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ATA Nº 5.460 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) do mês de março do ano dois mil e 

dezessete (2017), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

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

Luís da Cunha Teixeira, 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 Patrick Bezerra Mesquita, 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior, e, em 

consequência, solicitou a retirada de pauta dos Processos nºs. 2014/51610-0 e 2016/50443-0 de 

sua relatoria e, também, da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha, ambos por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e oito (28) de março 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 do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Impedido na forma 

regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

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 Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente): Impedida na forma regimental. Em não havendo expediente a ser lido, e 
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em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 

sendo anunciado o Processo nº 2007/53049-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, cujo Relator foi 

o Conselheiro André Teixeira Dias, continuação do julgamento iniciado na sessão de 

21/03/2017, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Em seguida, solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fossem 

relatados primeiramente os processos pautados sob os nºs. 3, 15, 14 e 8. Neste momento se 

registrou a ausência em plenário de Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51341-9, que trata da Prestação de Contas 

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

Unidos Venceremos, responsável Domingas Neris Martin Quinto, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que proferiu a seguinte manifestação: Bom dia, 

presidente, bom dia a todos. Satisfação estar aqui no plenário novamente, e essa semana 

somente eu estive aqui, Excelência. Só para deixar registrado que, hoje, em Brasília, o nosso 

procurador geral está tomando posse do assento do Conselho Nacional de Procuradores 

Gerais de Contas, e o nosso colega Stephenson Oliveira Victer, novamente, também, tomando 

assento na diretoria da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, 

por isso a ausência do procurador geral na sessão. No mais, em relação ao parecer, 

Excelência, é exatamente o que o relatório muito bem minudenciou. Só acrescentando, também, 

que, segundo o parecer do Ministério Público, a ASIPAG se dirigiu às empresas fornecedoras 

dos materiais do convênio e, nessa ocasião, constatou indícios de falsidade das notas fiscais 

relativas à Estância Bengui Ltda., sobretudo, diante da negativa do respectivo proprietário de 

reconhecimento das mesmas. Ou seja, o próprio proprietário da empresa negou que tenha 

emitido as notas fiscais que embasaram as despesas do convênio. Então, é por isso que a gente 

renova o parecer ministerial pela irregularidade. Logo em seguida, o parquet de contas 

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais a responsável e 

recomendação de encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração e 

imputação de eventuais responsabilidades, ante os indícios de crime de falsidade ideológica 
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(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, Senhora 

Domingas Neris Martin Quinto, 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, 

senhora presidente, senhores conselheiros deste plenário. Eu já estive, em uma outra 

oportunidade, aqui, apresentando defesa. Inclusive, apresentei por escrito. Como a obra foi 

concluída, inclusive, nós já estamos trocando, novamente, porque, na época, nós cobrimos o 

nosso telhado com telha ecológica, e, segundos as informações que nós tivemos depois, ela só 

dura sete anos, e já está com bastante tempo, está começando até já se desfazer. Nós já 

estamos providenciando um novo telhado. Quer dizer, essa obra foi concluída, mas ainda 

restam algumas coisas lá, e eu trouxe as provas todas, deve constar no processo. Inclusive, eu 

aguardo, até hoje, uma visita, eu não, a comunidade, porque eu não sou mais a presidente da 

“Sociedade Unidos Venceremos”, e o conselheiro André Dias, que me prometeu uma visita e 

nunca apareceu. Nós até aguardamos. E convido os conselheiros a fazerem uma visita para ver 

e conhecer o nosso trabalho. E eu estou aqui para dizer para os conselheiros e para esta 

presidente, para o Ministério Público que a obra já foi concluída. Isso foi um mal-entendido, 

porque, no mês de julho, quando foi feita a visita da ASIPAG, realmente, não se estava 

trabalhando, porque estava esperando o pessoal que iria fazer o trabalho, e foram terminar 

uma outra obra. Nós não tínhamos como. Estava o material lá, ele simplesmente não 

reconheceu, não sei porque. Agora, o que me surpreende é essa nota da Estância Benguí, 

porque, até hoje, a gente continua com parceria com essa estância, e eles sempre venderam 

para a gente e nos fornecem notas, mas, como eu estou dizendo, já foi apresentado, eu já fiz a 

defesa da primeira vez, e estou aqui, novamente, para dizer que já foi feita essa defesa, tanto 

oral como por escrito, neste tribunal. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

irregulares, declarando a responsável em débito para com o erário estadual na importância de 

R$11.147,00 (onze mil, cento e quarenta e sete reais), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$1.147,00 (um mil, cento e quarenta e sete reais), pelo débito apontado e remessa dos autos ao 

Ministério Público Estadual para as adotar as providências cabíveis. 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 
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o Processo nº 2009/51969-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Porto de Moz, responsável Edilson Cardoso de Lima, 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 pela irregularidade das contas e aplicação das multas regimentais ao responsável 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do responsável pelas presentes 

contas, Doutor Danilo Bezerra, 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: 

Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, demais 

conselheiros, eminentes representantes do Ministério Público de Contas, demais presentes, eu 

gostaria de dar-lhes meus cumprimentos e desejar a todos que a sessão ocorra de forma 

produtiva e tranquila para todos. Eu me coloco diante dessa tribuna para apresentar minhas 

razões para a aprovação do convênio número 53/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal 

de Porto de Moz e a SEPOF. Compulsando-se os autos, nós podemos pontuar, primeiramente, 

que, no que tange o processo licitatório, além de terem sido observadas as regras basilares na 

contratação da empresa, foi observado que os serviços estipulados no contrato foram 

condizentes com a extensão da obra da via e os preços unitários previstos, também, na 

contratação, foram todos harmônicos com os preços de mercado, na época. Ou seja, foi 

observado o princípio da economicidade no que tange à consecução do procedimento 

licitatório para a contratação da empresa. Em segundo lugar, nos autos também são atestadas 

as despesas no que tange à aplicação dos recursos repassados pelo órgão concedente. Existem, 

nos autos, notas fiscais que comprovam que todos os recursos, na sua integralidade, foram 

efetivamente aplicados financeiramente. E, sobretudo, os serviços executados, quais sejam, as 

obras preliminares, a terraplenagem, a drenagem e a pavimentação da via, foram, 

efetivamente, executadas, tudo em conformidade com o objeto estipulado no termo de convênio, 

tanto que o próprio órgão concedente, quanto à controladoria do Tribunal de Contas do 

Estado opinaram pela total regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, contudo, 

emitiu parecer no sentido de que as contas deveriam ser julgadas irregulares pela omissão, 

ocorrida em momento inicial, no processo de tomada de contas. Acontece que se entende que 

essa omissão teria sido sanada em momento anterior, no momento em que a própria Corte de 
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Contas permite que o interessado apresente a prestação de contas, pela aplicação do 

regimento interno e pelos postulados do contraditório e da ampla defesa, momento em que o 

Tribunal de Contas procede a reabertura da instrução, ou seja, o processo retrocedeu ao 

momento em que é oportunizado ao interessado apresentar as contas. Então, o fundamento do 

Ministério Público no sentido de que a omissão deve ser tomada como razão para reprovação 

das contas, não merece prosperar, por quê? A omissão prevista no artigo 56, inciso III, alínea 

“a”, da lei orgânica, é no sentido de ser aquela omissão que prejudica a análise das contas e a 

conclusão a respeito da regularidade, ou não, o que não aconteceu nesse caso, porque, mesmo 

que em momento posterior, o interessado apresentou as contas e foi devidamente atestado pela 

SEPOF e pela controladoria, que a finalidade do convênio foi executava. Então, no caso, essa 

impropriedade, essa apresentação tardia, se mostraria uma obrigação acessória, eu diria uma 

impropriedade meramente formal, tendo em vista que a materialidade do convênio foi 

totalmente obedecida e executada, não sendo motivo, portanto, para a reprovação. Então, do 

contrário, se a omissão fosse considerada como razão automática para a reprovação das 

contas, o próprio trabalho desempenhado pela controladoria em reabrir a instrução, em ter o 

deslocamento do engenheiro para fazer a fiscalização do local, não teria sua plena eficácia. 

Portanto, a situação, no caso, seria, no máximo, a estipulação de uma ressalva ou uma 

penalidade regimental, no caso, uma multa, não uma pena tão severa e desproporcional como 

requer o Ministério Público de Contas. Essas são as minhas razões para requerer que as 

contas sejam aprovadas totalmente. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares, e aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$906,19 

(novecentos e seis reais e dezenove centavos) pela instauração da tomada de contas. Consultado 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50689-2, que trata da Prestação de Contas 

dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Hospital Universitário Ophir Loyola, exercício financeiro de 2007, responsável Laura Nazareth 

de Azevedo Rossetti, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou 

a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 
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anunciado o Processo nº 2007/53048-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, 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 retorno ao plenário de Sua Excelência 

o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2006/53624-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Itupiranga, responsável Adécimo 

Gomes dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução do valor glosado e aplicação da multa regimental ao responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual 

na importância de R$19.506,65 (dezenove mil, quinhentos e seis reais e sessenta e cinco 

centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.950,60 (um mil, novecentos e cinquenta reais 

e sessenta centavos), pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2010/50627-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, responsável 

Jaime da Silva Barbosa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu 

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

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável 
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em débito para com o erário estadual na importância de R$40.477,02 (quarenta mil, 

quatrocentos e setenta e sete reais e dois centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$4.047,77 (quatro mil, quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), pelo débito apontado e 

R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo não encaminhamento na remessa da prestação de 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52333-0, que trata da Prestação de 

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

Associação dos Comunitários e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Nossa Senhora 

do Livramento do Alto Urucuri, responsável Silvério Lopes Ramos Júnior, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável e observar o disposto no art. 134, § 1º do 

RITCE/PA (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável 

em débito para com o erário estadual na importância de R$71.000,00 (setenta e um mil reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$7.100,00 (sete mil e cem reais), pelo débito apontado 

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

Plenário, Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o relator, 

tendo o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira solicitado vistas dos autos para melhores estudos, 

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

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53013-3, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Placas, responsável Santo Pereira de Oliveira, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 
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douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e recomendação à Sepof 

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

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o 

erário estadual na importância de R$25.518,66 (vinte e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e 

sessenta e seis centavos), aplicando ao seu responsável as multas de R$2.551,86 (dois mil, 

quinhentos e cinquenta e um reais, oitenta e seis centavos) pelo débito apontado e R$907,00 

(novecentos e sete reais) pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2012/52466-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Cultural 

Bagaço da Cana, responsável Jackson Douglas Ferreira Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

Presidência. Processo nº 2012/52476-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte, responsável Aldeildo da Costa Rosa, 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável, ficando responsável 

solidariamente pelo débito a Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte, e, ainda, 

com sugestão da aplicação da sanção de inabilitação para cargo em comissão e função de 

confiança prevista no art. 85 da LOTCE (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

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

o responsável e a pessoa jurídica solidariamente responsáveis pelo recolhimento da importância 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), aplicando ao responsável as multas de R$907,00 (novecentos e 
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sete reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pela instauração da 

tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua Excelência 

o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/52481-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação das Pessoas da Melhor 

Idade do Jubim, responsáveis Andréa do Socorro Garcia Bastos e Ailson Pantoja Teixeira, 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 e aplicação das 

multas regimentais ao senhor Ailson Pantoja Teixeira (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

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

contas regulares de responsabilidade da Senhora Andréa do Socorro Garcia Bastos e regulares 

com ressalva as contas de responsabilidade Ailson Pantoja Teixeira, aplicando-lhe a multa 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. Registrou-se neste 

momento o regresso ao Plenário do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50490-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Instituto Manancial para Gestão de Pesquisa e Conservação dos Recursos 

Hídricos da Amazônia, responsável Edson Luiz Azevedo Moura, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da 

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

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 
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irregulares, compelindo seu responsável a devolver ao erário estadual na importância de 

R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), aplicando-lhe as multas de R$6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) pelo débito e R$907,00 (novecentos e sete reais) pela remessa intempestiva 

das contas ensejando a instauração da tomada. 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 

2014/50098-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Micros e Pequenos 

Produtores Rurais da Comunidade da Chapada, responsável Fausto Pereira Gomes, cujo Relator 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas ao seu responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito com o erário estadual da 

importância de R$35.050,00 (trinta e cinco mil e cinquenta reais), aplicando-lhe as multas de 

R$3.505,00 (três mil, quinhentos e cinco reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e 

sete reais) pela remessa intempestiva das contas ensejando a instauração da tomada. Consultado 

o Plenário, Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o voto do 

relator, tendo o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira solicitado vistas dos autos para melhores 

estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2016/51035-2, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Edvaldo Pereira de Araújo, 

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 não conhecimento do recurso e, caso não seja 

esse o entendimento dessa Corte de Contas, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se in 

totum a decisão guerreada (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 
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seu voto para conhecer e dar provimento ao pedido, anulando a decisão recorrida, devendo os 

autos retomarem ao seu curso normal e efetuada a comunicação de audiência do requerente. 

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 2016/50642-4, 2016/50968-1, 

2016/51017-0 e 2016/51021-7, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, 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 indeferimento dos registros, devendo ser determinada 

a imediata cessação de todo e qualquer pagamento em curso oriundo dos respectivos contratos, 

adotando-se as medidas cabíveis para a rescisão dos mesmos, devendo ser instaurado a inspeção 

extraordinária para apuração dos valores despendidos com as despesas consideradas irregulares, 

para efeito de ressarcimento, além da multa regimental e determinações a Fasepa, Casa Civil 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir em caráter excepcional 

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. 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. 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 informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Esta presidência ratifica o 

convite aos membros deste colegiado e aos servidores do Tribunal de Contas e do Ministério 

Público de Contas para a Sexta de Integração, que acontecerá amanhã, a partir das dez horas, 

no auditório Elmiro Nogueira, onde teremos a palestra da secretária de estado e educação, 

doutora Ana Cláudia Hage, cujo tema é a Política da Educação do Estado do Pará, desafio da 
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gestão estratégica, e, dentre outros assuntos, a mesma estará à disposição de todos nós. Esta 

presidência convida a todos os conselheiros, conselheiros substitutos, os gabinetes, os 

servidores e servidoras desta Corte de Contas. Esta presidência, no que diz respeito a cumprir 

o que dispõe a resolução 17000794, de dez de dezembro de 2009, e suas alterações, quando 

institui o sistema de planejamento e gestão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, apresenta, neste momento, a este douto plenário, ao Ministério Público, aos servidores 

aqui presentes, jurisdicionados, o plano de gestão de 2017 e 2018, que foi construído com a 

participação de todas as unidades de trabalho desta Corte de Contas, que resultou em 40 ações 

estratégicas baseadas nas diretrizes do sistema de planejamento e gestão, seguindo o plano 

estratégico de 2016 a 2021 desta Corte de Contas. Foi contemplado, no plano, nove dos dez 

objetivos constantes do plano estratégico de 2016 a 2021, que irão nortear as ações do TCE 

Pará neste biênio. Forma elaborados, considerando os pilares estratégicos priorizados pela 

nossa gestão desta diretoria, conselheira Lourdes, conselheiro André, conselheiro Odilon 

Teixeira, e tem como pilares a efetividade do controle externo, planejamento estratégico e 

tecnologia da informação, os quais deverão fomentar a transparência e estimular o controle 

social, com o objetivo de aprimorar a gestão pública. Na esteira das ações para a efetividade 

do controle externo, destacamos a implantação de controle de qualidade nas auditorias de 

contas de gestão, sistema de remessa eletrônica de aposentadoria de professores do ensino 

básico da rede estadual, sistema para a redução do passivo processual dos atos de admissão de 

pessoal, sistema de remesse eletrônica das prestações de contas de gestão. Na área de 

tecnologia da informação, ressaltamos a implementação do processo eletrônico, a conclusão, a 

implantação do planejamento estratégico de TI, a implementação da central de serviços e a 

implantação de solução de inteligência de negócios. Quanto ao planejamento, também definido 

como mais um eixo estratégico, destacamos a elaboração de um referencial básico de 

governança, que aglutinará as diretrizes e o encaminhamento da gestão deste Corte de Contas, 

com vistas a incrementar o desempenho de ações que induzam o aprimoramento da 

administração pública em benefício da sociedade. Estimular o controle social e as ações 

educacionais são medidas essenciais para a gestão. Desse modo, foram programadas as 

seguintes ações: a expansão do TCE Cidadão para as instituições de ensino superior; a 

implantação dos cursos de pós-graduação para membros e servidores; fomento de plano de 
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capacitação dos membros e servidores do TCE-Pará e do jurisdicionado. Na área de gestão de 

pessoas, as ações estão voltadas para o programa de saúde e qualidade de vida dos membros e 

servidores, o recadastramento funcional dos membros e servidores ativos, inativos e 

pensionistas do TCE Pará. Dentre outras ações, no plano de gestão de 2017 a 2018, ainda 

destacamos a elaboração de boletim audiovisual de dados da gestão para a web; 

implementação do sistema de auditoria interna; reorganização da corregedoria do TCE, que já 

está em curso; elaboração do mapa de tramitação dos processos; elaboração da revista 

eletrônica da procuradoria. No sentido do reconhecimento dos 70 anos da existência do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, diversas ações em alusão comemorativa integram o 

plano, merecendo destaque a publicação do livro sobre a história de Serzedelo Correia, a 

realização do concurso da logomarca do TCE-Pará, lançamento do selo comemorativo aos 70 

anos do TCE-Pará. Desta forma, o plano de gestão 2017 e 2018 corroborada para o 

cumprimento de nossa missão constitucional, tendo, como consequência, resultados eficientes e 

exitosos para a sociedade. Para isso, temos a certeza de contar com o apoio de todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos e todos os servidores e servidoras desta Corte de Contas, 

assim como a parceria do Ministério Público de Contas, para, juntos, assumirmos o 

compromisso com a efetiva implementação do plano de gestão. Encontra-se, nesse plenário, os 

secretários da gestão, que já foram apresentados, mas eu gostaria de convidar a doutora 

Liliane para que, de repente, se os conselheiros ou conselheiros substitutos, Ministério Público, 

desejem qualquer pergunta, qualquer questionamento, porque esse plano foi discutido nas 

diversas áreas do tribunal, em todas as áreas, com todas as secretarias, e a secretaria de 

planejamento condensou, para que nós pudéssemos, regimentalmente, apresentar hoje, dentro 

do prazo. Peço à doutora Liliane que fique na tribuna. O plano de gestão já foi distribuído a 

todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhor procurador do Ministério 

Público de Contas, doutor Patrick Mesquita, servidores da Casa, a equipe do secretariado, da 

conselheira Lourdes Lima. Eu recebo, com alegria, o plano de gestão. Fiz apenas uma leitura 

breve, mas eu queria tocar em um ponto, apenas para poder ajustar. Eu queria pedir, inclusive, 

ao conselheiro Nelson, que é o coordenador da área o seguinte: aqui, na página 11, 

implantação do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. Esse plano 
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estratégico, nós deixamos pronto. Eu encaminhei à Vossa Excelência por escrito, e, também, 

mandei ao coordenador, conselheiro Nelson Chaves, para o gabinete dele, por escrito. No final 

da gestão, eu achei por bem, por uma questão ética, orientei o secretário da época, doutor 

Cláudio Vinagre, a não reunir o comitê de TI para aprovar o plano, porque já estava eleita 

uma nova presidente, teria uma nova equipe, e eu achei por bem, eticamente, disse: “Não, 

deixa para a nova presidente apreciar, de repente ela quer fazer algum ajuste”. Mas o comitê 

diretivo de TI já tinha feito uma preliminar de avaliação do plano e aprovado a minuta. O que 

foi que eu encaminhei à Vossa Excelência? A minuta do plano estratégico, e, também, ao 

coordenador. Eu queria perguntar à doutora Lilian, é bem da área dela, se estão levando em 

conta isso, que foi um trabalho institucional, feito a partir de março do ano passado, bastante 

discutido na Casa. E o comitê de TI envolve toda a Casa, não só o pessoal de TI. A outra coisa 

que eu acho importante para poder ter o plano estratégico de TI é que ele tem que ser 

apreciado pelo comitê de TI, e a pergunta que eu faço é a seguinte: o comitê de TI se reuniu 

para apreciar o plano estratégico de TI? Porque isso está na resolução 18.855, que aprovamos 

no plenário. Seu artigo 5º diz o seguinte, no seu item seis: “Compete ao comitê diretivo de TI 

apreciar proposta de ações ou projeto de TI que irão compor o plano de gestão do tribunal”. 

Então, aqui está o plano de gestão. Muito importante constar, no plano de gestão, o 

planejamento estratégico de TI, mas eu queria saber se o comitê de TI se reuniu para aprovar, 

para poder obedecer a resolução. E, também, presidente, eu acho uma coisa muito importante 

constar no plano de gestão desse planejamento estratégico, porque ele é uma coisa nova, e, 

também, segue, posso dizer assim, uma meta do MMD, que é uma orientação nacional, que nos 

dá uma espécie, não digo só prestígio, mas uma pontuação maior. Inclusive, a criação desses 

dois comitês da área, o comitê diretivo de TI e o de segurança da informação, por exemplo, 

pelo que eu tenho conhecimento, ainda consta, na sua formação, a gestão anterior, e quem 

deveria presidir esse comitê agora é o conselheiro Nelson Chaves, e, pelo que eu sei, ainda 

está como presidente do comitê diretivo de TI o conselheiro Cipriano Sabino. É só para Vossa 

Excelência ver direitinho como é que está isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro, o senhor fez uma 

pergunta, mas eu gostaria de responder. Nós estamos há menos de 60 dias. Inclusive, o plano 

de gestão vem seguindo o plano estratégico, que nós vimos trabalhando desde 2009, onde, 
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naquele momento, era um plano efetuado em quatro anos. Vossa Excelência, na sua gestão, 

teve uma visão de que nós trabalhássemos por seis anos, três gestões. Vossa Excelência deu 

início a algumas ações, e nós estamos, nesses menos de 60 dias, tentando, inclusive, com o 

apoio de todos vocês, os conselheiros, cada um dentro da sua área, o conselheiro Odilon na 

corregedoria, doutora Rosa na ouvidoria, conselheiro Nelson nessa parte da tecnologia da 

informação, e essa ação consta porque foi discutido, dentro da secretaria de TI, para que ela 

possa implementar. E, com certeza, outra gestão, que virá após essa, em 2019, 2020, até 2021, 

nós temos o plano estratégico aprovado por esta Corte, que vai se adaptando. Todos os planos 

de gestão terão as suas formatações e as ações serão baseadas no plano estratégico daquele 

período. O que foi possível realizar pela gestão, o que falta realizar por nova gestão, é dever 

nosso. É concluir, iniciar, implementar, enfim. Foi por isso que, com certeza, o controle vem 

discutindo essa questão do planejamento estratégico e dos planejamentos de gestão em razão 

de dar maior efetividade, porque as gestões são impessoais, cada um vai fazendo sua parte, 

mas dentro de uma orientação, já em um foco que foi discutido lá atrás, e que a gente pode ir 

cada vez mais melhorando, ampliando e, com certeza, quando do pensamento desta ação aqui, 

é porque consta no planejamento estratégico e a secretaria, mesmo a coordenação de 

informação, que está sob a responsabilidade do conselheiro Nelson, eles vêm tomando algumas 

providências no sentido de que, assim como as outras secretaria do tribunal, cada um dentro 

da sua área, tomando as devidas providências. Eu passo a palavra a doutora Liliane, para 

completar, mas eu acho que é esse esclarecimento nosso para que a gente possa, realmente, 

deixar que cada gestão tenha a obrigação de modelar suas ações e de atuar dentro do foco 

daquele plano que já vem recebendo uma orientação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, eu entendi Vossa Excelência, mas, na 

verdade, não é nem uma crítica. É que a gente tem que obedecer a resolução, se não, não pode 

constar no plano de gestão. Porque está muito claro, aqui, o artigo 5º, no seu inciso VI, diz: 

“Compete ao comitê diretivo de TI apreciar proposta de ações ou projetos de TI que irão 

compor o plano de gestão do tribunal”. Vossa Excelência trouxe o plano de gestão e 

contempla. Eu gostei que tivesse o plano de gestão. A pergunta é a seguinte: o comitê diretivo 

de TI se reuniu para aprovar essa proposta do planejamento estratégico? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós ainda 
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estamos no início da gestão, conselheiro. Com certeza o nosso propósito é atuar dentro das 

formalidades, da legalidade, daquilo que o nosso plenário decidiu. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu 

gostaria de interromper Vossa Excelência, se fosse possível, porque eu vejo aqui, pela 

manifestação do ilustre conselheiro Luís Cunha, que, talvez, eventualmente, no processo da 

sucessão, que foi preconizado exatamente na ascendência da vice para substituir o presidente, 

e o corregedor substituir o vice, o que se desejava era que houvesse uma transição bastante 

homogênea, claro, com as pequenas diferenças administrativas, as escolhas dos dirigentes, 

mas que houvesse uma fluidez, uma passagem de comando nas diversas áreas, absolutamente 

normal no estado democrático, sem que pudesse haver divergência. O conselheiro Luís Cunha 

aborda um procedimento eminentemente técnico. Nós temos a coordenação da informática ali, 

eu estou como coordenador, mas não é a primeira vez que se assisto uma pequena divergência 

nesse plenário a respeito dessa continuidade, e começou, exatamente, na primeira sessão de 

Vossa Excelência, a respeito da situação financeira da Casa. Conselheiro Luís Cunha, na 

despedida dele, da Casa, disse que Vossa Excelência receberia uma situação em uma 

determinada situação, mas Vossa Excelência contestou. Aliás, não se ficou esclarecido, a 

respeito desse ponto, qual é a situação verdadeira, se havia ou não o superávit, mas estou 

mostrando que são divergências que ocorrem. Nessa situação da informática, eu quero já, de 

princípio, louvar a participação da equipe, apenas sugeriria, para que se evitasse situações 

como essa, que, ao final, acaba sendo constrangedora, porque parece uma contestação ao 

trabalho realizado. Eu vejo, aqui, o trabalho da minha primeira leitura, quero dizer, mas 

bastante bem formatado, se tivéssemos, doutora Liliane, talvez, discutido isso ou distribuído 

antes, conselheira, para que cada um de nós manifestássemos, aí sim o procedimento dessa 

crítica, porque o conselheiro Luís Cunha não é especialista em informática e eu também não 

sou. Então, isso me parece uma alegação de ordem técnica mais aprofundada do nosso 

conhecimento, e eu também, quero dizer que a parte administrativa, logicamente, ligada à 

presidência, e cada um de nós na sua coordenação, mas não somos especialistas da área. 

Então, se houvesse alguma dúvida desse tipo, de uma descontinuidade, e uma vez já disse ao 

próprio conselheiro Luís Cunha, que eventual mudança que possa ter havido, eu, da minha 

parte, costumo gerenciar aquilo que eu faço dando total liberdade a quem eu escolho para 
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trabalhar comigo, porque eu escolho pessoas que eu tenha confiança, mesmo que, naquela 

área, não seja detentor, como nós somos generalistas aqui. De maneira que eu até pedi ao 

conselheiro Luís Cunha, se for da aquiescência dele, que essas formulações de 

questionamentos, para que não se pareça uma divergência do ponto de vista administrativo, e 

pudesse ser feita uma reunião técnica, até, eventualmente, com a equipe que os serviu, e eu não 

tenho nenhuma contraindicação. Ao contrário, acho que os técnicos que serviram Vossa 

Excelência têm, também, extrema competência, me honraria trabalhar com eles, mas a questão 

do cargo comissionado é à escolha do dirigente. Então, essa situação do ponto de vista 

eminentemente técnico. Quero dizer, de monta, aqui, e rapidamente, que, na minha leitura, 

louvo o material que, no mínimo, revela o cuidado da presidente, de que reúna a equipe, que 

apresente este quase livro das ações. Isso é importante, porque algumas dessas ações, 

provavelmente, não serão concretizadas, e isso não diminui em nada, ao contrário, a 

administração é dinâmica. Mas vou fazer um apelo, se puder apelar, que alguma situação de 

ordem técnica a gente pudesse discutir na esfera técnica, porque, aqui, nós vamos ficar em uma 

discussão superficial. Vossa Excelência vai ter suas alegações, eu, provavelmente, vou fazer a 

minha, e não é esse o caminho para ser discutido. Alguma coisa que se possa fazer de maneira 

técnica na correção, acho que ambas as equipes, a sua e a da presidente, e eu tenho, também, 

por determinação regimental, que coordenar a área de informática, mas sempre digo que não é 

a minha área específica, mas sou muito honrado em poder passar um pouquinho nessa área 

também. E nós suspenderíamos esse tipo de discussão para uma indagação técnica, veríamos 

depois, e a doutra Liliane faria uma explanação de forma geral do que está se discutindo. Era 

a sugestão que eu tinha a apresentar para o plenário. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson e conselheiro 

Luís, essa presidência tem se pautado em manter os secretários todos dentro de um sistema em 

que haja uma interação entre eles, e que, com certeza, se a doutora Liliane tiver alguma 

dificuldade em responder o questionamento agora, nós estamos aqui nesse plenário com o 

secretário da TI, que tem informações acerca desse questionamento. Passo a palavra a doutora 

Liliane e, posteriormente, ao Carlos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Presidente, eu não estou querendo criar nenhuma polêmica, eu fiz um 

questionamento para ter uma resolução, mas deixa eu dizer uma coisa. O conselheiro Nelson 
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falou com muita tranquilidade aqui, em um tom respeitoso. Nada contra o que ele colocou. Eu 

acho até oportuno se quiser conversar em uma reunião administrativa ou até mesmo com a 

equipe específica de TI, não tem nenhum problema. Eu fiz uma ponderação e uma resolução. 

Agora, tem um ponto. São duas coisas que ele tratou aqui. Se eu fiz um questionamento, Vossa 

Excelência conduz com a equipe, ajustar, porque eu acredito em uma continuidade. Nós 

fizemos um planejamento estratégico que foi aprovado no plenário para seis anos. A gestão de 

Vossa Excelência é dois anos. Isto é, dentro do planejamento estratégico de seis anos, Vossa 

Excelência tem dois anos. Eu apresento, aqui, o plano de gestão que, por sinal, eu achei que 

está muito bem elaborado. Parabéns. Eu toquei em um ponto que ficou, para mim, uma dúvida, 

porque eu não ouvi falar, na Casa. Agora, tem um outro ponto que eu considero muito sério 

também, que ele abordou aqui. Eu já tinha dito à Vossa Excelência, que veio conversar 

comigo, doutor Serique, o conselheiro Nelson fez uma ponderação de uma discussão anterior 

no plenário, em que foi solicitada uma dúvida do saldo deixado. Eu apresentei um extrato 

bancário, que eu não tenho como fabricar. Eu acho que Vossa Excelência tem que esclarecer 

isso. A prova de que não está esclarecido é que ele ainda está com dúvida. Isso é importante 

para toda a Casa saber. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro, eu acho que essa questão está superada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Não está. A 

prova que não está é que ele abordou isso hoje. Porque, senão, eu vou ter que mexer com isso 

de novo. Eu não posso aceitar, porque fica no ar uma dúvida: ele deixou dinheiro em caixa ou 

não? Eu apresentei o extrato aos conselheiros aqui, e foi tirado às 11 horas da manhã. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheiro Luís Cunha, posso até dizer cordialmente, fraternalmente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós 

estamos aqui, inclusive, com todos os secretários. Nós estamos discutindo um plano de gestão. 

Se a gente for passar para discutir a gestão, nós vamos tomar um tempo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Isso é importante, 

conselheiro, nos conhecemos há tantos anos, não é, conselheiro? Vossa Excelência sabe que 

sempre mantenho, graças a Deus, a calma. Eu estou me reportando não a uma acusação, de 

forma alguma. Se nós formos fazer a pesquisa da ata, do que seria gravado é se eu estivesse 
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mentindo, mas eu não estou. Houve um ponto que foi público, não foi tratado nada às 

escondidas, Vossa Excelência há de concordar comigo. Não houve aquele momento? Esse 

momento, para mim, não foi esclarecido. Eu vejo um segundo ponto de divergência. Então, na 

medida em que nós temos, e até, de um certo modo, me sinto responsável pela proposta que fiz 

há anos atrás, que houvesse esta sucessão na administração da Casa: o presidente, o vice, o 

corregedor, subsequentemente. Então, na minha modestíssima avaliação, essa transição 

impediria essas pequenas divergências, porque supõem um certo entrosamento para que 

houvesse, como a gente vê até na área política, quando os procuradores e os ex-prefeitos vêm 

dizer: “Eu deixei a administração e o outro que chegou atrás de mim fez uma casa arrasada, 

tocou fogo”. É o que a gente escuta, doutor Patrick, aqui, comumente. Então, como já houve 

aquele momento, e, novamente, respeito e quero expressar o respeito pela equipe que Vossa 

Excelência tinha na área de informática. Informática porque, eventualmente, sou o 

coordenador, mas respeito a competência, como tenho um respeito enormíssimo pela equipe 

que a conselheira Lourdes montou, porque a escolha foi dela. Logicamente que eu ratifico, 

claro, e parabenizo por quem ela escolheu, mas a escolha todo mundo sabe que é da 

presidência, que as nossas coordenações são feitas posteriormente. Esse momento que nós 

atravessamos é dificílimo no Brasil, e as nossas sessões são públicas, transmitidas pela 

intranet, então, não tem aquilo: “Eu disse, eu não disse”. Eu não estou acusando ninguém, foi 

um fato passado aqui na frente de todo mundo e não sei quantas outras pessoas. Já é uma 

segunda dúvida. Eu acho que poderia ter sido discutido isso a nível técnico, depois, trazermos 

aqui. Nesse aspecto, eu tenho que, respeitosamente, discordar de Vossa Excelência, porque 

uma indagação do ponto de vista técnico e que eu e Vossa Excelência, eu reconheço, nesse 

aspecto, o meu até pouco conhecimento da área de informática, logicamente que eu vou 

recorrer ao técnico que dirige a informática, para que me explique, como Vossa Excelência, 

com certeza, se for discutir com um técnico da informática que hoje está presente, Vossa 

Excelência vai ter que recorrer ao seu assessor, porque Vossa Excelência, como eu, não 

conhece a informática no nível que eles conhecem. Então, uma discussão desse tipo no nível 

técnico, que Vossa Excelência provocou, eu penso que ela poderia ter sido ventilada 

anteriormente, para que, quando chegasse nesse momento aqui, essas divergências, mas eu 

estou sempre aberto ao diálogo cordial. As minhas críticas existem e existirão sempre, em 
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qualquer circunstância, em qualquer pessoa, porque eu não atinjo as pessoas, eu luto por um 

Estado que a gente possa melhorar. É claro que, aqui, ali, eu posso ter uma opinião que divirja 

de um outro companheiro, mas faço sempre no sentido que a gente aprimore os nossos 

conhecimentos, a nossa instituição. De maneira que eu não sou um impasse a nenhuma solução 

que for proposta, eu quero que a coisa seja resolvida dentro do bom senso, da cordialidade e 

daquilo que for melhor para a instituição. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Doutora Liliane, por favor. 

Manifestação da Senhora Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan: Bom dia, senhora presidente, 

procurador, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, colegas, secretários. A intenção 

do nosso plano de gestão é atender a resolução 17.794, de 2009, no seu artigo 9º, no seu 

parágrafo 2º, onde esta resolução institui o sistema de planejamento e gestão. Este artigo 9º dá 

a possibilidade de a presidência dar conhecimento do plano de gestão, administrativo do 

biênio, de sua gestão. Quanto à questão diretamente ao que o conselheiro Luís Cunha se 

reportou, podemos dizer que a implantação do plano estratégico de tecnologia da informação, 

o PET, foi realizado na gestão passada. Apenas por questão temporal, não houve condições de 

ser votado no comitê de TI, que é o comitê de tecnologia, formado pelas unidades do tribunal. 

Então, quando a ação se propõe à implantação do planejamento estratégico, quer dizer que 

vai, primeiro, ter que ser votado no comitê, aprovado da forma que está elaborado, e, a partir 

daí, implantar os instrumentos de planejamento. Este é o objetivo. Ou seja, de forma alguma, 

não vai ter a implantação do plano estratégico de TI, que é o PET. Agora, não necessariamente 

pode ocorrer alterações, porque o comitê ainda não votou. Então, se ele ainda não votou e são 

novos membros, vai sair uma nova resolução, o nosso secretário Carlos está providenciando 

essa nova portaria, com os novos membros, novas indicações, porque cada um de nós, das 

unidades, vamos ter que indicar, então, pode haver, sim. O plano elaborado já está concluso, 

agora falta a votação no comitê e a implantação, de fato, que é fazer acontecer, implementar, 

executar, e é o que nós queremos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Nesse aspecto, como estamos ferindo, especificamente, o assunto da 

informática, eu queria pedir a Vossa Excelência, caso autorize, que o coordenador da 

informática, que está presente aqui, também pudesse, ao lado da doutora Lilian, dar as 

explicações que se fizerem necessárias. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 
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Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tranquilamente, sem problema nenhum. 

Inclusive, olhando a página 11, o prazo final para concluir é dezembro de 2017. Manifestação 

da Senhora Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan: Exatamente, porque a intenção de colocar no 

plano, se os senhores observarem, nós temos um glossário. Esse glossário é um objetivo que se 

propõe essa ação, que é implantar instrumentos de planejamento que, alinhados ao plano de 

gestão e ao plano estratégico do tribunal, visam orientar e acompanhar a atuação da área de 

TI, definindo estratégias e o plano de ação para implementá-los e para a tomada de decisões 

afetas à área de TI. Então, é justamente o segundo passo: a aprovação e elaboração do plano 

de ação para implantar o PET. O secretário Carlos prestará as maiores informações técnicas. 

Manifestação do Senhor Carlos César Silva Gomes: Senhora presidente, senhores conselheiros, 

conselheiros substitutos, senhor procurador, bom dia a todos. Conselheiro Luís Cunha, 

inicialmente, eu queria responder ao senhor. Em relação à resolução que aprovou o comitê 

diretivo de TI, ele não nomeia pessoa, mas funções. Então, quem hoje coordenada este grupo é 

o conselheiro coordenador de TI atual, ou seja, conselheiro Nelson Chaves. A partir do 

momento em que ele foi designado para essa coordenação, automaticamente, ele assume a 

coordenação do comitê, não sendo mais o conselheiro Cipriano, que era o anterior. Mas na 

resolução, conselheiro, ele nomeia, claramente. Nós estamos elaborando as equipes das 

secretarias, estão indicando as pessoas para serem nomeadas, mas o comitê, claramente, é 

presidido pelo conselheiro coordenador de TI. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A doutora Lilian acabou de 

esclarecer que esta portaria, mediante às novas equipes, cada um vai apresentar, de dentro de 

uma área, uma pessoa, tanto que já mudou o conselheiro da área. Assim que nós tivermos essa 

composição, a gente elabora a portaria. Manifestação do Senhor Carlos César Silva Gomes: 

Em relação ao PET, o trabalho anterior foi recebido por nós e será aproveitado. Porém, na 

avaliação da equipe atual, juntamente com os demais secretários, foi avaliado que ele deverá 

sofrer modificações. A principal delas eu posso adiantar: o PET foi feito estritamente pela 

equipe de TI do tribunal, não houve participação das demais unidades, como demonstram as 

boas práticas do mercado. O planejamento de TI não é da TI, é do tribunal. Assim como o 

estratégico, que é feito por todas nas áreas do tribunal, com oficina, com discussão, e o PET 

não foi concebido assim. Ele foi feito estritamente dentro da TI e, apenas para a aprovação, foi 
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levado ao comitê. Nós iremos inverter a discussão. Ela tem que nascer do tribunal, não da TI, 

e, após a discussão ser feita e serem definidos os temas que serão prioritários, será levado ao 

comitê para a sua aprovação. Então, recebemos seu trabalho, ele será útil, vamos utilizá-lo e 

aperfeiçoá-lo. Essa é a nossa proposta, por isso a repetição dessa ação no plano de gestão 

17/18. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Com os esclarecimentos, pergunto: mais algum dos senhores conselheiros? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, não é 

sobre a temática, eu apenas quero parabenizar, eu tenho certeza de que essas discussões são 

importantes e relevantes, mas, como bem mencionado, uma reunião técnica, com conhecimento 

mais profundo do assunto, dado pelos técnicos, isso tudo se dirime e se resolve. Até porque, 

como bem salientou a doutora Lilian, a quem parabenizo desde já, juntamente com a equipe 

que elaborou o documento, ficou muito claro, para mim, todos os prazos para a implantação. E 

é um plano, nada inviabilizada que esteja no plano, e, posteriormente, todos aqueles 

instrumentos necessários possam ser ajustados. Então, não há inviabilização nisso. É o mesmo 

raciocínio de um PPA de um governo: nem sempre aquilo vai ser feito no primeiro ano, pode 

ser feito no quarto. E, nesse decorrer, o governo ajusta o que precisa ser ajustado para ela 

chegar. Então, parabenizo, aqui, Vossa Excelência, juntamente com toda a equipe, e quero 

dizer, do ponto de vista da informática, da tecnologia da informação, tive o prazer de viajar 

com o Carlos para Campo Grande, e discutimos muitas questões relacionadas ao tribunal, e 

quero dizer à Vossa Excelência que, no que tange à corregedoria, como Vossa Excelência 

mencionou, já estamos em curso. Tive, prontamente, a colaboração da informática para 

inovarmos na página da corregedoria, que já está no ar. Nós fizemos solicitações à secretaria 

de tecnologia da informação, que, prontamente, nos atendeu. Solicitamos algumas trilhas, 

alguns estudos para poder alavancar a forma de controlar prazos de tramitação no âmbito do 

tribunal, e a secretaria de tecnologia da informação, prontamente, também, colaborou e já nos 

disponibilizou parte dessas trilhas, e eu conversei muitas coisas com ele nessa viagem. Eu 

penso que nós não temos descontinuidade, muito pelo contrário. Eu acho que estamos 

caminhando corretamente nesse sentido, e vejo o empenho, aqui, de toda a equipe para isso. 

Então, eu finalizo, presidente, novamente ratificando, confirmando e parabenizando Vossa 

Excelência pelo belo trabalho em pouco tempo, que são 60 dias, na certeza de que nós 
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chegaremos a contribuir muito mais com essa instituição. Parabéns a todos que trabalharam 

nisso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

queria, exatamente nesse sentido, bem colocadas as palavras do conselheiro Odilon. 

Realmente, é nesse registro, momento para exaltar esse trabalho que é feito com diligência, às 

vezes até com sacrifício, e mostra, no mínimo, o desejo de seguir no rumo certo. Eu tenho tido 

a conversa, amanhã o Carlos vai acompanhando o conselheiro Odilon, conforme conversamos 

na reunião dos conselheiros, na sala de Vossa Excelência, e já a respeito das informações do 

TCM e, em seguida, a sucursal do TCU, dentro de tudo aquilo que se planeja, e não tem sido, 

para que todos conheçam no plenário, para o respeito que tenho pelos servidores, para dizer a 

todos que nos escutam que não tem sido outra a nossa recomendação. É de Vossa Excelência e 

minha, também, que o coordenador da informática, permanentemente, esteja em contato com 

os conselheiros, com os conselheiros substitutos, com os demais servidores, no sentido de 

resolver todas as sugestões que possam significar um avanço no nosso procedimento. A nossa 

“vaidade”, eventualmente, de uma controladoria que possamos ocupar, é que esse trabalho 

feito pelos técnicos possa ser referência para este e para outros tribunais. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu acho 

saudável o debate, o questionamento. Para quem já conviveu em um parlamento, como nós, 

isso é uma coisa tranquila, normal. Tem que conversar, debater, questionar, instigar, não deve 

faltar com respeito e nem provocar. Extremamente saudável. Eu fiz um questionamento. A 

finalidade não é atingir, desmoralizar, agredir. Pelo contrário. Primeiro, a gente tem que 

seguir as normas. Uma resolução aprovada pelo pleno tem que ser cumprida. Eu não estou 

bem convencido com os argumentos do doutor Carlos Gomes, a explanação dele, mas eu vou 

acatar a sugestão do conselheiro Nelson e do conselheiro Odilon, de a gente conversar. Eu até 

gostei do que ele falou, que Vossa Excelência parece que orientou que os secretários 

conversem com os conselheiros. Eu não tive essa oportunidade com ele, ainda. Foi o único 

secretário com quem eu não conversei depois que tomei posse, mas eu estou pronto para 

recebê-lo em meu gabinete, a gente conversar, questionar, porque, o conselheiro Nelson 

Chaves falou muito bem: eu não conheço o suficiente, mas eu gosto, e foi a área que eu abracei 

de coração, por entender ser imprescindível para a instituição que a gente avançasse nessa 

área. Fiz um esforço extraordinário, exigi demais da equipe que estava comigo, para tentar 
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fazer o máximo possível. O que eu quero de Vossa Excelência, e peço ao secretário Carlos 

Gomes, é que a gente aprofunde, melhore, execute. É isso que a gente quer, a visão 

institucional. O planejamento estratégia de TI tem que estar alinhado ao planejamento 

estratégia da instituição. A instituição é o carro chefe, a área de TI é uma parte dela, que eu 

considero da maior importância. Então, basta conversar, dialogar. Agora, os questionamentos 

têm que ser respondidos. Mas eu prefiro, em um momento oportuno, na reunião técnica. Eu 

quero fazer, ainda, algumas ponderações. As explicações dele atenderam parcialmente meu 

questionamento, mas eu aceito conversar para a gente ver. Eu só quero que a coisa possa 

evoluir de forma que atenda os anseios da instituição. Esta área de TI tem uma velocidade de 

fórmula um. Uma coisa que ontem a gente utilizava em TI, não serve mais hoje. É 

impressionante. Então, eu desejo sorte, Carlos, para você. Eu acho que é importante ouvir, 

conversar com as pessoas, ter humildade para reconhecer o conhecimento, o valor do outro. 

Eu acho que o colegiado aqui é que tem o poder de decisão, tem que ser ouvido, levado em 

conta o ponto de vista de cada conselheiro. Eu só quero colaborar. Para encerrar a minha 

fala, isso é um pedido, lhe peço por favor: em um momento oportuno, eu quero que Vossa 

Excelência, no plenário, faça um registro e diga qual foi a situação financeira que vossa 

Excelência recebeu o tribunal. Estou pedindo por favor, isso é importante para mim. Não pode 

ficar dúvida. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ter transparência. E, sobre o assunto 

de TI, eu estou pronto para conversar, a gente deixa para um outro momento. Eu gostei do 

plano de gestão de Vossa Excelência, vou apoiar. Pode ter certeza: não vai faltar apoio, da 

minha parte, a Vossa Excelência, para que realize esse plano. Vou apoiar e torcer para que 

tudo dê certo. Era o que eu queria dizer. Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu agradeço a presença dos secretários e peço para o Carlos e para 

todos, como eles sabem que nós sempre solicitamos que procurem os conselheiros. Com 

certeza, ele está pedindo que Vossa Excelência vá até o gabinete. Manifestação do Secretário 

de Controle Externo Carlos Gomes: Presidente, conselheiro Luís Cunha, logo após a posse, eu 

solicitei à sua assessoria uma audiência com o senhor, e eu estou, até o momento, aguardando 

um retorno do senhor para lhe visitar. Então, não foi por falta de iniciativa da nossa parte. 

Estou aguardando a assessoria agendar com o senhor um horário que possa nos receber. 

Manifestação do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Olha, eu fico muito surpreso, mas eu vou 
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procurar saber isso com a assessoria. Realmente, todos os secretários da conselheira Lourdes 

foram comigo, por sinal, uma cordialidade, mas eu vou ver. Se Vossa Excelência tiver razão, 

publicamente eu peço desculpas aqui. Vou procurar com a minha assessoria quem foi que 

registrou esse pedido, porque tem que ser esclarecido. Manifestação do Secretário de Controle 

Externo Carlos Gomes: Doutora Teresa João. Manifestação do Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Vou procurar saber. Obrigado. Manifestação do Conselheiro André Teixeira Dias: 

Conselheira Lourdes, eu estou muito feliz com a apresentação desse plano de gestão. Acho que 

ele conseguiu, realmente, deixar claro – e cada vez mais objetivo – o que nós devemos 

perseguir como uma estratégia de melhorar os serviços prestados pelo tribunal à comunidade, 

e tentar atualizar sempre com os acontecimentos e as inovações que ocorrem no dia a dia. A 

minha vontade era parabenizar cada um dos seus secretários, o que seria uma coisa longa. 

Então, na sua pessoa, eu parabenizo a todos e agradeço o empenho de cada um. Muito 

obrigado. Manifestação do Procurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra 

Mesquita: Excelência, na verdade, eu só gostaria de me associar as congratulações do plano 

de gestão. Eu acho que qualquer pessoa natural, empresa ou instituição, tem que saber onde 

quer chegar, e, para se chegar eficientemente, um plano é fundamental. Pegando carona, 

também, na fala do doutor Luís Cunha, fico muito feliz em ver várias ações que dizem respeito 

ao processo eletrônico, à implantação de inteligência, sistemas de informação. Isso é 

absolutamente fundamental em uma época de massificação das relações administrativas, e, 

portanto, de uma avalanche de processos que esse tribunal acaba recebendo. Então, se não 

conseguirmos adotar instrumentos eficazes de gestão eletrônica, realmente, não vamos 

conseguir dar cabo das nossas tarefas. Então, congratulo nesse ponto. Também me chama 

atenção várias ações que dizem respeito à formação do servidor e dos membros. Uma que me 

chamou uma atenção mais especial ainda é a elaboração da revista eletrônica da 

procuradoria. Acho que é fundamental que o tribunal produza conhecimento. O conhecimento 

que temos aqui no tribunal é muito específico do controle externo, e, quanto mais pudermos 

publicar, esclarecer para o público externo, para o jurisdicionado, melhor. Já deixo aqui, de 

antemão, o Ministério Público de Contas como parceiro em todas essas atividades, em especial 

na de aperfeiçoamento do servidor. Nós estamos no Ministério Público – até para deixar a par 

o próprio tribunal – criando carne, dando o espírito do centro de aperfeiçoamento profissional, 
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que é previsto na lei, mas ainda não tínhamos, estamos tirando do papel agora. Então, certamente, 

teremos muitas parcerias pela frente nesse sentido. É isso que eu gostaria de dizer. Congratulações 

e parabéns. Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito 

obrigada. Manifestação da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Para não alongar 

mais a sessão, apenas ratificar o que foi dito aqui, dizer que, como membro dessa corte, eu me 

orgulho do que foi apresentado, parabenizo Vossa Excelência e toda a sua equipe, e oferecer a 

minha contribuição no que for possível para que, realmente, este plano se implemente totalmente. 

Parabéns. Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito 

obrigada. Para concluir o plano de gestão, nós agradecemos toda a equipe, todos que estiveram 

diuturnamente debruçados para que pudéssemos apresentar esse material hoje, aqui, para todos os 

senhores conselheiros, conselheiros substitutos, Ministério Público, servidores e servidoras desta 

Corte de Contas. Nós já vimos algo que contém no plano que nós já estamos tomando todas as 

providências para implementação. Dentre elas, eu gostaria de convidar... porque nós recebemos 

uma demanda da ouvidoria e da corregedoria, no sentido de que nós pudéssemos, conselheiro Luís, 

colocar uma sala específica para o funcionamento da ouvidoria e da corregedoria, e a gente vem, 

dentro das possibilidades, tentando organizar. Não está perfeita, como, com certeza, a ouvidoria e 

a corregedoria merecem, mas, na próxima segunda-feira, nós já estaremos entregando – e os 

conselheiros estão convidados, servidores que puderem – a sala para funcionar, definitivamente, a 

ouvidoria e a corregedoria. Uma sala que, inclusive, a secretária da SECEX estava de olho, mas 

nós vimos a prioridade. Conselheiro Cipriano construiu mais um prédio. Nós temos alguns 

espaços, mas Vossa Excelência, conselheiro Luís Cunha, que encerrou a gestão, deve, com certeza, 

ter tido algumas dificuldades para encontrar espaço, porque, quanto mais espaço a gente coloca, 

mais a gente vai sentindo a necessidade de ir cada vez mais ocupando esses espaços. Então, nós 

conseguimos, com o acordo da nossa ouvidora – conselheira Rosa – e do doutor Odilon, nosso 

corregedor, dividir uma sala em duas e adequamos para que eles pudessem implantar. 

Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, na sala da ouvidoria, pelo 

menos que tenha eco, não é? Acho que terá sempre. Manifestação da Conselheira-Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Eles sentiram essa necessidade, conselheiro, de, diante de uma 

mudança, ter a manutenção do funcionamento sem problemas, sem dificuldades, porque sempre 

funcionava na sala do conselheiro ouvidor ou corregedor, e, tendo uma destinação exclusiva para 

o funcionamento da ouvidoria e da corregedoria, há uma melhor tranquilidade. Então, segunda-
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feira nós já estamos inaugurando, lá pela manhã, e todos estão convidados a estarem, também, 

conhecendo. É no terceiro andar, próximo à sala do conselheiro Odilon. Terceiro andar do prédio 

anexo. Também, nós gostaríamos de convidar os conselheiros e conselheiras substitutos, e Vossa 

Excelência, conselheiro Luís Cunha, que é o conselheiro relator das contas de governo, na próxima 

segunda-feira, às 11 horas, no gabinete da presidência, nós estaremos recebendo as contas de 

governo. Então, todos os conselheiros estão convidados para estarem conosco no gabinete da 

presidência. Se o Ministério Público também quiser se fazer presente, será uma honra, para 

participar do recebimento das contas. O conselheiro Luís já vem acompanhando esse processo 

passo a passo, assim como o conselheiro André já está com a equipe formada para as contas de 

2017, acompanhando os relatórios de gestão, e Vossa Excelência já vai receber as contas no 

gabinete da presidência, através do secretário de Fazenda, às 11 horas da manhã. Também, esta 

presidência gostaria de reforçar. O plenário já se manifestou no sentido de conceder aos dois 

procuradores – ao nosso procurador do Ministério Público de Contas, o procurador geral, doutor 

Felipe Rosa, que hoje está tomando posse lá em Brasília, assim como o doutor Stephenson Victer –, 

mas nós reiteramos nossos votos de sucesso na nova empreitada. Eles que estão representando o 

Pará, onde nós já estivemos, também, representando os procuradores doutor Antônio Maria, 

doutora Maria Helena, e, hoje, nós temos a presença dos dois procuradores aqui do Estado do 

Pará, tomando possa lá em Brasília. Nós também, a pedido do conselheiro vice-presidente, doutor 

André, estamos tendo uma participação no plenário de um médico, que está fazendo um trabalho 

com os servidores desta Corte de Contas, dando uma orientação sobre a qualidade de vida, e, no 

próximo dia quatro, das nove às 12, nós teremos, no auditório Ermírio Nogueira, para todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos, servidores e servidoras desta casa, a participação da 

doutora Luísa Maria Rodrigues Pinto, auditora da Receita Federal e supervisora do programa de 

imposto de renda. Nós tivemos a honra de, através da Escola de Contas, convidá-la para a palestra 

sobre fundamentos legais do imposto de renda e sua operacionalização e aspectos importantes a 

serem abordados pelos contribuintes. Então, ela estará, nesse período, das nove às 12 horas, no dia 

quatro, terça-feira. A sessão continua normal. Manifestação do Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Mas a gente não vai lá? No caso, os conselheiros. Manifestação da Conselheira-

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Se quiserem ir, podem. Ela se disponibilizou em vir, 

e nós pensamos, principalmente, nos servidores, mas qualquer dúvida que os conselheiros quiserem 

tirar, ela vai estar até meio dia lá, das nove às 12 horas, no auditório. Manifestação do Conselheiro 
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Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu vou tentar ser breve em alguns temas que, 

pelo menos, quero registrar. O primeiro deles é triste. É que faleceu a irmã do conselheiro 

Cipriano Sabino, Cléia Sabino de Oliveira, e, logicamente, que este acontecimento consterna todos 

nós. Deixo registrado, no plenário, a nossa tristeza por isso, e apresentar, ao conselheiro e à 

família, nossa solidariedade nesse momento difícil que ele e seus familiares estão atravessando. 

Esse é o primeiro registro. Claro que Vossa Excelência, se quiser colocar em votação logo, ou, 

então, coloca depois. Só propondo o voto de pesar. Manifestação do Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Presidente, é um assunto tão triste. Eu não tenho muitas informações. Desde ontem, eu 

tenho conhecimento de que a irmã do conselheiro Cipriano passa por um problema grave de saúde. 

Veio a notícia do falecimento, depois disseram que ainda não, e Vossa Excelência está 

confirmando, conselheiro Nelson? Eu acredito que sim. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu estou me louvando da informação que o cerimonial me passou. Manifestação 

do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Primeiro, veio, para mim, ontem, essa informação de que 

teria falecido, depois disseram que não, que era um AVC, morte cerebral, que ainda não tinham 

desligado o aparelho. Mas, independentemente do que aconteceu, eu imagino quanto o conselheiro 

Cipriano está sofrendo neste momento, toda a sua família. Poxa, eu queria poder dar um abraço 

nele, neste momento. Não sei nem como encontrá-lo. Vou me dirigir ao gabinete dele para pedir 

informações sobre isso, mas quero concordar com o conselheiro Nelson e pedir as benções de Deus 

para o conselheiro Cipriano, seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a família, que deve estar sofrendo 

muito neste momento. Estou de acordo. Colocada a matéria em votação, foi votada unanimemente, 

e ficou consubstancia através dos Ofícios n.ºs 0171 a 0173/2017. Manifestação da Conselheira-

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Solicito à secretaria para que se tomem as 

providências necessárias para o encaminhamento desta. O que tivemos informação é que ela 

encontra-se no Estado do Amazonas, em Manaus, e que, possivelmente, será, com certeza, pelo que 

nós ouvimos do cerimonial, recentemente, é que ela já, realmente, veio a óbito. Eles estavam 

doando os órgãos, e, possivelmente, tomarão os procedimentos no sentido do enterro ou de qualquer 

outro procedimento para as despedidas. Manifestação do Procurador Patrick Bezerra Mesquita: O 

Ministério Público se associa, Excelência, e, com certeza, está enlutado, não só a instituição, mas 

cada um de nós. Fui pego de surpresa, não sabia, e, diante do mistério que é a morte, só nos 

cumpre acarinhar, deixar o afeto ao nosso amigo, conselheiro Cipriano e à família toda. 

Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então, é com muito 
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pesar que a gente faz, mas a morte, como disse o doutor Patrick, é uma realidade nas nossas vidas. 

Manifestação do Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora presidente, senhores conselheiros, 

também gostaria de prestar minhas condolências ao conselheiro Cipriano Sabino, à toda família, 

pela perda. É interessante, porque a única certeza da nossa vida é a morte, e sempre ela nos 

surpreende, apesar de ser sabida, por conta da incerteza do momento, e sempre é trágico, 

desolador para todos os entes e para aqueles que convivem com essas pessoas. Não acho que exista 

a possibilidade humana de conseguir consolar alguém pela perda, mas eu rogo, peço para que o 

único ser capaz de consolar o coração das pessoas, que é Deus, que ele possa consolar o 

conselheiro Cipriano Sabino e toda a família, e dar a eles o conforto necessário para passar por 

esse momento de perda, que todos aqueles que já perderam entes queridos sabem que a dor é muito 

grande, mas o nosso Deus todo poderoso consolador, que ele visite essa família e que possa dar a 

eles um pouco de conforto e entendimento dos mistérios de Deus, de que ela está em um lugar 

melhor, inclusive, do que aqui. Manifestação do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Da 

mesma forma, senhora presidente e senhores conselheiros, eu quero estender os meus sentimentos 

de pesar ao conselheiro Cipriano, ao deputado, senhor Sabino, a todo o restante da família. Nós 

sabemos, pela bíblia sagrada, a palavra de Deus, que o plano A do senhor era que fôssemos 

eternos, desde o início, mas, infelizmente, o homem entrou em pecado, e o salário do pecado é a 

morte. A própria Bíblia apresenta o plano da redenção, um plano magnífico que o senhor Jesus 

veio, pagou o preço pelo pecado, e nos deu a oportunidade de vivermos eternamente. Então, essa é 

a bendita esperança. Que eles possam confiar no Altíssimo, que escancara a porta da graça para 

todo pecador. Nós não sabemos o que se passou na mente e como ela respondeu ao apelo do 

Espírito Santo, mas a nossa esperança é que nós temos um Deus que se empenha na nossa 

salvação, e é um Deus que está de braços abertos para nos receber. Obrigado. Manifestação do 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Presidente, de igual forma, me somo às 

palavras, presto minhas condolências ao conselheiro Cipriano, à toda sua família também. Como 

todos nós sabemos que ele é uma pessoa muito religiosa, com certeza ele assimila da mesma forma 

que foi exposta aqui, essa passagem, com certeza, para um lugar melhor. Somente isso. 

Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então, a secretaria 

vai tomar as providências da proposta do conselheiro Nelson Chaves, acompanhada por todo o 

colegiado, por todos os conselheiros, conselheira Rosa, conselheiros substitutos, com a 

manifestação, também, do Ministério Público. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 
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Chaves: Eu ainda estava com a palavra. Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Continue, conselheiro. Desculpe.  Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Agora, já vira a página. Apenas quero dizer que nós todos ficamos preocupados, 

porque há dois anos saiu no jornal que ela tinha passado, dessa para melhor. A jornalista disse que 

ela tinha uma alma boníssima e tudo, ela já sentiu que era outra pessoa do mesmo nome.  

Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ela era do Tribunal 

de Justiça, aí confundiram com a do nosso TCE. Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Então, fica naquela história da viúva Porcina: foi sem nunca ter sido. Eu queria me somar 

à Vossa Excelência nos parabéns aos dois ilustres procuradores que tomam posse hoje, e dizer que 

vi, com alegria, conselheira Rosa, nós todos aqui, o conselheiro Luís também deve se alegrar, até 

porque, como eu e a senhora, nós viemos de lá, como o André passou na assembleia. Vi uma 

notícia, hoje, no Repórter 70, conselheiro André, que me alegrou bastante, pela providência da 

assembleia legislativa, da iniciativa do deputado Sidney de Rosa, que tem uma certa semelhança 

com a nossa sexta de integração, dizendo que a assembleia legislativa, a cada mês, vai convidar 

um secretário de Estado para tratar dos problemas. Não sei porque, me lembrei do TCE Cidadão. 

Mera coincidência, mas bacana a gente festejar isso. É essa a integração que a gente pensa, e acho 

que é extremamente importante. Aplaudo a iniciativa, porque esta interação engrandece todos nós. 

O que eu também não queria abordar, mas eu acho que nós não devemos fazer como o avestruz. Eu 

nunca vi, na prática, isso, mas a gente aprende, ao longo do tempo, que, quando acontece um 

grande perigo, o avestruz enterra a cabeça na areia, o resto fica de fora e seja o que Deus quiser. 

Eu acho que o Brasil – e o Rio de Janeiro – não merece isso. O Rio de Janeiro está sacudido por 

um tsunami. Todas as esferas, governo, presidente da câmara é carioca, está lá em Bangu, parece, 

não é? Nós estamos vendo o que, de um certo modo... por que eu trago isso? Trago com muita 

tristeza, porque isso afeta cada um de nós. Quando eu vejo conselheiros que trabalham no 

cumprimento da lei, com honestidade, com probidade, nós estamos todos jogados no mesmo barco, 

de um certo modo. O que acontece lá espraia-se, porque é a história da maçã podre. A gente vê, no 

meio político, quantas pessoas dignas na vida política nós conhecemos? “É uma meia dúzia, tudo 

que é político não presta, tudo que é conselheiro é ladrão”. Não é assim. Eu fico angustiado, 

porque eu, como não tenho fortuna material, tenho certeza de que tenho honra, como os meus 

companheiros têm também. Então, quando joga essa coisa e todos os tribunais, 

indiscriminadamente, isso entristece. O tribunal tinha que ser inexpugnável, como Serzedello 
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Corrêa pensou, imune a conchavo, a conluio, à solidariedade com erro, à falta de coragem para 

eliminar desacertos, porque o erro é humano; a falta de coragem para eliminar os erros, é 

frouxura. Então, isso acontece muitas vezes, e a gente sabe, atinge a todos nós: “não vou fazer isso 

porque eu não vou machucar”, mas quem machuca é quem pratica a ilegalidade, não é quem 

corrige. Então, isso precisa que, nessa altura, a gente tenha uma reflexão. Não estou aqui no 

sentido sensacionalista. Vi as redes de televisão hoje, o Brasil todo colocado nesse... eu diria, na 

vida pública, especialmente no momento que a gente atravessa, aquilo que, no tempo da vovó da 

gente, a gente custava, no momento da dificuldade, caldo de galinha e cautela. Não sei se nos 

supermercados está faltando caldo de galinha, mas, com certeza, na vida pública, está faltando 

cautela, tais os desacertos. E, como nós fomos um país colonizado na realeza, muitas vezes, a 

pessoa, na função pública, se contamina com aquela história de seu rei: “eu posso, faço tudo, 

mesmo que eu estupre a lei”. E é isso que está acontecendo. Quer dizer, a vaidade da alta posição 

na esfera administrativa está colocando muita gente além do que a lei determina. De maneira que 

eu vejo o dia de hoje com muita tristeza. Não era o que nós esperávamos. Desejo que a gente possa 

mudar. Eu, quando falo em procedimentos administrativos – e, às vezes, sei que sou chato, para 

alguns –, já disse, uma vez, para os conselheiros, na reunião: “a conselheira está fazendo e quer 

reestruturar”. Quem está correto não se agonia com nada. O sujeito para o meu carro e me pede a 

carteira, eu estou abaixo da velocidade permitida: eu não estou agoniado, eu estou de acordo com 

a lei. Aí fica aquela sensação da vitimização daqueles seis, 12, 14, 15, sei lá quantos, que estão... 

em um impedimento, se eu estiver dentro da área, o gol não vale, eu estou impedido. Não posso 

fazer gol no impedimento, então, tem que ser anulado o gol. Somente, simples assim. E o Brasil tem 

essa cultura da convivência com a ilegalidade sob o manto de que: “não, mas isso vai machucar”. 

Ninguém está para machucar ninguém. Será que, ao cumprir a lei, você está machucando alguém? 

Lógico que não. Então, nesse sentido, de uma reflexão do que se passa no Rio de Janeiro. O 

tribunal apresenta no regimento, eu vi pela televisão, que só pode convocar um substituto. Então, o 

tribunal está parado. Agora, quanto custa o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro parado, 

conselheiro Odilon? Isso é um crime contra a nação. Não estou acusando o conselheiro, não sou 

juiz de ninguém. Quem me dera. Nem quer ser, nunca, jamais. Quem somos nós para julgar? Mas 

são fatos a serem apurados e que repercutem na gente. Agora, a gente sai na rua e pensam que são 

todos os tribunais de contas, são todos, porque essa mancha está machucando todo mundo. Eu me 

sinto machucado. Uma reflexão de uma instituição que eu não faço parte, mas que tenho respeito 
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por ela, a ATRICON, pelas divergências que eu disse, uma vez, no nosso fórum, para o presidente 

da ATRICON. Eu não quero, que eu não sou associado, mas era o meu desejo – daí que defendo o 

conselho nacional do Tribunal de Contas –, que ela fosse uma instituição que viesse em cima dos 

tribunais para ver as práticas administrativas de todos. São Paulo e Acre são diferentes no 

tamanho, mas o cumprimento da lei tem que ser igual em todos. E vejo que a ATRICON poderia já 

ter sido mais efetiva, porque, se não, se pergunta: e por que aconteceu isso? Porque a porta estava 

sem tranca. Se tivesse, não acontecia. Então, é o momento de nós todos refletirmos, mas, nesse 

sentido, conselheira – e não se veja nisso –, quero dizer, muito tranquilamente, como disse o 

conselheiro Luís Cunha, com quem tive a honra de conviver na assembleia, isso faz parte do nosso 

dia a dia. Fez parte do meu, do conselheiro André. As turbulências, as cachoeiras, nós temos que 

enfrentar, e tirar da crise o ensinamento. Nessa notícia, conselheira Rosa, conselheiro André, 

querido amigo, Patrick, nossos servidores, veio uma notícia que pode ser importante para todos os 

Estados, que começa pela nação. Algumas vezes conversamos até sobre isso: a fortuna que o Brasil 

desperdiça e joga fora com os imóveis inservíveis. Então, não estou querendo atingir ninguém, nem 

governantes. Isso é uma cultura brasileira. Tanto é cultura brasileira que todos nós quando 

observamos as campanhas eleitorais o que é que normalmente os candidatos dizem, “eu vou fazer 

isso aquilo e aquilo outro”, lamentavelmente muitas vezes mentirosamente porque crises 

financeiras. Raramente a gente vê um candidato dizendo “eu vou manter o que eu tenho”, o que já 

seria uma grande coisa manter em funcionamento aquilo que existe. Como é que você vai fazer, 

vamos colocar entre aspas “um puxadinho na sua casa se o banheiro não funciona, não cabe”, 

então, em primeiro momento é cuidar do que existe. Então, nesse sentido como colaboração, como 

tarefa nossa, gostaria de fazer e que fique, não é uma resolução, mas é uma proposta que eu deixo 

para o plenário, que nós pudéssemos conjuntamente com o governo do estado, chamando lá as 

instituições que fossem responsáveis por isso, um levantamento de quantos prédios o estado é 

proprietário e que não estão em utilidade, quer dizer, eles estão abandonados, São Paulo, Rio de 

Janeiro, prédios monumentais, nós temos aqui do governo federal, vários prédios na Avenida 

Presidente Vargas, Avenida Nazaré, abandonados. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com o mesmo propósito, essa semana 

quando nós estivemos em Brasília conversando com o presidente do Tribunal de Contas de 

Roraima, ele me falou de um prédio que tem aqui próximo ao Tribunal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: bem aqui, uma casa aqui na, eu 
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acho que tinha uma placa “estudante de Roraima” Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ele me falou desse prédio. Para que a 

gente pudesse ver como o governo do estado poderia fazer uma solicitação porque não há interesse 

do governo de Roraima continuar e o prédio está se acabando. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sim, mas a sequência do raciocínio é a seguinte, 

eu acho que nós deveríamos até como informação como é que se pode autorizar a construção de 

um prédio novo se eu tenho prédios inservíveis, então teria que haver uma formulação nesse 

sentido. Se eu tiver prédio em uma cidade que não está sendo utilizada, deveria haver, conselheiro 

André, Vossa Excelência que é um especialista em administração pública, admiro Vossa Excelência 

por isso e pela experiência que tem, o impedimento para o governante autorizar uma nova obra, a 

menos, claro, que fosse em um local que não tivesse essa possibilidade e um outro município. Mas, 

no prédio de uma cidade aonde eu tenho imóveis abandonados, como é que eu vou iniciar uma 

obra nova, pagando ali a irresponsabilidade, está estragado, deixa para lá e alugo outro aqui. 

Então, eu acho que essa radiografia, conselheiro Odilon, Vossa Excelência também que é 

detalhista na parte da administração, conselheira Rosa, todo mundo está nesse sentido eu acho que 

é uma bandeira que agrega todo mundo, ver o que é que nós temos e lato sensu estado, aqueles que 

estão inservíveis quantos prédios o estado tem alugados, e, porque que antes de uma obra, aí se 

alega que não tem imposto de saúde porque não tem prédios, tem a construção e tal, e aí vai dizer 

“eu vou até para a minha área da construção civil”, mas isso vai tirar recursos do mercado ao 

contrário. Porque ao invés de se construir um prédio novo se restaura aquele que pode ser 

restaurado, o nosso centro histórico de Belém, a gente vê aí tantos prédios, como por exemplo, o da 

rua Ó de Almeida por exemplo, com o presidente Vargas, aquele edifício lindo da década de 50 

está literalmente fechado, esperando cair. O quartel da polícia militar, Gaspar Viana, com a sede 

em Vasconcelos, onde foi inclusive a Casa Cor, ali é uma quadra de esportes, os militares que 

estão aqui podem ratificar, eu cansei de jogar lá quadra da polícia, aquilo é um prédio histórico 

fantástico, sou amigo do comandante Alberto Campos, já conversei com ele, então nós precisamos 

até ajudar o governo a tomar essa iniciativa, porque antes de se fazer um investimento em uma 

obra nova, por que que eu não recupero aquilo que tem? E, sobretudo, a obra antiga ela tem 

muitas vezes a memória histórica, a beleza arquitetônica, a história da cidade. Então, é uma 

sugestão que eu deixo aqui e aproveito que a Aninha ali, a nossa secretária de controle externo 

junto com o pessoal da engenharia que se pudesse fazer, mas fazendo isso de uma maneira 
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parcimoniosa em parceira com o governo do estado porque é o levantamento que não atinge esse 

governo e nem os outros para trás não estão interessados, mas, é uma cultura brasileira, tanto que 

só vou finalizar para não me alongar, que todo o postulante a cargo eletivo, executivo e vai dizer 

“faço isso, tantos podem”, e, às vezes, sabe que não pode fazer. Então, entre construir alguma 

coisa nova e recuperar aquilo que nós já temos, eu acho que, prioritariamente, nós temos que 

recuperar o que temos para depois nos arvorarmos a fazer alguma coisa para frente, mas, é uma 

proposta, não tem forças de resolução, é uma reflexão vinda exatamente da fortuna que o governo 

federal gasta alugando prédios em Brasília e com edifícios enormes do próprio governo totalmente 

abandonado. É uma má gerencia do recurso público e nós podemos fazer um pouco da nossa 

colaboração no nosso estado para tentar ajudar, se é que existe esse problema aqui. É isso, 

presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: É, há uma proposta do conselheiro no sentido de solicitar as secretarias e eu 

peço que possa ver de que maneira, de que forma a gente tomando essas providências aqui 

solicitas pelo conselheiro, mas eu gostaria de... tem duas informações, uma é sobra a viagem que 

nós fizemos a Brasília, mas eu não vou fazer agora, vou fazer a prestação de contas dessa viagem 

e, inclusive, tem vários assuntos importantes para essa instituição, já conversei com alguns 

conselheiros, inclusive ontem com o conselheiro André, o conselheiro Odilon e a doutora Rosa que 

estiveram no gabinete da presidência, eu ia até o gabinete do conselheiro Nelson, do conselheiro 

Luís e do conselheiro Cipriano, mas, não tive tempo e dos conselheiros substitutos para comunica-

los. Mas, na próxima semana eu farei um relatório do que ocorreu está semana em Brasília. Por 

sinal, com muitas coisas boas, até mesmo refletindo para nós, para o nosso tribunal. E, eu queria 

também dar um aviso aos servidores que nós dia 07 vamos julgar, eu espero que os servidores 

tenham se debruçado, se dedicado, aqueles que tem assim uma... a criatividade para as artes e, nós 

vamos julgar no dia 07, a comissão julgadora vai analisar a logomarca dos 70 anos do TCE, então, 

já está programado para o dia 07 até o dia 07 pela manhã a comissão julgadora que está 

recebendo esse trabalho é a escola de contas, quem tiver já o trabalho pronto encaminhar com 

todos os requisitos elaborados para a consecução do prêmio que vai acontecer, quem ganhar vai 

ganhar um notebook e, ganhar também a sua marca nos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado. 

E, para concluir é uma coisa assim muito agradável, eu tenho certeza que foi agradável para mim, 

para o conselheiro André, para a conselheira Rosa e para o conselheiro Nelson que foi ontem e 

teve, nós tivemos o privilégio de sermos convidados para a apresentação de um site do parque de 
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Belém e, nós tivemos a felicidade de irem vários servidores desta corte de contas também estiveram 

presentes lá, foram mais de 100 pessoas assistindo a apresentação do trabalho denodado que o 

conselheiro Nelson vem ao longo de quantos anos? 28 anos ele vem nessa insistência, nesta luta e 

eu acredito que a cada passo que se dá, ultimamente vai se aproximando para conseguir esta 

grande obra, esse grande presente para Belém como diz no slogan, que quem ganha o presente é a 

sociedade, é Belém. Parabenizo o conselheiro Nelson pela... não só pela iniciativa, mas pela 

insistência, a persistência, porque 28 anos, não são 28 dias, são anos e anos e ele fez ali, assim, um 

caminho, ele mostrou o caminho que ele vem plainando e eu fiquei imaginando, conselheiro 

Nelson, uma estrada que se abre em uma floresta e Vossa Excelência já está, com certeza, na 

pavimentação, começando a pavimentar. Eu espero em Deus que nós possamos ainda usufruir 

dessa grande obra que é o parque Belém, um sonho que você vem sonhando, buscando outras 

pessoas para sonhar e, eu acredito que para quem acompanhando e quem esteve ontem a 

apresentação e viu ali os testemunhos, os depoimentos, nós vimos gerações como a sua mãe, o 

doutor Aurélio do Carmo e vimos o filho e vários outros vereadores, o filho do conselheiro André 

como vereador que, com certeza, não tinha nem nascido quando o conselheiro Nelson pensou, mas 

hoje já uma nova geração que já está se inserindo nessa história. Olha, vejam só como é 

importante quando a gente insiste, persiste em algo que a gente acredita. É muito bom acreditar, 

parece ontem, mas é uma longa estrada percorrida que só nos dá a satisfação, a alegria de poder 

viver e compartilhar desse momento, esperamos ainda ter vida quando da concretude dessa obra, 

que, com certeza vai ser importantíssima para a história de Belém do Pará. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheira, eu vou ser 

brevíssimo, mas a generosidade de Vossa Excelência me obriga a dizer umas palavras até em 

respeito aos nossos servidores. É de fato uma luta que já está pública, mas eu tive uma alegria 

muito grande, os que nos conhecem da vida política, especialmente sabem o quanto se tenta 

aglutinar e não dividir, o Pará é muito rico e precisa dos seus filhos juntos. Houve um momento em 

que eu acho que isso foi muito rico para a nossa proposta, quem esteve lá pode testemunhar e, 

Vossa Excelência e os conselheiros que estiveram lá me honraram muito com as suas presenças, 

como os servidores também que lá compareceram. Essa proposta no momento atual ela conseguiu 

reunir no mesmo barco as principais lideranças do estado. Está o governador postulado, está o 

ministro Elder, está o prefeito Zenaldo, e está o coordenador da bancada federal do Pará que é o 

deputado Nilson Pinto. Todos nós sabemos as divergências políticas que a nossa terra enfrenta, 
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então, na medida em que isso foi possível, todos eles veementemente por manifestações apoiando o 

projeto a gente pensa que é possível e, como seria bom que o Pará pudesse se unir em torno de 

tantos processos com as forças das nossas lideranças. Eu quero dizer que o momento de ontem não 

foram um abandono, mas, foram basicamente uma retirada da minha parte porque tudo aquilo que 

a gente conseguiu tecer ao longo desses anos, exatamente nesse objetivo de reunir as lideranças 

fortes, eu sou um simples cidadão. É como me apresento lá e sou um simples cidadão. E, de outro 

lado, doutor Patrick, o carimbo do simples cidadão que todos nós somos e haveremos de ser, 

porque só termina isso quando a gente tiver a morte dos nossos caminhos, ele é mais forte de todos 

os títulos que a gente possa ter, porque eles acabam, é o ex-deputado, é o ex-conselheiro, ex-

governador, e o próprio cidadão, ele permanece. Então, assim como ele é mais fraco, na medida 

em que a gente se envolve nele, ele ao lado também disso ele é muito forte, porque quando a gente 

está investindo só no carimbo de cidadão, a nossa única tutela é uma constituição. Não há ninguém 

que possa nos determinar, até porque a reunião que nós fizemos ontem foi albergada nos princípios 

constitucionais, foi o exercício da cidadania, qual é esse que nós poucos fazemos isso no Brasil. É 

um cidadão reunido com os seus concidadãos, postulando um objetivo e um projeto para a sua 

terra. Foi isso que ocorreu lá com aquelas figuras tão especiais que estavam presentes lá de 

maneira que eu aqui não digo que abandono, mas já não trato mais de interesse do parque, porque 

ele ficou para ser tratado pelo governador, pelo ministro, pelo prefeito e pelo coordenador da 

bancada federal do Pará, então, ali, não há lugar para mim, eu já sou uma formiguinha apenas. A 

alegria é de fazer com que essas lideranças todas manifestassem expressivamente o seu apoio ao 

projeto e, agora, não cabe mais a mim. Eu acho que como cidadão eu cumpri a minha parte com a 

graça de Deus e, muito obrigado por todos aqueles que ao longo desse tempo nos apoiaram e, 

especificamente os que estão muito juntos de nós hoje para que pudéssemos fazer aquilo que ontem 

foi concretizado. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Mas, parabéns, é importante que fique esse registro. O registro é 

história e faz parte dessa história. Antes de concluirmos essa sessão, eu gostaria de reafirmar o 

convite, que foi, inclusive do conselheiro Luís Cunha que vem junto com a escola de contas 

trabalhando sobre o dia de amanhã, a integração, a sexta da integração que vai discutir questões 

da educação qual o conselheiro Luís é o presidente do conselho consultivo, que, com certeza 

amanhã a partir das 10 horas, todos, inclusive o Ministério Público já está convidado, os 

servidores, os conselheiros substitutos e conselheiros. Vossa Excelência quer dar uma palavra 
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sobre a sexta da integração? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Presidente, eu, na verdade, eu estou fazendo bem o papel de conselheiro consultivo. A 

pauta foi definida pela escola, com o aval de Vossa Excelência, a primeira indicação que a 

secretária do Estado de Educação, na verdade, não foi ideia minha, eu só fiz apoiar, estou de 

acordo. Na reunião do conselho aprovamos, mas não foi iniciativa minha, não foi ideia minha, de 

acordo como eu vou apoiar todas as ideias. Qualquer sugestão de conselheiro, principalmente de 

Vossa Excelência, quem preside a escola é Vossa Excelência. Vossa Excelência é a presidente 

como presidente da instituição. A Escola de Contas é vinculada diretamente a Vossa Excelência, e, 

o conselho construtivo que tem eu, a doutora Milene, a secretária de gestão de pessoas, o servidor 

da casa que foi escolhido. E a gente tem dado liberdade para a atual diretora, a Karla Lessa 

trabalhar. Então, o meu papel aqui é dar continuidade a tudo que foi feito anteriormente. Acho que 

a sexta da integração é um projeto bonito, necessário e importante ter continuidade, e, se depender 

de mim terá sempre apoio para se realizar de forma satisfatória. Desta vez o secretário da 

educação, e, depois eu acho que outro nome, eu acho que os conselheiros devem sugerir, Vossa 

Excelência que está à frente da instituição deve recepcionar essas sugestões, levando em conta o 

ponto de vista de cada um, o que é mais importante para a instituição eu vou apoiar. Assim como o 

TCE cidadão, que a gente tem a orientado a diretora da escola que aprofunde, faça crescer ainda 

mais. Por sinal, tenho boas notícias de Santarém, porque lá o TCE cidadão, eu posso dizer assim, 

alavancou. Uma abrangência muito grande naquela região de Santarém. Fico muito feliz. Isso... 

meu papel é apoiar, então, eu queria reforçar ... é um convite de Vossa Excelência para amanhã, 

na verdade, a primeira ciência da integração no governo de Vossa Excelência, é a primeira sexta 

de integração à frente a diretora da escola Karla Lessa e a gente gostaria muito de merecer a 

participação e o apoio de nossos conselheiros, dos nossos servidores, é um tema importante, vai ter 

um pouco um perfil diferente, uma visão mais voltada para o controle externo que ela responda 

realmente os problemas e dificuldades que os técnicos querem saber. Ela recebeu uma pauta 

prévia, eu espero que a gente amanhã tenha um momento feliz para enriquecer o nosso trabalho e o 

nosso conhecimento. A gente conheceu um pouco mais da Secretaria da Educação do Estado, um 

pouco mais da realidade da educação no estado do Pará. Então, eu ficaria muito feliz se a gente 

puder contar com o apoio de todos, obrigado. Queria fazer referência ao assunto anterior. Vossa 

Excelência abordou e não pude comparecer, estou com a minha mãe hospitalizada, estava com ela, 

mas um assunto muito importante para a cidade. O conselheiro Nelson Chaves sempre foi 
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visionário em relação a esse parque, pensou isso há quase 30 anos e eu acho que o parque ganhou 

forças, eu acho que hoje as chances de acontecer são concretas. É de quase 100%. É vencer 

algumas pequenas burocracias ainda que eu posso dizer assim, eu não digo que atrapalha, mas que 

ainda estão no caminho. Nós festejarmos e já parabenizarmos o conselheiro Nelson Chaves, 

parabenizar os que organizaram o evento, nosso papel é apoiar, é um projeto bonito, importante 

para a cidade. E, eu posso dizer que é uma dívida com a cidade de Belém, 400 anos. A aeronáutica, 

o governo federal, o que for competência do governo do estado, a prefeitura de Belém devolver a 

Belém este presente. É um local muito bem centralizado, muito bem apropriado, é de fácil acesso a 

população e, se Deus quiser, vai ser mais um espaço que teremos, principalmente para as famílias 

de Belém do Pará e embelezamento da cidade. Parabéns, conselheiro Nelson. Era isso, da minha 

parte. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as 

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e onze minutos (12h11min) e mandou 

que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 30 de março de 2017. 
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