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Nº 5.463 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) do mês de abril do ano dois mil e 

dezessete (2017), terça-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, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua 

Excelência justificou a ausência dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, ambos por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia seis (06) de abril 

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: 

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

Junior: Aprovo-a.  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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, a Presidência solicitou ao 

senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fosse relatado primeiramente o 
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processo pautado sob o nº. 07, cuja parte encontrava-se presente para proferir defesa oral. Em 

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

secretário-geral a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 

2013/51502-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Igreja Batista Eden, responsável 

Sérgio Ricardo Soares Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável, sugerindo, a critério do Douto Plenário, a responsabilização 

solidária da pessoa jurídica beneficiária dos recursos públicos envolvidos (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Sérgio Ricardo Soares 

Cunha, 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, 

conselheiros. Na Igreja Batista Eden nós fizemos essa festa junto com a associação de pastores 

de Icoaraci que na presidência, na época, estava o pastor Antoniel Júnior. E a Igreja Eden 

desde 82, na verdade, nunca fizemos uma programação em conjunto, pois sempre fizemos a 

nossa festa. Em 2010 a igreja estava na minha presidência e nós fizemos essa festa e a 

realizamos junto com a associação de pastores e viemos até o Centur e no Tancredo Neves e 

pedimos ajuda para realizar a festa porque nós queremos uma festa maior do que fazíamos 

normalmente, uma festa para que a comunidade fosse impactada. Tanto é que usamos o espaço 

da igreja, como o espaço da rua, e por que a Igreja Batista Eden? Porque a Igreja Batista 

Eden era a igreja que estava organizada e nós cedemos o nosso nome para que pudesse ser 

realizada essa festa. Recebemos o dinheiro, fizemos a festa, pegamos os recibos e as notas 

conforme foi orientado pelo Centur, porque lá no Tancredo Neves a orientação não seria 

necessariamente a nota fiscal, mas poderia ser uma nota com o CNPJ, como se fosse pessoa 

física, bastava o CPF e como estava sendo feita pela associação, eu acompanhei tudo, estava 

próximo com eles e deixei realmente na responsabilidade do presidente a prestação de contas e 

o caso que não foi feito eu tomei conhecimento já pelo ministério e fui atrás dele, e ele então 

apresentou as notas aqui, acho que o doutor conseguiu e já avaliou. Eu vi os autos e o que nós 

pegamos foram as notas que o Centur pediu para nós. Trabalhamos dentro daquilo que foi 
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colocado pelo Centur e uma nota que tem lá e que é a questão do carro, que foi avaliada com 

muita sabedoria, muita pertinência que é com relação ao combustível de três dias, só que, por 

exemplo, estamos na semana da festa e é a nossa festa local. Nós estamos desenvolvidos 100% 

na festa, caminhando para que ela seja realizada com muita excelência porque tudo que 

fazemos para Deus é com muita excelência. E a Igreja desde 82 tem todo um histórico, 

participando direto dos eventos, seja da cidade com a Marcha para Jesus, seja em Icoaraci 

com as marchas de lá, e os eventos da prefeitura, agência distrital e a gente sempre está 

envolvido. Então não poderíamos ficar de fora desse evento, e havia a necessidade de nós 

participarmos e foi tudo conforme o Centur nos pediu. E a questão do carro? A gente ficou com 

o carro pelo menos sete dias e esse carro foi alugado. Eu me lembro que eu cheguei a alugar 

um carro médio na época, a gente faz viagens, e custou 120 reais a diária de um carro médio. 

E se for pegar sete dias de diária e mais o combustível, só o aluguel de um carro, no preço 

normal seria de 820 reais. Então o valor de 750, na verdade, tanto para o aluguel como para 

combustível para nós fazermos translados foi muito inferior a qualquer aluguel de carro médio. 

Então, o que nós apresentamos foi aquilo que nos foi solicitado dentro do Tancredo Neves, do 

Centur, para que nós pudéssemos então prestar conta e foi o que aconteceu. E hoje estamos 

aqui para explicar para os senhores essa situação. Houve a festa, foi muito boa, teve a 

participação do Centur conosco e foram pessoas lá observar a festa como em outras ocasiões 

também em festas que nós fazemos lá e, geralmente, vem alguém da cultura para nos avaliar e 

a nossa Igreja foi a primeira Igreja citada pela festa dos tabernáculos e, inclusive, em 

universidades, motivo de TCCs e tudo mais. Então é tradição nossa fazer a festa e nesse 

período nós fizemos junto com a associação, para que fosse uma festa maior nós solicitamos a 

ajuda e prestamos conta dentro daquilo que foi nos orientado e foi isso que aconteceu. A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O senhor trouxe algum outro documento além do que já se 

encontra nos autos? Manifestação do Senhor Sérgio Ricardo Soares Cunha: Não, não trouxe. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor Sérgio, 

na época da celebração do convênio, foi o senhor quem assinou o convênio? Manifestação do 

Senhor Sérgio Ricardo Soares Cunha: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Foi o senhor quem prestou contas? Manifestação do 
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Senhor Sérgio Ricardo Soares Cunha: Quem prestou contas foi eu e o pastor. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: O senhor está falando de festa, eu 

queria entender um pouco, como eu não li o processo e o processo está com o relator, que tipo 

de festa e que tipo de programação acontecia? Manifestação do Senhor Sérgio Ricardo Soares 

Cunha: Era uma programação feita pelas igrejas e a melhor festa para nós celebrarmos com 

ma concordância de todos é a festa da páscoa e, por isso, nós fizemos ela antes, é claro, da 

Marcha para Jesus, para que houvesse uma unidade maior entre os pastores e pudéssemos 

fazer a programação posterior nas cidades, na festa da Páscoa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E reuniu a igreja? Manifestação 

do Senhor Sérgio Ricardo Soares Cunha: Os pastores e igrejas de Icoaraci. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas foi tudo dentro da igreja 

Batista? Foi isso? Manifestação do Senhor Sérgio Ricardo Soares Cunha: Sim, foi tudo dentro 

da igreja Batista porque nós tínhamos na ocasião, além de ter uma área, um terreno que fica 

na beira da pista de esquina, então era uma área privilegiada para poder agregar mais 

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

contas irregulares e condenar solidariamente a Igreja Batista Éden e o Senhor Sérgio Ricardo 

Soares Cunha à devolução de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos a partir de 

31.03.2010 e acrescidos de juros até a data de seu efetivo recolhimento, e aplicar à Igreja 

Batista Éden a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), pelo débito e ao senhor Sérgio Ricardo 

Soares Cunha, aplicar as multas nos valores de R$1.000,00 (mil reais), pelo débito e de 

R$906,00 (novecentos e seis reais), pelo não encaminhamento das contas ensejando a sua 

tomada. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanharam o voto do relator, tendo sua 

Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, invocando preceito regimental, solicitado 

vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 2009/51113-0, que trata da Prestação de Contas dos 

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

Moradores de Capanema em Prol de Seus Munícipes, responsável José Nadeglan Barbosa 

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

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 
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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 solidariamente responsáveis pelo débito os senhores Domingos Juvenil 

Nunes de Sousa e Maria das Graças Vieira Figueiredo (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$80.000,00 (oitenta mil reais), aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais), 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 

2011/50636-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Rotary International Distrito 4720, responsável Antônio 

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

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

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

das contas, com devolução do valor glosado e aplicação da multa regimental ao responsável, 

ficando solidariamente responsáveis pelo débito os senhores Antônio Lopes Lourenço e Rotary 

International Distrito 4720 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Antônio 

Lopes Lourenço, e aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$1.000,00 (mil reais), 

pela irregularidade apontadas e R$1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento de prazo para 

remessa das contas. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves e Luís da Cunha Teixeira acompanharam o voto do relator, tendo sua 

Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias, invocando preceito regimental, solicitado vistas 

dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2012/50484-6, que trata da Prestação de Contas dos 
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Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura, exercício financeiro de 2011, responsável Luiz 

Sérgio Borges, Procuradora Iracema Teixeira Braga, 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, com aplicação da multa regimental ao senhor André 

Fernandes de Pontes (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, devendo a 

Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício a Sepaq, para que a mesma adotar todas as 

recomendações, conforme manifestação da Secex, e, ainda, aplicar ao senhor André Fernandes 

de Pontes a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), face ao não atendimento à 

diligência desta Corte 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 2012/50779-7, 

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

Estado, procedência Associação Pró-Vida Cidadã, responsável Zita Pfiz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

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

glosado e aplicação das multas regimentais à responsável extensiva à senhora Lindomara dos 

Santos Carvalho Fernandes, ficando solidariamente responsáveis pelo débito à senhora Zita Pfiz 

e a Associação Pro-Vida Cidadã (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva e 

isentar à responsável da aplicação da multa pela intempestividade em face do Prejulgado nº 14 

desta Corte 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 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 659

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51311-2, que trata 

da Tomada de Contas instaurada no Centro Memorial Cabano, responsável Manoel Lima 

Amaral, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

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

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

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

multas regimentais 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 solidariamente responsáveis pelo débito os senhores Manoel Lima Amaral e o 

Centro Memorial Cabano, para ressarcir ao erário estadual na importância de R$33.700,00 

(trinta e três mil e setecentos reais) e, aplicar ao seu responsável as multas nos valores de 

R$3.370,00 (três mil, trezentos e setenta reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil 

reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas, e, determinar após o trânsito em 

julgado da decisão, a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas 

as medidas legais 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 o Processo nº 2012/51157-9, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação Beneficente Cultural e Comunitária Viva 

Mosqueiro, responsável Paulo Roberto Louchard Monteiro, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais 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$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 
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R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

encaminhamento da prestação de contas e, determinar após o trânsito em julgado da decisão, a 

remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais 

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 o Processo nº 2013/52409-9, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Agropecuária dos Produtores Rurais da Comunidade Novo 

Pindorama, responsável Antônio Sérgio Medeiros da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, ficando solidariamente 

responsáveis pelo débito o senhor Antônio Sérgio Medeiros da Silva e a Associação 

Agropecuária dos Produtores Rurais da Comunidade Novo Pindorama (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 solidariamente responsáveis pelo débito os senhores 

Antônio Sérgio Medeiros da Silva e a Associação Agropecuária dos Produtores Rurais da 

Comunidade Novo Pindorama, para ressarcir ao erário estadual na importância de R$16.000,00 

(dezesseis mil reais) e, aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$1.600,00 (um mil 

e seiscentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

encaminhamento da prestação de contas, e, determinar após o trânsito em julgado da decisão, a 

remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais 

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. Em seguida, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

solicitou à Presidência a inversão da pauta, antecipando o julgamento do processo nº 10 e, ao 

mesmo tempo, solicitou que o processo n° 09 fosse o último da pauta de julgamentos. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52425-9, que trata da Tomada de Contas 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 661

instaurada na Associação de Assistência e Lazer aos Idosos do Distrito de Icoaraci, responsável 

Doracy da Cunha Barral, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais à 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 à responsável 

em débito para com o erário estadual na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo débito 

apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo para a remessa na 

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 2017/50240-7, que trata 

do Agravo Regimental interposto por Hildenar Helser de Aguiar Franco, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi 

imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o relator proferiu seu voto para 

conhecer do pedido para, no mérito, negar-lhe provimento. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51359-7, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Alcides Abreu Barra, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

continuação do julgamento iniciado na sessão de 23/03/2017. Cumprindo dispositivo 

regimental e já proferida a defesa da advogada do responsável, Doutora Brenda Barra, e 

aferidas as manifestações averbadas durante a sessão supracitada, ocasião em que o 

representante do MPC havia opinado por não conhecer do recurso e, caso não seja esse o 

entendimento dessa Corte de Contas, no mérito, por seu desprovimento, para manter in totum a 

decisão guerreada. No retorno do julgamento, sessão ordinária desta data, Sua Excelência 

proferiu voto para solicitar a reabertura da instrução processual. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2012/52333-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 
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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, 

com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 30/03/2017, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 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, com pedido de 

vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 30/03/2017. Cumprindo 

dispositivo regimental e já aferidas as manifestações averbadas durante a sessão supracitada, 

ocasião em que o representante do MPC havia opinado pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas ao seu responsável. 

Conhecido ainda o voto do conselheiro relator, que havia proferido voto no sentido de 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. No retorno do 

julgamento, sessão ordinária desta data, Sua Excelência proferiu o voto-vista para acompanhar 

o voto do relator. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52416-8, que trata 

da Tomada de Contas instaurada no Centro Social Domingos Salim Jacob Zahluth, responsável 

Fábio Ernesto de Jesus Dias, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, ficando solidariamente 

responsável pelo débito o Centro Social Domingos Salim Jacob Zahluth, com expedição de 

recomendação à ALEPA (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 
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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$19.042,00 (dezenove mil e quarenta 

e dois reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.905,00 (um mil e novecentos e cinco 

reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da 

prestação de contas e, determinar após o trânsito em julgado da decisão, a remessa dos autos ao 

Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais 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. 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 existirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: 

Conforme matéria distribuída na reunião administrativa com os senhores e na reunião da 

sessão passada, ocasião onde foi analisado o parecer da procuradoria jurídica acerca da 

consulta formulada pela Secretaria Geral sobre a distribuição dos processos de obrigatória 

tramitação nesta Corte de Contas em função das mudanças introduzidas pelo Ato regimental nº 

75 de 2016, submeto a este colegiado a proposta de instrução normativa que sintetiza o tema, e 

de conhecimento de todos os conselheiros, do Ministério Público e dos conselheiros substitutos. 

Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a proposição da matéria, 

sendo consubstanciada na Resolução nº 18.906, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

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

pedir as vênias a Vossas Excelências e a compreensão, que está sendo realizado agora no 

Ministério Público do Estado um simpósio sobre criminalidade econômica e foram convidados 

diversos palestrantes, inclusive uma catedrática da Universidade de Coimbra que está 

palestrando nesse momento. À tarde também haverá uma palestra com o Procurador Geral da 

República, o Bruno Fischer, que foi o coordenador da Lava Jato e para qual eu fui convidado 

a participar como debatedor também. De modo que eu queria pedir permissão desse plenário 

para me ausentar e tentar assistir o final da palestra que por hora se desenrola lá no auditório 
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do MPE. Conto com a compreensão de todos e renovando mais uma vez as minhas desculpas 

por não ficar aqui, terei que me ausentar, mas deixo meus parabéns e sei que vai ser entregue o 

prêmio ao vencedor da logomarca em comemoração aos 70 anos do Tribunal de Contas do 

Estado. Parabéns aos vencedores e levem a saudação ao Ministério Público de Contas. 

Obrigado pela compreensão e eu tenho que me retirar. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada ao Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas e realmente é por uma boa causa que Vossa Excelência 

se ausenta neste momento, mas terá a boa notícia do sucesso que aconteceu com a discussão e 

a votação da logomarca. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Depois vem a premiação, que é uma cerimônia importante e, obviamente, a 

gente pode até demorar mais um pouco se quiser. Eu queria pedir a Vossas Excelências duas 

proposições e, nesse caso aqui, o meu nome e o do conselheiro Nelson Chaves, nós 

combinamos aqui em fazer conjunto, presidente, a proposição. São duas proposições, e eu 

queria pedir antes a Vossa Excelência, é um breve resumo, então quero pedir à Secretaria que 

fizesse a leitura, é apenas uma exposição para frisar a importância, rapidamente. É possível? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Sim. Senhor secretário, faça a leitura do pedido do conselheiro Cipriano Sabino e do 

conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do Secretário-Geral José Tuffi Salim Junior:  É com 

felicidade que pedimos vênia a essa Corte de Contas para parabenizar o Exército brasileiro 

pela comemoração do seu aniversário de fundação neste 19 de abril, esta data tão emblemática 

para nós foi constituída de forma simbólica, em 1648, no episódio de Guararapes quando o 

povo brasileiro lutou bravamente contra a invasão do domínio holandês na costa 

Pernambucana e pela primeira vez utilizar o termo pátria, refletindo o desejo de proteger a sua 

terra movido pelo sentimento de nacionalidade. A imagem do exército brasileiro é projetada 

em nossa cidade pelo comando militar do norte denominado oitava região militar, que soma 

um exército com cerca de 27 mil homens que atuam nos estados do Pará, Amapá, Maranhão e 

parte do estado do Tocantins. Apoiado por sete organizações militares, contribuem 

externamente na proteção de nossas fronteiras e no combate ao narcotráfico, contrabando, 

crimes ambientais, entre outros. Internamente pela garantia da lei com o enfoque e a proteção 

de infraestrutura estratégica e o combate à exploração ilegal de recursos naturais. Foi com 
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muita honra que pude participar no dia 12 de janeiro de 2016 da inauguração do colégio 

militar, que funciona na Avenida Almirante Barroso e, hoje, com um pouco mais de um ano de 

funcionamento e este colégio forma alunos, filhos de civis e militares com a premissa de um 

ensino com excelência e com base nos autos índices de aprovação dos mais de 13 colégios 

militares existentes no Brasil. É merecido o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados 

pelo general de divisão da oitava região, o senhor Eduardo Fernandes, responsável por toda a 

estratégia logística e administrativa de todas as frentes. E as demais patentes pela execução 

das operações de defesas de nosso país, coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães, 

tenentes, sargentos, cabos e soldados. Como cidadão que presta os seus agradecimentos e 

congratulações por todo o trabalho prestado pelo Exército brasileiro, que goza de elevado 

índice de confiabilidade e credibilidade em defesa de seu povo junto à Marinha e Força Aérea. 

E o Exército que, em meio à crise presente em nosso país, norteia-se pela preservação da 

estabilidade e paz social e que destinamos parabéns ao Exército de nossa nação brasileira 

pelos 369 anos de atuação, a proposição é dos excelentíssimos senhores conselheiros Cipriano 

Sabino e Nelson Luiz Teixeira Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado, presidente. Queríamos propor ao nosso querido 

plenário que nós enviássemos a esta Corte de Contas, eu e o conselheiro Nelson, não sei se ele 

vai falar, ele deve falar, esta homenagem ao Exército, obviamente, os parabéns e as 

congratulações e até agradecimentos pelo relevante serviço prestado ao Brasil, ao Pará e à 

região. Nós temos a honra e obviamente a alegria de sediar o comando militar do Norte, que 

fica aqui em Belém na oitava região militar. Então, isso para a gente é uma alegria, 

obviamente, que, em números e relevante serviço, Exército brasileiro presta à nação e ao nosso 

estado do Pará. Eu queria que o Tribunal de Contas manifestasse esses votos de 

congratulações em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Exército brasileiro. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

logicamente de acordo eu quero agradecer mais uma vez a generosa deferência do conselheiro 

Cipriano Sabino em oferecer à participação conjunta no requerimento da iniciativa dele e 

dizer que fico extremamente feliz em assinar com ele a proposição que nasceu da inspiração 

dele, do desejo dele em fazer um breve comentário no sentido da alegria maior, que entre 

tantas coisas que o conselheiro Cipriano acertadamente colocou, registra a participação do 
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colégio militar em Belém, eu acho que foi um marco do Exército trazendo para a nossa cidade 

a oportunidade aos jovens de termos aqui o colégio militar como tem a Marinha o Almirante 

Guilhobel e a Aeronáutica uma escola que é referência brasileira, que é o Tenente Rêgo 

Barros, e como será o colégio militar a quem bem se referiu o conselheiro Cipriano. Então eu 

agradeço a ele essa oportunidade e logicamente me associo à homenagem merecida. 

Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a proposição sendo a 

matéria consubstanciada no Ofício nº. 0180/2017-SEGER. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Ontem, conversando com o 

conselheiro Nelson, após o nosso bate-papo, ele como eu também não pudemos estar presentes 

na solenidade, Vossa Excelência foi representar o Tribunal de Contas na condição de 

presidente, de conselheira e presidente do nosso tribunal, mas nós gostaríamos, eu e o 

conselheiro Nelson, junto com os nossos colegas conselheiros, com certeza, todos 

encaminharmos no Tribunal de Contas uma manifestação oficial pela posse do excelentíssimo 

senhor Gilberto Valente Martins no cargo de procurador geral de justiça do estado do Pará 

para o biênio de 2017 e 2019. A posse foi ontem, dia 10, às 18 horas, no hangar. Então, 

senhora presidente, da mesma forma queríamos enviar votos, além de congratulações, enfim, 

parabéns, de pleno êxito e sucesso na sua gestão dentro da nossa humilde contribuição, e 

colocar o Tribunal de Contas à disposição do Ministério Público do Estado, já que temos 

alguns convênios assinados com eles no sentido de ajudá-lo na sua missão importante que é o 

combate à corrupção e outras questões mais, improbidade administrativa, de formas que eu e o 

conselheiro Nelson Chaves estamos colocando a proposição de sucesso total no período de sua 

administração. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Da mesma forma que na proposta anterior o conselheiro Cipriano me permite a 

honrosa parceria do encaminhamento deste voto, dizendo que promotor e agora procurador 

geral de justiça, Dr. Gilberto Valente Martins e, ontem, na solenidade também, Conselheiro 

Cipriano, eu não pude estar presente por um compromisso anteriormente assumido com o 

conselho regional de engenharia e agronomia, mas a conselheira Rosa Egídia também esteve 

lá representando o nosso tribunal e dizer que é a primeira vez que assume o cargo principal lá 

no Ministério Público como promotor de justiça. Dizendo apenas que o promotor Gilberto 

Valente Martins tem uma vida profissional irrepreensível e vai dirigir um órgão de extrema 
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importância para a cidadania brasileira no momento difícil que o país passa e esteve já no 

conselho nacional de justiça representando o estado do Pará. Então esta visão de que o 

passado da vida funcional e pessoal do procurador geral de justiça, hoje o Dr. Gilberto 

Martins, assegura que a instituição estará muito bem dirigida para a alegria da sociedade 

paraense, e que precisa, efetivamente, de uma ação profunda e denodada do Ministério Público 

em favor da nossa sociedade, do nosso estado e do nosso país. Então, eu quero novamente 

agradecer ao Cipriano que teve a iniciativa já de propor e eu me sinto honrado, conselheiro 

André Dias em subscrever com Vossa Excelência esses votos de congratulações. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nos 

sentimentos honrados por Vossas Excelências terem proposto aqui neste plenário e nos 

sentimos muito felizes, eu e conselheira Rosa, justificamos inclusive a presença de todos os 

conselheiros e o nosso cerimonial estava lá aguardando, por todos, mas cada um justificou a 

sua ausência em razão do evento tão importante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Foi a manifestação, conselheira, do 

empoderamento feminino do tribunal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Estivemos presentes e o doutor Felipe pelo 

Ministério Público estava presente também. Nós prestigiamos aquela posse do primeiro 

promotor do Ministério Público do Estado do Pará, escolhido em lista tríplice, como novo 

procurador geral de justiça, que reuniu centenas de convidados do estado, do Brasil e até 

de Portugal. Nós vimos professores que vieram de outros estados e de outros países. Foi 

um evento onde o Dr. Gilberto Valente se tornou procurador geral de justiça após a sansão 

em dezembro de 2014 da lei complementar 97, que alterou o artigo da lei orgânica do 

Ministério Público, como já muito bem citado aqui pelo conselheiro Cipriano e pelo 

conselheiro Nelson, e ele como primeiro promotor a assumir a procuradoria geral de 

justiça do estado do Pará, no mandato de 2017 a 2019. As propostas de campanha do Dr. 

Gilberto foram baseadas em quatro eixos, no qual firmou o seu compromisso diante de 

todas as autoridades presentes: a priorização do primeiro grau do Ministério Público; 

combate à corrupção e improbidade administrativa; a defesa dos direitos coletivos e a 

união e fortalecimento da classe. Estiveram presentes várias autoridades, o governador 
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Simão Jatene, o ministro da integração nacional, Elder Barbalho, o senador da república, 

Flexa Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Nunes, vários 

desembargadores, o vice-prefeito de Belém e o corregedor nacional do conselho nacional 

do Ministério Público, Cláudio Portela, conselheiro Fábio Nobrega, inclusive o ex-

procurador geral da República, Roberto Gugel. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 179/2017-SEGER, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Presidente, eu estou ansioso para a gente ver a festa da logomarca, logicamente 

que eu estou fazendo isso com fraternidade, com alegria, mas eu cumpro aqui apenas e é 

combinado também que estive com Vossa Excelência a respeito deste assunto, e é só em 

relação ao relatório trimestral, que combinamos fazer com a Secretaria de Tecnologia de 

Informação, que tem à frente o nosso colega e companheiro Carlos Gomes. Que a gente 

faça um relatório trimestral e aqui eu estou fazendo apenas, conselheiro Luís Cunha, um 

resumo do primeiro trimestre e depois, em seguida, esse relatório que vai ser produzido, e 

já está produzido pela Secretaria, será endereçado a cada conselheiro e vou pedir que 

enderece ao Ministério Público de Contas, como também fazer a chegar à mão de todos os 

substitutos, que é uma coisa apenas pequena, só a prestação de contas desse trimestre de 

serviço e a elaboração do plano de gestão de 2017 e 2018, contemplando oito ações, é uma 

continuidade de quatro ações, que isso vem desde o tempo do conselheiro Luís Cunha na 

presidência, implantação do planejamento estratégico de Tecnologia da Informação que 

ele conhece bem, revisar e aprimorar a política de segurança da informação e implantação 

do processo eletrônico, implantação da central de serviços. A criação, junto com a SECEX, 

foi determinação de Vossa Excelência na direção dessa prioridade e de dois grupos de 

trabalho para desenvolver os sistemas do controle interno: o grupo de trabalho para o 

estudo de soluções de TI aplicadas às atividades de auditoria e fiscalização; e o grupo de 

trabalho para estudos e soluções de TI aplicadas às atividades referentes aos atos sujeitos 

a registro. Os grupos de trabalho já estão trabalhando na identificação das necessidades 

da SECEX assim como iniciando as especificações dos sistemas que serão desenvolvidos, a 

participação do seminário de observatório da despesa pública e visita técnica realizada 
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pelo Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso do Sul em companhia do ilustre 

conselheiro Odilon Teixeira, o Carlos teve a companhia dele e já conversamos, o 

conselheiro Odilon também foi uma visita extremamente proveitosa para este tribunal em 

que esteve o conselheiro Odilon e o Carlos o acompanhou. Visita técnica também realizada 

pelo conselheiro juntamente com o Carlos ao TCM e aquilo que foi combinado inclusive em 

uma reunião nossa dos conselheiros na sala de Vossa Excelência para conhecer o sistema 

de mural de licitações. A capacitação de servidores da Setin em um ambiente de 

virtualização e implantação dos novos servidores, isso é um problema também que dá 

continuidade ao trabalho da administração do conselheiro Luís Cunha, que tinha o 

companheiro Cláudio Moreira lá na direção da Secretaria, emissão dos certificados 

digitais e CPF para os servidores do tribunal e instalação das novas estações de trabalhos. 

Já estão instaladas também, em continuidade à administração do conselheiro Luís Cunha, 

105 e serão instaladas ainda mais 25 completando o total de 130. A elaboração do termo 

de referência para a contratação de serviço de manutenção de equipamentos de TI. 

Disponibilização da nova página da corregedoria do portal do tribunal, isso também 

sintonizado com o corregedor, o conselheiro Odilon. Foi encaminhada à presidência a 

designação dos membros do comitê diretivo que, dentre outras atribuições, será 

responsável para construir um grupo de trabalho multidisciplinar para a elaboração do 

planejamento estratégico de TI. Também a continuidade, iniciada pelo conselheiro Luís 

Cunha, do desenvolvimento do sistema de processo eletrônico. O TCE encontra-se na 

segunda etapa, cuja a previsão para a conclusão era primeiro de março de 2007 e a 

empresa não está conseguindo cumprir os prazos contratuais, mas se está se diligenciando 

nesse sentido também a um trabalho de continuidade da administração passada presidida 

pelo conselheiro Luís Cunha. Foi encaminhada à presidência a minuta para constituir 

grupos de trabalho multidisciplinares para conduzir a implantação do processo eletrônico, 

como pauta do grupo de trabalho tem, por exemplo, o uso de certificados digitais, o uso de 

scanner e conceito de divergência das normas vigentes e mapeamento dos processos, mesas 

de trabalho, peças processuais e modelos de documentos, visibilidade dos processos, 

treinamento e normas a serem elaboradas e implantação de outros serviços. Então, a partir 
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das necessidades encaminhadas pela corregedoria sobre o controle dos prazos 

processuais, a emissão de alertas, a Setin desenvolveu um protótipo de painel com 

informações e gráficos gerenciais sobre o passivo processual. Essa é uma informação de 

extrema importância para nós podermos atualizar os nossos estoques de processos do 

parceiro. De maneira que essa é apenas um síntese daquilo que será distribuído, repetindo 

a cada um dos conselheiros, aos substitutos e ao próprio Ministério Público é até desejável, 

e que acompanha o nosso trabalho e eu quero agradecer muito o apoio, a diligência e o 

trabalho permanente de todos aqueles que pegam a Secretaria, mostrando que é uma coisa 

impessoal e que está se fazendo em benefício da instituição, de maneira que não há uma 

invenção, ninguém está inventando a roda, é apenas uma sequência de trabalhos que vem 

do período de Vossa Excelência, conselheiro Cipriano, conselheiro Luís Cunha e Vossa 

Excelência agora na presidência, eu quero agradecer muito aos integrantes da Secretaria. 

Sou apenas um pequeno coordenador, porque o mérito é dele, já disse aqui, não sou expert 

neste assunto, aliás, em assunto nenhum na tecnologia da informação e exatamente 

referendar e realçar o trabalho desses servidores para que esses serviços não sofram 

solução de continuidade e, ao contrário, cada vez mais a gente possa acelerar, que é uma 

ferramenta indispensável hoje da administração em qualquer lugar do país e do mundo. 

Era isso que eu queria comunicar, obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A palavra continua à 

disposição dos senhores conselheiros. Eu gostaria de parabenizar o conselheiro Nelson 

Chaves que vem coordenando, mas de uma foram bem proativa. Mesmo como ele diz, 

entendendo pouco da tecnologia da informação, mas tem tido a capacidade de coordenar 

essa equipe, esse grupo ao qual o secretário Carlos Gomes vem dando continuidade à 

diversas ações ainda na gestão do conselheiro Luís Cunha, através do secretário Cláudio e 

outras ações que também já visualizaram a necessidade diante de um plano, quando nós 

temos um eixo em nossa gestão de priorizar também a tecnologia dando continuidade às 

ações já iniciadas e implementando novas tarefas, novas ações de Vossa Excelência, 

conselheiro Nelson Chaves, vem demonstrando essa qualidade de vida, coordenando com 

muita maestria essa área que não é fácil, mas é muito importante para o desenvolvimento 
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dentro do eixo que nós escolhemos e a SECEX, onde nós temos já a pró-atividade da 

corregedoria que vem se debruçando e vem discutindo, vem buscando junto e todos os 

gabinetes, de todos os conselheiros e conselheiros substitutos vem dando apoio, hoje 

mesmo o processo, a resolução que este plenário votou nos dá a oportunidade de nós 

procedermos com as ações que, com certeza, os gabinetes dos conselheiros e de 

conselheiros substitutos vão ter e receber diversos processos, e eu gostaria de pedir que 

nós possamos continuar nos debruçando para que possamos dar uma celeridade 

processual hoje, com a votação e, com certeza, nós teremos novos atos para que a gente 

possa também ter a oportunidade dos dois conselheiros substitutos que já se propuseram 

também nessa tarefa de nós darmos a celeridade nesses processos que serão autuados e 

que estarão aguardando a autuação nesta Corte de Contas. Portanto, são inúmeros 

processos e também nós temos um outro eixo que é o planejamento, que envolve também 

todas as áreas e nós já discutimos o nosso plano de gestão, que está agregado ao plano 

estratégico do tribunal e que já foi construído também na gestão passada do conselheiro 

Luís e que, hoje, foi discutido por todos nós, que nós estamos apenas dentro do nosso plano 

de gestão, dando e trazendo para o nosso plano de gestão ações que estão contidas no 

plano estratégico desta Corte de Contas. Portanto, eu parabenizo a Vossa Excelência, 

conselheiro Nelson, e agradeço a todos os conselheiros e conselheiros substitutos e a todos 

os secretários que tem tido uma preocupação e os servidores estão todos envolvidos nesse 

trabalho para que a gente possa dar realmente demonstração da qualidade do nosso 

trabalho para a sociedade que espera de cada um de nós. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, senhores conselheiros, 

servidores da Casa, a minha fala será breve até porque eu quero ver a parte principal 

agora, desse segundo momento da sessão, logomarca premiada dos 70 anos do tribunal, eu 

quero fazer um registro agora. Gostei da fala do conselheiro Nelson Chaves, gostei da fala 

de Vossa Excelência, é exatamente isso porque eu achei que hoje foi um pronunciamento 

justo falando do que vai acontecer, mas houve um reconhecimento ao que foi feito. Eu 

quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento do conselheiro Nelson e de Vossa Excelência e 

dizer que o secretário Carlos Gomes já solicitou uma audiência e vou atendê-lo, vou 
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conversar com ele, e o nosso desejo é de colaborar dentro daquilo que está ao nosso 

alcance para que possamos apoiar a gestão de Vossa Excelência e encontrar sempre a 

melhor solução. Esta área de TI eu considero da maior importância para a instituição e 

saber que está tendo continuidade na implantação do processo eletrônico, que é o sonho da 

instituição e isso não foi pensado por mim. Eu posso dizer que eu dei arrancada para a 

execução da coisa, mas é um sonho antigo da instituição. E eu sempre vejo que cada 

presidente faz aquilo que é possível para o momento da sua gestão, mas, hoje, eu gostei das 

falas aqui e eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e o conselheiro Nelson e me 

colocar à disposição naquilo que a gente puder colaborar, porque a gente quer ver a 

instituição crescendo, a instituição respondendo satisfatoriamente a essa sociedade e eu 

vejo isso como um caminho que se organiza, e é muito importante estarmos organizados, eu 

fico prestando atenção todo dia no comentário do jogo. E o comentarista diz assim: o time, 

ou do Remo ou do Paysandu, estava desorganizado, então não dá certo. O time estava 

desorganizado, a peça no lugar errado e o resultado não é bom. Então todas essas 

mudanças que se fazem ajustes ou acréscimos é para melhorar a organização com o desejo 

de apresentar um resultado excelente. A gente vai caminhar para o nível de excelência e eu 

hoje gostei muito aqui da fala no pleno sobre isso, conselheiro Nelson, eu achei os 

pronunciamentos justos e nessa visão de justiça eu quero aqui registrar a minha satisfação. 

Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada, conselheiro Luís Cunha pela sua participação e 

colaboração a todos os conselheiros. Nós agradecemos a conselheira Rosa, que também já 

enviou o relatório da ouvidoria, e que foi solicitado para encaminhar a todos os 

conselheiros e conselheiros substitutos e ao Ministério Público de Contas para que a gente 

possa, e eu já fiz uma análise também doutora, está muito bom o relatório de Vossa 

Excelência, então é assim que se faz, todo mundo fazendo a sua parte e fazendo bem. Nós 

estamos vendo que está todo mundo envolvido e todo mundo fazendo o bem que é para a 

gente conseguir chegar àquilo que Vossa Excelência falou. Então, agora nós vamos passar 

para a outra parte que é a questão da premiação do concurso da logomarca. E após a 

votação na última sexta-feira, dia 7, pela comissão constituída aqui por este douto 
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plenário, e aprovada neste douto plenário, a mim, como presidente, ao Dr. Walber 

Ferreira, presidente do Sindicontas e ao Dr. Eduardo Lobão presidente da ASTCEMP, a 

Dione Guimarães pelo cerimonial e ao Dr. Carlos Gomes pela Setin e a Carla Bengson 

pela ECAV e Antônio Remígio pela comunicação, nós tivemos a oportunidade de votar e de 

analisar todas as 12 logomarcas e não foi fácil, conselheiro Nelson, nós chegarmos a 

escolha dos três primeiros lugares, porque cada um dentro da sua capacidade pode 

agregar aquilo que era solicitado pela comissão e pelo que foi designado na resolução. E a 

proposta criada pelo servidor José Peixoto da Costa Neto, lotado na coordenadoria do 

cerimonial do tribunal, e que concorreu com o pseudônimo de Fishman foi a grande 

vencedora. Ninguém sabia quem era quem, só pelo pseudônimo, e como forma de 

reconhecimento o TCE Pará nós vamos pedir ao douto plenário que, após a visualização, 

essa foi a proposta que ganhou, e a que concorreu com o segundo lugar, e nós tiramos os 

três primeiros lugares e depois fomos votar nos três para escolher o primeiro lugar. Esta é 

a proposta do segundo lugar. Então chegamos ao final com a proposta vencedora, que foi 

por votação, e só abrimos para conhecer os vencedores após todo o processo deflagrado. A 

proposta criada pelo servidor José Peixoto da Costa Neto foi a vencedora, e essa 

presidente solicita ao douto plenário que os demais participantes possam receber nas suas 

respectivas funcionais o registro por terem concorrido ao certame. A proposta vencedora 

servirá também para a criação de um selo comemorativo especialmente produzido em 

comemoração aos 70 anos de criação do tribunal. Nós tivemos inclusive um conselheiro 

que participou, nós ficamos também alegres com isso, pois que não somente os servidores 

participaram, como também o conselheiro substituto e os gabinetes de conselheiros. Então 

o segundo lugar foi para o conselheiro substituto Daniel Mello e o terceiro lugar para o 

servidor Cleverson Castelo Branco de Queiroz, mas todos estão de parabéns. Participaram 

também os servidores Andrei Ávila Barroso, Danilo Frasão Souza, Erico Lima, Guilherme 

Neves Pinto, Jorge Otávio Aragão Andrade, José Luís Antônio Gonçalves, Leandro Lima, 

Márcia Frias da Costa Simão, Renato Dias de Souza. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Escutando um murmúrio aqui do lado 

dos dois, pois tem aquele número 70, e estão dizendo tomará que não afaste o 7 e o 0 e 
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coloque um X no meio. É uma lembrança dolorosa. Veja o 70. Ele acha o 70 um número 

bonito, conselheira Rosa, olha lá. Suba conselheira, olhe o 70, metade da galera vai rir, 

mas não vão me vaiar, a outra metade não pode vaiar aqui, só pode rir. Se afastar o 7 do 0 

e meter um X no meio tem uma lembrança de alguma coisa, de um 7 a 0. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, eu só quero, vai 

ser a minha última fala nesta sessão, celebrar este momento, que é especial para a Casa, é 

um momento da democracia porque se oportunizou a todos aqueles que desejassem 

participar a transparência, a organização e eu só quero parabenizar aqueles que tiveram 

tempo e boa vontade em participar do processo. Eu vejo isso com bons olhos, incentivar 

sempre esse momento de integração. Eu fiquei muito feliz de o conselheiro Daniel ter 

encontrado tempo para se dedicar e participar de um processo desse. É uma surpresa 

agradável. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Ele foi o segundo lugar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E dizer ao Peixoto, ao Peixotinho, ao José Peixoto, 

reconhecido aqui, que você é um servidor exemplar aqui na Casa e eu tive um momento de 

poder de estender a mão, a amizade com o seu pai que trabalhou na minha equipe, e hoje a 

conselheira Rosa Egídia, com muita sensibilidade também, estendeu a mão para continuar 

na Casa e é isso, Vossa Senhoria retribui esta confiança que foi depositada em você com 

um trabalho belíssimo. O conselheiro Nelson já me dizia que o Peixotinho sempre está 

disponível, sempre dedicado, sempre focado e sempre fazendo o melhor. Então a 

premiação foi justa, ficou bonito, eu gostei, e queria te homenagear por isso. Parabéns. Da 

mesma forma quero estender ao conselheiro Daniel, e eu já falei antes, parabéns, segundo 

lugar. É uma boa premiação o segundo lugar, vice-campeão. E o Cleverson que ficou em 

terceiro lugar. Eles trabalham juntos, fizeram vários trabalhos enquanto eu estava 

presidente. Eu não sei se o Cleverson entrou aqui e veio no tempo de Vossa Excelência, 

mas é outro servidor maravilhoso, dedicado e focado, que dá o seu melhor para a 

instituição. Então eu encerro a minha fala parabenizando a todos os que participaram do 

concurso e, também, festejar o concurso. É uma iniciativa maravilhosa porque 

democratizou a escolha, fruto da inteligência, do conhecimento, do talento de quem é capaz 
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de fazer um trabalho desses. E a logomarca vencedora está completa no meu entendimento, 

porque foi a lembrança de incluir uma imagem turva, mas está bem perceptível, eu acho 

que o fato de a imagem estar um pouco turva deu assim um charme para a logomarca, a 

imagem do Serzedelo Correia como plano de fundo e está em bastante destaque os 70 anos, 

assim como está em destaque a logomarca do TCE, está em destaque o nome do nosso 

tribunal. Então, esta logomarca vai percorrer o Brasil, está registrado aqui nos nossos 

anais, na nossa história, vamos celebrar este ano 70 anos, é uma história, vai ser o ano 

todo a gente falando disso, então eu estou muito satisfeito, presidente, de participar e ver 

acontecer na nossa instituição um trabalho maravilhoso como este. Muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aquela 

introdução foi uma brincadeira, humor, mas eu queria dizer que é sempre maravilhoso 

quando conseguimos festejar o talento, não é? É muito importante isso. E eu queria 

parabenizar todos os que participaram e a gente vê como que o talento brota de várias 

áreas, às vezes, a gente nem sabe. Então, todas as peças que foram produzidas são de 

muito bom gosto, e eu acho que esta do Peixotinho ratifica tudo aquilo que foi dito dele, 

que é uma pessoa exemplar e sempre tentando fazer e fazendo o melhor em benefício da 

instituição. Eu acho que ele sintetiza e nenhum deles pode dizer que perdeu na 

concorrência de um concurso, porque todos ganharam. Só tinha que ser escolhido um, mas 

ele sintetiza isso, o talento de todos os outros. Quero relembrar que também houve a 

oportunidade, conselheiros, quando se escolheu a logomarca da escola. Foi também uma 

coisa feita com os servidores da Casa, quando foi o símbolo da ouvidoria, o conselheiro 

Odilon e o slogan de Vossa Excelência, houve uma conjugação também de propostas dos 

nossos servidores, mostrando que há qualidade e há talento. Eu penso que essa marca vai 

girar o Brasil todo pela comemoração dos 70 anos do tribunal, homenageando o Serzedelo 

Correia. E, no bom sentido, eu acho que ela vai causar inveja para os tribunais que 

gostariam muito de nesse momento festejar essa data expressiva para o controle externo do 

nosso país. E essa popularização, que nós estamos fazendo, eu quero dizer isso porque, nos 

nossos mais diversos setores de atividades e em todos os níveis, há o desconhecimento 

muito grande do próprio Rui Barbosa. Hoje, se nós formos falar em muitos nichos da 
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sociedade, desconhecem a figura extraordinária que foi para o país o Rui Barbosa, e 

também com muito desconhecimento do Serzedelo Correia. Isso com um agravante, que nós 

desconhecemos o Serzedelo Correia no Pará. E Serzedelo Correia, como está expressado, 

conselheiro Luís Cunha foi muito feliz na sua fala, ali da sombra, da pintura, da imagem de 

Serzedelo Correia, como se ele estivesse olhando o que o país atravessa hoje. O que diria o 

Serzedelo Correia hoje para o país que atravessamos? Então esta marca generalizada que 

o próprio Pará muitas vezes desconhece, por isso a importância, e eu vejo aqui a diretora 

da escola que deve levar isso tudo às escolas, às sucursais, especialmente à Santarém, 

mostrando o que significou o Serzedelo Correia para o Pará e para o Brasil. Então isso 

tudo está muito encaixado, e eu dizia aqui sem desejos de ser agradável, a gente também 

quando passa de uma certa idade é ruim, primeiro porque é ruim mentir em qualquer 

idade, mas depois que fica velho fica pior ainda. Um velho mentiroso é chato, não é? Mas 

eu dizia em muitas ocasiões e em respeito também vou aproveitar essa oportunidade desse, 

vamos dizer, meandro que nós estamos tendo aqui nessa parte final da sessão, dizer que até 

o governo do estado se quisesse montar um secretariado, ele poderia montar dentre os 

servidores da Casa, e iria fazer um grande secretariado. E nós vemos em ocasiões como 

esta que tantos talentos brotam sem que a gente olhe para o lado e nem perceba, de 

maneira que acho que todos devemos e eu me sinto muito feliz, achei muito bonita a marca. 

Acho que vai dignificar o tribunal, vai ser muito importante e a gente vai lançar mais uma 

vez para o Brasil uma oportunidade dessa vez de mostrar a figura extraordinária, ímpar, 

do Serzedelo Correia na república brasileira. E vai ser reconhecida cada vez mais por 

meio de alguma coisa que o tribunal de contas do estado do Pará vai fazer, o que não é 

nada mais do que fazer a justiça. Então, o paraense que honrou o seu estado, três vezes 

ministro de estado e governou o estado do Paraná, deputado federal pelo estado do Pará, 

prefeito do Rio de Janeiro, eu acho que foi um momento muito oportuno para que tudo isso 

acontecesse. Eu acho que Vossa Excelência deve levantar as mãos aos céus e agradecer a 

Deus pelo privilégio de, neste momento, dos 70 anos do tribunal, estar presidindo o 

tribunal de contas do estado. E parabéns a todos que participaram. E um forte abraço ao 

Peixotinho, mais uma vez, não é surpresa a demonstração do seu talento, obrigado. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, as palavras do conselheiro Luís Cunha eu peço a permissão do meu colega 

para assinar junto com ele. Cumprimento pelas palavras e da mesma forma também peço 

permissão ao conselheiro Nelson para assinar as suas palavras, dizendo que eu concordo e 

aplaudo obviamente o que eles reproduziram nos seus pensamentos e quero também deixar 

aqui, senhora presidente, algumas considerações. Como disse o conselheiro Nelson, tem 

momentos na vida e eu digo isso, o conselheiro Nelson destacou momentos de Vossa 

Excelência na presidência e eu sempre digo que tem momentos na vida que a gente guarda 

com muita honra, com muito orgulho e esse, com certeza, é um desses momentos que eu 

considero ter a honra de estar aqui no colegiado, no tribunal de contas com Vossa 

Excelência na presidência, como disse o conselheiro Nelson, tem essa satisfação, mas eu, 

como todos os conselheiros, o Nelson, o Luís, o André, o Odilon e Rosa também temos essa 

honra e essa alegria de estarmos no tribunal neste momento em que o tribunal vem 

completar essa idade importante em uma condição especial. Eu queria cumprimentar a 

todos que participaram, e queria até pedir para o Tuffi repassar novamente as marcas, 

porque eu queria pedir a Vossa Excelência com humildade, se for possível, em criar e 

colocar no nosso espaço cultural como foi elaborado o concurso, a criação e aprovação da 

marca dos 70 anos, deixar registrado no nosso centro cultural como um momento histórico 

e até colocar o nome dos participantes. Isso em resumo, mas dizendo como foi, porque é 

uma data emblemática e daqui há algum tempo eu não vou mais estar aqui e Vossa 

Excelência, e todos nós, é natural o processo. Mas, a história e os servidores que 

participaram também, alguns vão se aposentar, obviamente, mas a história fica registrada. 

Mas não é só colocar a logomarca, e o nosso centro para aqueles que vêm nos visitar e 

para divulgar, dizer “olha, aqui está a logomarca”, mas como foi a criação, os 

participantes e aprovação, colocando também o nome das pessoas que ajudaram a criar 

todos como a história da criação da logomarca dos 70 anos. E então veio o conselheiro 

Daniel, conselheiro substituto, o Cleverson e todos os outros que participaram e que 

culminou obviamente através da Comissão e da resolução tal qual com a vitória do 

Peixoto, com a sua logomarca e fica registrado para a história do tribunal e para todos, 
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para a vida toda, o tribunal fez os 70 anos e foi assim que foi criada a logomarca. Eu digo, 

conselheiro Luís Cunha, que para o Brasil vai ser divulgado e também para o mundo 

inteiro, não só pelas redes sociais, mas, principalmente, através do selo e dos correios e 

tudo mais, essa marca vai ser divulgada para toda terra, podemos dizer assim. Eu faço 

questão, senhora presidente, no lançamento do selo, de receber, como o correio sempre faz, 

que possa dar aos conselheiros a marca dos 70 anos em forma de selo, pois eu tenho 

guardado alguns selos que o tribunal já criou, pelo menos que eu tive a oportunidade, e 

faço questão de deixar registrado. Eu não sei quantos concursos o Peixoto já ganhou. 

Quantos concursos você já ganhou, Peixoto? Dois, não é? E o Cleverson? Quantos 

concursos você já faturou Cleverson? Um, não é? Então são vitoriosos os dois aqui. Só 

aqui são três. É um talento, como diz o conselheiro Nelson, dos nossos servidores e que nós 

temos que investir e acreditar, apostar neles, porque não só os que participaram, mas todos 

os servidores do tribunal demonstram esse talento, essa competência, essa grandeza, essa 

dedicação, não é? Então eu queria, senhora presidente, fazer esse pedido a Vossa 

Excelência que deixasse constar no espaço cultural e o nosso minimuseu, vamos dizer 

assim, que conta a história, o conselheiro Nelson colocou muito bem, Rui Barbosa e 

Serzedelo Correia, e como foi criado essa marca. É uma marca e uma data importante, o 

Brasil passa por momentos difíceis e o tribunal está aqui de pé, firme trabalhando, graças 

a Deus com seus conselheiros todos aqui, ativos e firmes, sem nenhuma pendência com 

nada e com ninguém. Ou seja, graças a Deus estamos aqui trabalhando como servidores 

também firmes no sentido de buscar a melhoria. Então, presidente, eu queria cumprimentar 

Vossa Excelência, a comissão julgadora, que participou desse processo de seleção, todos 

os participantes e, assim, eu queria se fosse possível, presidente, apenas uma modesta 

ideia, que constasse em uma pasta e um relatório todas as marcas com os autores, 

resumindo e indicando o vencedor, ficando para a história do tribunal essa marca dos 70 

anos. Como, se Deus quiser vai ser 80, 90, 100 e, assim, sucessivamente. Então eu queria 

cumprimentar todos os participantes, a comissão julgadora e destacar principalmente o 

Peixoto, o Dr. Daniel e o Dr. Cleverson, que nesses três primeiros já tem três marcas 

vitoriosas. Excelente criação, excelente aprovação, a comissão acertou quando escolheu, 
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porque todas as marcas são boas, mas acredito que essa teve um destaque maior e 

registrou a história. Veja, conselheiro Nelson, Vossa Excelência falou de vários aspectos 

da logomarca e tem uma pena ali escrevendo os 70 anos. É a caneta do criador de tudo. 

Tem até, me parece, no centro cultural uma pena dele. Parabéns ao Peixoto por mais esta 

vitória e muito obrigado por você se dedicar e não medir esforços; ao Dr. Daniel, muito 

obrigado, ao Dr. Cleverson e extensivo a todos os participantes. Vocês pensam, se 

dedicam, perdem tempo e, com certeza, o objetivo é fazer o melhor para vencer, mas 

acredito eu com a inserção do nosso centro de todo o concurso, a competição e o nome dos 

participantes, com as marcas dos participantes, não só a marca vitoriosa que vai ser 

divulgada e utilizada no Brasil todo, como as que participaram também aqui no tribunal 

ficará registrado para a história. Parabéns presidente, parabéns à comissão e parabéns a 

todos os participantes. Fico feliz e orgulhoso de participar deste momento da história do 

nosso tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Senhora presidente, de igual modo eu quero me somar a todas as palavras ditas 

com muita precisão pelos conselheiros Nelson, Cipriano e Luís Cunha. 70 anos tem que ser 

comemorados, uma instituição com 70 anos demonstra que ela é sólida na sua história. É 

um belo senhor, uma bela senhora a instituição TCE e precisa ser comemorada sim. E 

associada a figura de Serzedelo Correia, que representa para a história brasileira a 

condição de existência da própria instituição do Tribunal de Contas. Então, eu 

cumprimento Vossa Excelência e estendo esses cumprimentos a toda a equipe, a todos 

aqueles que participaram e ao Peixoto que teve reconhecida e digo que de fato eu gostei 

muito mesmo dessa logo, enalteço aqui, presidente, a ideia do conselheiro Cipriano de um 

memorial de Serzedelo, já que é um selo comemorativo e leva a sua efígie, nós não 

podemos deixar passar. É importante que esse histórico da criação do selo que comemora 

a vida de Serzedelo junto com a história deste tribunal fique registrado, então eu me somo 

aqui a essa ideia do conselheiro Cipriano. E parabéns a todos e à nossa instituição. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Depois de tantas homenagens referidas, resta-me acompanhar todas as proposições 

e parabenizar o vencedor Peixoto, os demais participantes e todos que não pudemos 
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nominar, mas o segundo lugar, o Dr. Daniel, o Cleverson, parabenizar pela criatividade e 

dizer que realmente o tribunal tem um selo digno de inveja, como disse o conselheiro 

Nelson. E parabenizar a instituição no geral. É isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora Presidente, senhores conselheiros e 

servidores aqui presentes. Primeiro dizer da minha participação, que foi especificamente 

em razão da data alusiva, hoje a minha casa de trabalho, o Tribunal de Contas, uma data 

extremamente importante e decidi participar justamente em razão do que representa hoje o 

tribunal na minha vida. Os 70 anos do tribunal é uma marca extremamente louvável de 

uma instituição lograr com o porte que tem e a importância que tem ao Tribunal de Contas. 

E em relação a ficar em segundo lugar, quando eu olho para a logomarca vencedora eu 

faço uma analogia que seria mais ou menos equivalente a quem é o melhor jogador de 

futebol do mundo. A lista que vai encabeçar o Pelé e o segundo lugar é praticamente o 

melhor do mundo porque, afinal de contas, não se compete a marca realmente, ela é muito 

linda, eu quero dizer isso. Mas dizer que realmente não tinha de competir até porque não 

tenho nenhuma técnica em relação a isso e foi só uma participação, não almejava 

absolutamente nada na participação, realmente só marcar presença nesse evento muito 

importante. E colocar também que, além de remista, eu sou vascaíno e eu sempre rebato 

uma piada que os rivais do Vasco sempre colocam que o Vasco sempre foi vice, então por 

isso fui vice também. Mas com muita honra, em especial os flamenguitas e o Vasco. Eu falo 

isso aos quatro ventos e agora estou falando aqui na tribuna e no plenário, que é com 

muita honra que o Vasco é o único time do mundo, não é do Brasil não, é do mundo penta-

bi-vice. É o único time do mundo que tantos vices ele foi, mas vice é extremamente honroso, 

me sinto extremamente honrado primeiro em ter participado do concurso e a segunda 

colocação, me sinto absolutamente honrado em fazer parte desse momento e a minha 

criação logicamente que não retrata o que essa logomarca vencedora. Por isso que 

parabenizo ao José Peixoto e também ao Cleverson em relação aos três primeiros 

colocados e a todos os que participaram, todas as logomarcas tem características 

peculiares e poderiam perfeitamente retratar os 70 anos. Isso demonstra uma criatividade 

dos servidores além de tudo mais que já temos ressaltado aqui e temos excelentes 
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servidores e, acima de tudo, mais criativos até para conceber uma logomarca alusiva a 

uma data tão importante. Fiquei muito feliz da participação, e especialmente honrado pela 

colocação, e agradeço as palavras elogiosas dos conselheiros em relação a minha 

participação. Obrigado, presidente, e obrigado a todos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Bem, presidente, parabenizar, 

como foi dito aqui, essa logomarca, antes de tudo é uma simbologia da história aqui do 

nosso tribunal. Acredito que muitos quando estudavam no ensino médio, se perguntavam 

porque estudar história. Já passou, muitos já se foram, mas é justamente o quanto a gente 

pode aprender com toda a história, com toda a evolução. Veio para mostrar ao tribunal de 

forma firme o quanto nós podemos aprender, sempre relembrando, da mesma forma com o 

Sezerdelo, que, com certeza, tem essa simbologia também, relembrar sempre da sua 

história para que a gente possa tomar os melhores passos daqui para a frente, e 

parabenizar também, presidente, de igual forma o vencedor, o Peixoto, que já é assíduo 

vencedor do tribunal, e o conselheiro Daniel pela iniciativa, e pela logomarca realmente 

merecida. Também teve participantes do meu gabinete, que também eu gostaria de 

parabenizar. E parabenizar a todos, como falou o conselheiro Luís, que é um momento de 

integração e da simbologia também do momento atual do tribunal. Não são as paredes, são 

todos os servidores, é isso que compõem a instituição realmente. São essas as palavras, 

senhora presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, eu gostaria nesse momento de chamar e 

pedir que todos fiquem de pé à medida em que eu for chamando vai se levantando. José 

Peixoto, Dr. Daniel Mello, o Cleverson, Andrei Ávila, Danilo Frasão, Guilherme Neves 

Pinto, Jorge Otávio Aragão Andrade, José Luís Antônio Gonçalves, Leandro Lima, Marcia 

Frias da Costa Simões, Renato Dias de Souza. Eu gostaria de pedir aplausos a todos eles. 

Agora, o plenário vai só votar porque tem duas propostas e só tem um prêmio, que é um 

notebook, que foi comprado pela instituição para que pudéssemos premiar o vencedor. E 

aos outros a proposta é colocar nas fichas funcionais de cada um e, que, eu já tinha 

colocado o reconhecimento e a participação no concurso. A primeira proposta é do 

conselheiro Cipriano no sentido de que seja inserido nas fichas funcionais dos servidores 
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que participaram do concurso; a segunda proposta é colocar o selo comemorativo e 

constar no espaço cultural, e todos os outros selos também que foram aqui apresentados 

para serem identificados e colocados no espaço cultural. Consultado o Plenário, este se 

manifestou unanimemente aprovando a proposição das matérias. Ainda com a palavra, a 

Presidência assim se pronunciou: Eu gostaria de pedir também e agradecer a comissão, que 

está presente, porque também nos ajudaram muito, fazer esse reconhecimento à comissão, 

ao Sr. Valber Ferreira, presidente do Sindicontas, Eduardo Lobão, Dione Guimarães, 

Carlos Gomes, Carla Benson e Antônio Remígio. Então aplausos para todos eles, que 

também merecem, não foi uma tarefa fácil. Agora, convido os conselheiros, todos, para que 

possamos entregar o prêmio ao vencedor. Em seguida convido todos os participantes para 

fazer o registro fotográfico junto aos conselheiros. 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 (11h41min) e mandou que eu, Walmir 

Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 11 de abril de 2017. 

 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE  
Subsecretário em exercício 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 18 de abril de 2017. 
 
 
 

    JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
   Secretário-Geral 

 
V I S T O: 
 
         MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA  
                                   Presidente 


