que lá 

em 2011 teve a ousadia e a audácia de lançar o concurso público para então auditor e, hoje, 

conselheiro substituto, e de prorrogar a validade do concurso porque senão eu também não 

estaria aqui. E a sua ousadia também em convocar a mim e ao conselheiro Edvaldo em um 

momento de crise, mas compreendo o que deveria ser cumprido e, principalmente, a 

composição da Corte de Contas, hoje ela está plena, todos os membros estão aqui, sete 

conselheiros e quatro conselheiros substitutos como membros dessa Corte de Contas em função 

da sua ousadia. E se estou aqui e conheci o Tribunal de Contas do Estado, se conheci o Pará e 

se hoje falo, agradeço porque Vossa Excelência quis e, logicamente que apoiado pelos demais 

conselheiros, senão não estaríamos aqui, mas a ideia surgiu do vosso querer. E dizer também 

que esses números importantes e apresentados aqui por parte do seu secretariado, eu quero 

estender o cumprimento a todos os demais secretários e a todos aqueles outros servidores que 

por trás deles estavam colocando a mão na massa, trabalhando, auxiliando, porque ninguém 
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faz nada sozinho. É uma equipe certamente que está por trás deles e esses números certamente 

vão contribuir de forma extremamente positiva para o Marco de Medição de Desempenho – 

MMD. Certamente o Tribunal de Contas do Estado do Pará, na próxima avaliação, vai ter um 

desempenho muito melhor, estava aquém do que poderia, mas o resultado próximo será muito 

melhor, isso muito em função da sua Presidência e da escolha feliz do seu secretariado e dos 

seus servidores, que contribuíram para o estágio em que nós estamos. Muito obrigado, senhor 

presidente. Essa é a minha singela homenagem a Vossa Excelência, ao seu secretariado, a 

todos os servidores que arregaçaram as mangas e fizeram por onde, que são dignos realmente 

de todo o louvor e o meu voto em relação à propositura feita pela Rosa Egídia e demais 

conselheiros é o mínimo que nós podemos fazer em relação a isso. Temos uma Casa aqui que 

realmente foi muito bem dirigida durante dois anos. Meus parabéns. Manifestação do 

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

Daniel, muito obrigado pelas suas palavras, Vossa Excelência já proferiu um pronunciamento 

sobre mim na sessão anterior, que já me emocionou bastante, hoje Vossa Excelência vai na 

mesma esteira, não sei nem se eu mereço tudo isso, mas, conte comigo, muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Patrick 

Bezerra Mesquita: Presidente, prometo que serei brevíssimo, e com o roncar dos estômagos já 

compele a todos nós, mas também não poderia deixar de falar umas breves e sinceras palavras, 

como devemos a todos aqueles que temos carinho, o querido amigo me mandou texto recente 

de Platão, onde ele elenca três das qualidades mais importantes do ser humano, que são 

temperança, a sabedoria e a coragem. Eu acho que Vossa Excelência no seu biênio seguiu à 

risca o conselho platônico e gostaria de incluir uma qualidade que Vossa Excelência possui e à 

qual eu me identifico bastante, que é de uma informalidade carinhosa, que é fundamental no 

trato humano, para que a gente não se seduza às vezes com as luzes da autoridade e se finque 

mais no dever que o cargo traz, e eu enxergo muito isso em Vossa Excelência. A gente ensina 

na vida cedo, senhor presidente, Vossa Excelência é um exemplo de humildade, amizade, e fica 

aqui o meu muito obrigado por manter a tradição dessa Casa de respeito à independência 

funcional e administrativa dos membros do Ministério Público. Não houve nenhum momento 

nesses dois anos qualquer nesga de intervenção, de intimidação, pelo contrário, só de 

promoção, ajuda, de cooperação, atuação ministerial que às vezes é uma atuação que pode 
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trazer antipatias, trazer incômodos e que o tribunal, através de Vossa Excelência, sempre 

manteve o máximo da nossa atuação, então fica aqui o muito obrigado sincero. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutor Patrick, 

sempre vai fundo, busca longe, o homem é profundo, muito obrigado pelas palavras, obrigado 

por Vossa Excelência ter ficado até agora aqui, eu sei que a agenda de Vossa Excelência deve 

ser enorme, ter tirado esse tempo na agenda de Vossa Excelência para participar da nossa 

ação nesse momento em que eu considero importante para mim e para a nossa equipe. Dá uma 

satisfação à autoridade pública, ao Ministério Público e aos conselheiros, do que a gente fez, 

Vossa Excelências vem e ainda diz essas coisas, palavras tão bonitas e profundas, muito 

obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Boa tarde a todos, também queria deixar o meu registro parabenizando Vossa Excelência e 

toda a sua equipe pelo brilhante trabalho que fez, eu vejo Vossa Excelência, conselheiro Luís 

Cunha, alguém que chega ao poder não muito pelo seu esforço pessoal, mas pelo seu caráter, 

eu comparo com o José do Egito, que como escravo deixou de ser escravo e deixou de ser um 

prisioneiro e fui direto a um posto maior, abaixo apenas de Faraó. Não porque ele quis assim, 

não porque ele lutou por isso, mas pelo caráter que ele tinha. Da mesma forma, Daniel, na 

corte babilônica chegou como um forasteiro, um prisioneiro em terra estranha, e pelo seu 

caráter foi levado a um dos maiores secretários do reino. Passavam-se reis, passavam-se 

reinos, mas Daniel permanecia no posto, não pela luta pessoal, mas pelo seu caráter. Vossa 

Excelência também é assim, uma pessoa que brilha por sua transparência, por sua amizade, 

por tratar os outros com respeito, talvez maior do que aquele que merecemos e isso faz de 

Vossa Excelência um homem gigante, como pontuou o conselheiro Daniel. Vossa Excelência 

fez por nós muito, muitíssimo; Vossa Excelência valorizou o nosso cargo; Vossa Excelência 

prestou a nossa sociedade contas de que nós não recebemos mal e nós não devemos ser 

subutilizados; Vossa Excelência nos elevou além do que aquilo que a ATRICON propõe; Vossa 

Excelência fez muito por esse cargo e não falo por mim mesmo, pelo cargo de conselheiro 

substituto, que é um cargo constitucional e um cargo de valor à sociedade, eu agradeço 

muitíssimo a Vossa Excelência e toda a sua equipe que nos tratou com toda a cortesia, com 

todo o carinho, como outros já pontuaram. Parabéns, de coração. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Julival, 
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Vossa Excelência nem faz ideia da contribuição que tem dado ao TCE, conselheiro Edvaldo 

que já vai falar e vai encerrar essa sessão, e o conselheiro Daniel, estão aqui há seis ou sete 

meses, aproximadamente. Mas Vossa Excelência já tem um bom tempo aqui na Casa, que 

Vossa Excelência foi requisitado, intimado, bastava dar uma missão, que Vossa Excelência 

correspondia, eu tenho dito para as pessoas e quando eu digo é de coração. Vocês me 

ajudaram muito, organizaram bons gabinetes, boas equipes e algumas tarefas que precisavam 

de estudos profundos vocês davam o retorno. Então eu acho que vocês estão prontos, o 

gabinete estruturado, equipe bem formada, para dar uma contribuição enorme, o que eu estou 

falando agora vale para os quatro, a instituição e a sociedade, eu espero que na vida longa que 

vocês terão aqui, continuem acreditando que é possível, dando o melhor, porque a sociedade 

precisa da gente. Eu só quero, depois que deixar a presidência, me tornar um conselheiro 

melhor do que já fui até hoje, para eu não ter vergonha do salário que eu ganho, que eu tenha 

coragem de poder olhar ao cidadão que me paga, que a gente não pode esconder isso, a gente 

não pode deixar de refletir isso, eu vou incluir todo mundo, 625 servidores do TCE, nós 

custamos caro à sociedade paraense, a nossa instituição precisa melhorar, evoluir mais, esse 

crescimento institucional para que a gente possa responder positivamente, prestando um 

trabalho grandioso a quem nos paga, a sociedade paraense. Eu fico muito feliz de ouvir isso 

dos senhores, sinceramente, e para os servidores que estão aqui, eu sei que se tornou até um 

pouco enfadonho, pelo tempo, cansativo, mas são reflexões que nós temos que fazer. Eu 

costumo dizer doutor Patrick que a instituição é nossa, ela não é do presidente e quando eu 

digo nossa, ela envolve todo mundo, todo mundo é parte, todo mundo tem que ter essa 

responsabilidade e, hoje, a sociedade está cobrando mesmo. Vai chegar uma hora que a 

sociedade vai se manifestar e vai dizer que esta instituição ou aquela ali não serve mais para 

nós, não queremos mais pagar esta conta, porque ela não presta os serviços que esperamos 

daquela instituição. Está caminhando para isso e é essa a reflexão que eu quero fazer com 

todos, que a gente tenha a capacidade de fazer a autocrítica, ver se realmente estamos 

cumprindo com o nosso papel, que todos nós possamos melhorar, cada qual na sua função e 

pensar sempre no bem da sociedade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Senhor presidente, como bem colocou o doutor 

Patrick, pelo roncar dos estômagos, serei breve também, é que não poderia deixar de falar, 
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agradecer, parabenizar pela sua presidência, que eu tenho certeza de que está de cabeça 

erguida e como o senhor bem falou, em paz, porque eu tenho certeza que fez o melhor que pôde 

com a escassez de recursos que existe no cenário econômico, e como foi apresentado aqui 

também, a toda a gestão, a equipe de gestão, todos os secretários que tiveram a oportunidade 

de apresentar, doutor Cláudio, doutora Alice, doutora Lilian, o representante de Marabá 

Antônio Carlos e também aos que não puderam demonstrar todo o seu trabalho. Também pela 

proximidade que tivemos, quero parabenizar a doutora Diones, do cerimonial, o doutor 

Arlindo da Secretaria Geral, doutor Edilson da SECEX, e estendendo a todos os servidores que 

são representantes dos servidores que, com certeza, houve todo esse esforço como foi bem 

colocado aqui, o índice de sucesso pelos números que foram apresentados só cabe elogios. 

Também queria estender os meus agradecimentos à equipe que está mais próxima de mim, a 

doutora Márcia, doutor Guilherme, doutor Hernane e doutora Andressa, que estamos 

crescendo juntos no conhecimento para retribuir à sociedade. Agradecer também pela 

proximidade as conversas e todo acolhimento que eu tive principalmente dos conselheiros 

substitutos, meus pares, doutor Julival, doutora Milene, que não está aqui presente, doutor 

Daniel, estendendo também a todos os procuradores do Ministério Público de Contas, que 

sempre demonstraram muito claramente a parceria conosco. São essas breves palavras 

presidente, que reforço novamente e parabenizo a sua Presidência. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutor Edvaldo, muito 

obrigado. Eu vou encerrar olhando para ele, eu sei um pouco da sua história porque ele 

visitava a gente aqui ansioso para ser nomeado, mesmo no cenário de crise, eu digo, eu vou 

nomear este menino, este menino é bom, este menino tem algum valor, alguma coisa 

extraordinária, eu dizia assim para ele. Eu ficava preocupado, não tinha dinheiro para fazer 

novas contratações, mas uma pessoa da família dele me contou um pouco do esforço que ele 

fez para passar nesse nosso concurso, então eu fiquei pensando a intenção de nomear o 

Edvaldo, não conhecia o doutor Daniel, e para nomear o doutor Edvaldo tinha que nomear o 

doutor Daniel. De repente ele pode passar em vários concursos melhores até ou semelhantes, 

mas e se ele não passasse em mais nenhum? Eu fiquei aqui pensando que dependia de uma 

assinatura minha, de uma decisão minha a nomeação dele. De repente é um futuro que se 

define uma família que vai ser atendida, eu tomei atitude, eu não conhecia o doutor Daniel, vou 
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nomear, pois eu acho que estou fazendo um bem para a pessoa, um bem para a instituição e 

respeitando acima de tudo o esforço daquele que estudou. E foi o que eu fiz e eu estou em paz 

por isso. Eu dei oportunidade de você, desculpe agora chamá-lo de você, ser nomeado, não me 

arrependi, e Vossa Excelência é o mais jovem entre todos nós, vai ter uma vida grande aqui 

dentro, longa, vai corresponder, porque Vossa Excelência mesmo calado está se preparando e 

tem condições de fazer um trabalho enorme em prol da instituição e da sociedade. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: 

Realmente, eu trabalhava aqui na SEPLAN, que são três quarteirões de distância daqui, por 

isso eu digo que era tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E foi isso. Eu queria dizer agora para 

vocês servidores que isso serve de estímulo para todos. Que vocês também são capazes de dar 

um salto maior, de passar em um concurso melhor, de ocupar um cargo maior. Isso é possível 

para todos. Eu fiquei em paz, fui à Igreja, eu me aconselhei com Deus e eu falei: “Isso eu vou 

fazer”. É o futuro dele. Estava acabando o tempo e, no apagar das luzes, eu decidi chamá-los. 

Eles foram nomeados aos 45 do segundo tempo. Então, meus amigos, vamos encerrar essa 

sessão que se transformou em ordinária primeiro, depois uma prestação de contas e agora 

nesse momento solene e fraterno, quero agradecer a vocês que vieram aqui, os servidores não 

tem essa obrigação de vir, cada presidente tem um jeito de se manifestar, eu escolhi esse jeito, 

a prestação de contas ainda vai acontecer no papel de forma mais detalhada, porque eu não 

oportunizei alguns secretários de mostrar com detalhamento o que fez. A gente tem o que 

mostrar, a gente vai colocar tudo isso no papel, a doutora Lilian vai consolidar tudo isso, 

Secretaria por Secretaria, a gente prestando contas. Primeiro a prestação de contas aos 

conselheiros, aos servidores, ao Ministério Público, porque está junto com a gente, faz parte do 

sistema, sem eles a gente não funciona, e vou dar também satisfação ao governador, porque ele 

faz o repasse do dinheiro, para mostrar ao governante do estado como foi que a gente aplicou 

o dinheiro público destinado através de lei para o TCE. A partir de terça-feira eu vou estar lá 

no meu gabinete no quarto andar, vocês estão convidados a ir tomar um café, para chorar e 

para sorrir, para brincar, conversar, eu quero ser amigo. Eu saio daqui certo de que aprendi 

na Presidência muita coisa, acrescentou bastante coisa ao meu conhecimento e vou lutar 

enquanto permanecer aqui para melhorar a instituição. Estou certo que se a instituição for 
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forte eu vou estar bem, mas se for fraca eu vou estar mal, por isso eu vou lutar pelo 

crescimento institucional permanente, para que a gente realmente consiga chegar no nível de 

excelência que a gente sonha. E somente alcançaremos isso se todos trabalharem juntos. 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 nove minutos 

(13h09min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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