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ATA Nº 5.475 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e cinco (25) do mês de maio 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, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha 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, a Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia, 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 as ausências dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros André Teixeira Dias por 

licença saúde e Conselheiro Odilon Inácio Teixeira por motivo de força maior e, ainda, da 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha por estar participando de reunião da Atricon em 

Rondônia. Disponibilizada previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia vinte e três (23) de maio 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. Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo 

expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência assim se manifestou: Conforme previsão 

contida no art. 20 da Lei Complementar nº 081/2012 que dispõe sobre a Lei Orgânica deste 
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Tribunal, no qual assevera que os conselheiros, em suas ausências e impedimentos por motivo 

de licença, férias ou outro afastamento legal, serão substituídos mediante convocação do 

Presidente, pelos Auditores, observada a ordem de antiguidade no cargo e, havendo empate, o 

de maior idade. Assim sendo, convoco o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha para substituir ao Conselheiro André Teixeira Dias durante o período do seu 

afastamento. Sua Excelência de imediato tomou o assento correspondente, em seguida, a 

Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o 

Processo nº 2016/50325-5, que trata do Recurso de Reexame interposto por Alice Viana Soares 

Monteiro, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, com pedido de 

vistas pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, em sessão de 04/05/2017, que 

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

foram anunciados os Processos nºs 2015/51423-4 e 2016/50070-1, que tratam dos Atos de 

Admissão de Pessoal temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim manifestou-se: Bom dia a todos, 

para mim é sempre uma alegria participar das sessões aqui desse tribunal, dessa egrégia corte, 

tanto pela qualidade dos trabalhos, como também por essa questão do bom humor, do bom 

convívio, do bom relacionamento, isso é muito importante, sempre, até para o melhor 

desenvolvimento dos nossos trabalhos, então é sempre uma alegria para mim. Também estimo 

as melhoras do conselheiro André Dias e parabenizo o doutor Julival por essa importante 

missão. Em seguida, ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

indeferimento dos registros, com instauração da inspeção extraordinária para apuração dos 

valores despendidos com as despesas consideradas irregulares, para efeito de ressarcimento, 

além da multa regimental, com determinações ao Hospital Ophir Loyola e à Casa Civil (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências os Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Julival Silva Rocha 

(substituto) acompanharam o Relator; Já o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira divergiu do relator, votando pelo deferimento excepcional do registro, sendo 

acompanhado pela Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e pela 
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Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Registrando-se empate na votação, 

por força do Art. 187, III, do RITCE, foi proferido o voto de qualidade pela presidência, 

acompanhando a divergência. Assim, a presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi 

o vencedor pelo voto de qualidade. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2016/50072-3 e 2016/50074-5, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

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

pelo indeferimento dos registros, com imediata cessação de todo e qualquer pagamento em 

curso oriundo do respectivo contrato, adotando-se as medidas cabíveis para a rescisão do 

mesmo, devendo ser instaurada inspeção extraordinária para apuração dos valores despendidos 

com as despesas consideradas irregulares, quer a título de vencimento-base e aplicação da multa 

regimental, além de determinações ao Hospital Ophir Loyola e à Casa Civil. (Pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências os Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Julival Silva Rocha 

(Substituto) acompanharam o Relator; O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira divergiu do relator, votando pelo deferimento excepcional do registro, sendo 

acompanhado pela Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e pela 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Registrando-se empate na votação, 

por força do Art. 187, III do RITCE, foi proferido o voto de qualidade pela presidência, 

acompanhando a divergência. Assim, a presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi 

o vencedor pelo voto de qualidade. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2016/50643-5 e 2016/50716-5, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

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

pelo indeferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável e extensiva 

à autoridade que autorizou a contratação sub examine, com imediata cessação dos pagamentos, 

além de determinações ao Hospital Ophir Loyola e à Casa Civil da Governadoria do Estado. 
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(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, 

Suas Excelências os Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Julival Silva Rocha 

(Substituto) acompanharam o Relator; Já o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira divergiu do relator, votando pelo deferimento excepcional do registro, sendo 

acompanhado pela Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e pela 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Registrando-se empate na votação, 

por força do Art. 187, III, do RITCE, foi proferido o voto de qualidade pela presidência, 

acompanhando a divergência. Assim, a presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi 

o vencedor pelo voto de qualidade. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2016/50941-1 e 2016/51000-2, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

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

pelo indeferimento dos registros, com cessação de todos os pagamentos no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de responsabilidade solidária em caso de omissão, além da aplicação de multa 

regimental e determinações ao Hospital Ophir Loyola e à Sead. (Pausa). A matéria foi colocada 

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

seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências os Conselheiros 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Julival Silva Rocha (Substituto) acompanharam o Relator; 

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, votando pelo 

deferimento excepcional do registro, sendo acompanhado pela Excelentíssima Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Registrando-se empate na votação, por força do Art. 187, III, do RITCE, foi proferido 

o voto de qualidade pela presidência, acompanhando a divergência. Assim, a presidência 

proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor pelo voto de qualidade. Esgotada a 

pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à disposição dos presentes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria 

só falar mais uma vez e reiterar o nosso trabalho de ontem na sessão, que eu acho que foi um 
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trabalho muito importante. Acredito eu que até o conselheiro Nelson, o nosso decano, sempre 

conversa aqui com a gente e fala da importância desta sessão que nós fazemos todo ano, talvez 

o processo mais importante do tribunal que são as contas do governo. Eu chamo de balanço 

geral do estado e foi uma sessão realmente extraordinária, mas foi uma sessão especial, vamos 

dizer assim, teve muitos debates. Foram bem colocadas as palavras das pessoas que se 

manifestaram e eu acredito que houve um diálogo grande, uma conversa, como disse o 

conselheiro Nelson, aberta para além da nossa missão constitucional, mas de pessoas com o 

coração que é de um cidadão também, que quer ver as coisas melhorarem, a participação 

intensa, forte, do Ministério Público de Contas, do conselheiro Nelson, do relator conselheiro 

Luís Cunha, da equipe que liderou o estudo e elaboração do parecer prévio, técnico, das 

contas de governo, eu acho que foi uma sessão extraordinária importante no sentido de termos 

um debate relevante. Eu acredito que foram colocados assuntos importantes e tenho fé que o 

staff, a equipe do governo que esteve aqui deve, com certeza, levar em consideração as 

palavras que foram ditas aqui pelos conselheiros. E, obviamente, principalmente pelo relator, 

quando faz as suas recomendações com um único objetivo de melhorar a gestão e trazer 

resultados positivos e quando também apresenta diversas sugestões. Então, cumprimentando, 

senhora presidente, a todos os conselheiros, V. Exa. que presidiu a reunião muito bem, ao 

doutor Felipe, que esteve aqui junto com os colegas, a doutora Deíla também estava aqui, e 

cumprimentando também o nosso colega o conselheiro Luís Cunha pela brilhante relatoria, 

que conseguiu mostrar que o balanço geral do estado apresenta todas as condições técnicas de 

merecer aprovação pelo Poder Legislativo, que é a Assembleia Legislativa. Então, é 

importante frisar, apenas isso, reiterando mais uma vez que o governador tem essa 

característica de se empenhar no sentido de manter o equilíbrio das contas do estado, não é 

fácil, nunca vi ninguém dizer que é fácil e eu sei efetivamente que não é fácil. Tem que ter 

muita competência, muita força, muito pulso e buscar com a sua equipe e assessoria o objetivo 

principal. Então, às vezes, obviamente, que a gente enfrenta situações contrárias e diversas 

dificuldades na questão da administração, como também o governador enfrenta, mas os 

resultados foram apresentados ontem pelo relator, conselheiro Luís Cunha, mais uma vez o 

estado se apresenta em condições de equilíbrio e é um destaque entre os estados da federação. 

Nesse meio vem o Ministério Público de Contas também e o destaque na federação e em todos 
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os estados brasileiros aqui do nosso Pará. É, com certeza absoluta, um destaque especial, 

como também com humildade a gente coloca o nosso tribunal de contas, fazendo o seu papel de 

forma digna e dentro do prazo, tudo tranquilo, com a equipe técnica competente. Parabéns, 

presidente, parabéns conselheiro Luís Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, é no mesmo sentido do registro 

do conselheiro Cipriano, cumprimentar V. Exa. pela realização tradicional deste tribunal em 

fazer a sessão para a emissão do parecer prévio das contas do governo e a qualidade do 

trabalho apresentado pela dedicação da equipe montada no tribunal, que teve esse ano a 

coordenação do conselheiro Luís Cunha e também a manifestação bastante pertinente, feita 

pelo doutor Felipe em nome do Ministério Público de Contas, mostrando que tivemos dois 

relatórios prévios, quer dizer, houve as alegações feitas pelo tribunal, em grande maioria 

corroborada pelo Ministério Público de Contas também abordando vários itens do Estado do 

Pará, dos problemas e resta, na nossa observação, que de fato festeja-se um cuidado do 

governo no sentido de dar equilíbrio às contas públicas e tornar o Pará um dos raros estados 

brasileiros adimplentes com suas contas e com suas obrigações, não se registra atraso no 

pagamento do funcionalismo, que é um lugar comum neste Brasil todo, mas resta a todos nós 

uma expectativa muito grande, porque se viu também do relatório apresentado a grande 

dificuldade que o estado tem tido ao longo dos anos, e exatamente a competência, a diligência 

para a administração pública, mas ainda sim a grande dificuldade nos investimentos de 

infraestrutura. Nós estamos atravessando problemas, isso foi falado aqui do ponto de vista da 

educação, do ponto de vista da saúde pública de modo geral e, particularmente, em uma área 

que eu tive grande ligação, a área do saneamento, a falta de investimento, se nós formos falar 

em questão de esgotos, que são decorrentes naturais do abastecimento de água e 

consequentemente punição, V. Exa. até chefiou uma auditoria operacional e ambiental, não se 

pode tratar de ambientes se não se tratar de dejetos de lixo. Nós fomos ver o caos instalado 

nessa área e é praticamente em todas as cidades do país. Eu falava que o Brasil não se 

preparou para ser um país urbano e se nós formos avaliar a distribuição da nossa população 

nos anos 50, portanto, meio século, isso parece muito tempo, mas no desenvolvimento dos 

tempos é muito pouco, o Brasil tinha a sua população rural em torno de 75%, e a população 

urbana de 25%. Então, o que houve? Esse caos urbano, nós aqui desse lado estamos 
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assistindo, estávamos brincando ontem até de um certo modo com humor no meu relato, 

dizendo que felizmente estamos sentindo o cheiro do lixão de Marituba, e isso aí é uma 

consequência e os recursos hídricos todos invalidados, a ausência de áreas, por quê? Porque o 

Brasil não se preparou e os municípios não fizeram os planos diretores que deveriam fazer. 

Quando se fala em serviço de infraestrutura a célula, que é exatamente a responsável por isso, 

é a questão do município onde as pessoas moram, a figuração de residirmos em um estado, em 

um país, é uma figuração. Nós moramos de fato no município e os municípios não fizeram os 

planos diretores, nós temos a questão da conurbação hoje onde as cidades vão se juntando, a 

gente, por exemplo, sai daqui e não sabe onde é o limite para Ananindeua, para Marituba, 

para Benevides, e assim por diante. Então, o que revela uma grande preocupação é a 

incapacidade do estado brasileiro em investir na infraestrutura, nós não vemos, o estado 

equilibra as contas e quem toma os empréstimos? Porque o estado vai chegar no 

abastecimento de água do município e lá, na ponta, que deveria fazer e não tem condições de 

fazer, quer por recursos próprios e orçamentários e muito menos de se endividarem por meio 

de empréstimos, com recursos nacionais e internacionais. Então isso é uma coisa que assusta 

porque ao longo desses anos todos, pelo menos que eu estou aqui mais de perto observando, é 

a perspectiva que fica mais longe, porque as demandas cada vez maiores, as necessidades do 

investimento também crescem, porque as populações se agigantam, especialmente as 

populações periféricas, os centros urbanos estão absolutamente envolvidos pela desordem 

urbana, e esse serviço, por exemplo, que está sendo executado, demanda uma série de 

providências, remoção de pessoas colocadas em áreas de risco e no nosso caso aqui nas áreas 

dos alagados e em outros estados ou cidades em áreas montanhosas, para que os serviços de 

infraestrutura sejam executados. Eu vejo que o importante foi demonstrado e essa segurança, 

de um certo modo, eu tenho muita esperança de ver, inclusive se tiver a compaixão e a 

misericórdia divina de, ao sair daqui, ainda ter alguns anos a mais de observação para que 

esse padrão de vida nacional melhore, porque cada vez mais há necessidade de recursos 

maiores e a gente vai sentindo a dificuldade dos serviços serem executados. Essa questão dos 

esgotos nas grandes cidades é uma bomba já explodida, já está explodindo e consequentemente 

e a invalidação de todo o recurso natural, e aí vai um ciclo, porque da água que se bebe, que 

se trata, que se joga o lixo e a gente não vê isso, então a gente festeja de um lado o 
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aprimoramento, o cuidado com as contas públicas e ao mesmo tempo desejando que esse país 

possa finalmente sair da crise em que se encontra e cresce, como eu falei aqui, a questão do 

controle social. Eu acho que esse é um ponto fulcral, à medida em que a sociedade participe e 

nós ainda temos um estado brasileiro inchado, pesado, revestido de tantas coisas que em nome 

do benefício coletivo poderiam ser eliminadas, mas ainda estamos nessa equação difícil de ser 

concluída porque muitas vezes as prioridades não são identificadas e há uma dificuldade até 

naquelas vantagens excessivas que se apontam de serem extirpadas do nosso mundo. Mas, eu 

acho que de qualquer forma resta a esperança de que a gente possa encontrar uma saída 

melhor e que possa dar uma melhor condição de vida para a nossa população, parabenizo os 

trabalhos aqui executados e são reflexões de uma pessoa que ao se formar como eu, lá na 

década de 70, o meu juízo era deixar um país melhor para os meus filhos, para os meus netos. 

Não me sinto derrotado, jamais, o derrotado é aquele não luta, é aquele que se acovarda, mas, 

independentemente dos esforços que todos nós possamos fazer, ainda sim certamente nós não 

estamos vivendo em uma sociedade que nós desejaríamos, há insegurança por toda parte e isso 

é reflexo de quando as pessoas não justificam o crime, eu não vou justificar a ação de bandido, 

não é isso. Mas, somos seres humanos, doutora Deíla, médica, já mexeu e mexe muito mais do 

que isso. Na hora que você tem um país que vislumbra 14 milhões de desempregados fora os 

indiretos, é um caos social. Mas, não é isso aqui que determina a criminalidade, mas é uma 

boa causa. Nós estamos vivendo aqui e várias vezes já conversamos aqui, são mundos que a 

gente não chega, por exemplo, o nosso sistema são várias coisas, a gente já está batendo papo, 

é uma sessão curta, estava dizendo aqui a conta do merceeiro, um estádio, para não entrar em 

consideração dos economistas, dos planejadores, muita teoria nisso, porque tem que mexer 

com verba daqui, mas é uma coisa simplória, qualquer um de nós. E, eu festejando inclusive a 

figura do merceeiro sem nenhuma discriminação e me honraria muito de ter sido um pequeno 

comerciante e fosse um merceeiro. Mas, todo mundo entendeu, um bilhão aqui pregado nos 

estádios para Copa do Mundo. Estádios de futebol, eles querem um bom gramado, razoável 

vestiário e arquibancada para assistir ao jogo, não precisa essa pirotecnia toda, não estamos 

na Europa, e um bilhão nos estádios. Trocar, o doutor Valino que está me olhando, ele entende 

de números, troque um bilhão do estádio e veja quanta creches dá para se construir. Nós temos 

muito mais do que um elefante branco, resultante desta Copa do Mundo, desta maléfica Copa 
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do Mundo para o Brasil, então são essas prioridades, quando a gente vê e não estamos 

exatamente falando do governo local, não é isso, mas quando a gente vê que as prioridades 

não são listadas coerentemente a esses descaminhos, vai para a Olimpíada. Não, vai despoluir 

a Baía de Guanabara e não despoluíram. Vai despoluir aquelas lagoas que ficam no Rio de 

Janeiro ali para o lado da Barra da Tijuca, também não despoluíram. E se despoluíssem, vão 

jogar esse resíduo aonde? Quer dizer, as construções não são tratadas na profundida que 

merecem e ficamos em um país utópico, que não fui eu que falei, era um homem festejado por 

todos, que era o Ariano Suassuna, que ele dizia que tem muita gente que vive em um mundo 

oficial, mas a grande multidão vive no mundo real. E muitas vezes lamentavelmente nós todos, 

envolve a todos nós, que temos funções de pelo menos encaminhamento e gestão pública, é que 

a turma desça para o mundo real, o mundo oficial ele é muito ilusório, as coisas pareçam 

coloridas, do outro lado da questão das creches, é o sistema penitenciário, que não 

ressocializam ninguém, qual é a prisão do Brasil que ressocializa? 5% das prisões? Então são 

temas que a gente não aborda no dia a dia, mas que tem que ser abordados e investimento da 

infraestrutura, o quanto da porcentagem da população brasileira vive na lama, não tem água, 

não tem esgoto, não tem coleta de lixo, esses assuntos tem que ser debatidos e não 

acusatoriamente é uma mea-culpa, são as gerações que estão no poder, o que é que vai se fazer 

com isso? E aí um assunto que a gente passaria aqui com os nossos companheiros conversando 

muito tempo, eu não quero me delongar, então festeja-se sim a arrumação das contas e se tem 

exatamente a preocupação desse grande desafio para o país e que o estado do Pará não pode 

ficar despreocupado com isso. Obrigado pela atenção, não quero cansá-los mais. Manifestação 

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

sentimento que V. Exa. expôs aqui é o mesmo sentimento que ultimamente eu venho tendo em 

relação as futuras gerações que são os nossos filhos, principalmente netos e outras gerações 

que virão após as nossas existências e hoje eu fiquei muito triste V. Exa. Colocou quando a 

gente fez a questão da auditoria ambiental. Ontem o congresso nacional aprovou uma PEC, um 

projeto sobre a diminuição das áreas de proteção ambiental no Brasil e áreas de proteção, nós 

temos as maiores áreas aqui na Amazônia. E a gente percebeu que essa decisão do congresso 

nacional vem atingindo sim as gerações atuais, mas vai prejudicar muito mais as futuras 

gerações, porque agora há uma liberação, uma liberdade para que fazendas, o desmatamento 
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mesmo desenfreado nessas áreas, conselheiro Luís Cunha, eu fiquei muito preocupada, fiquei 

com o mesmo sentimento de quando eu vejo tanta violência. Se nós não tivermos um freio e 

uma outra forma de tratar a questão para frear essa violência, como serão as futuras 

gerações? Ontem mesmo nós vimos em Brasília a tamanha violência com o nosso dinheiro, 

com o dinheiro público, e a gente viu que no congresso os nossos representantes tendo a 

mesma atitude, uma atitude que se aproveitaram do momento e colocaram um projeto de lei 

que na minha visão, no meu entendimento, no meu sentimento como V. Exa. colocou no seu 

sentimento, de pai, de avô, isso só vem a piorar essas questões do problema ambiental no país 

e no mundo, porque ainda temo, a Amazônia que detém as florestas, mas se nós não tivermos 

cuidado, se a nossa geração, não tiverem cuidado, as futuras gerações terão problemas sérios, 

nós já estamos tendo um calor infernal, uma série de questões, mesmo com toda a floresta que 

nós temos a oportunidade de conviver e se houver uma permissão livre, do desmatamento 

desenfreado, como eu percebi que é o que vai acontecer, vão continuar as mortes no campo, 

como nós vimos ontem por questões de terra e esses problemas de violência. Violência no 

campo, violência urbana, porque as pessoas vão do campo para a cidade, não encontram 

trabalho, não encontram melhores condições e aí, enfim, mas, eu agradeço a V. Exa. por ter 

suscitado e tocado um tema que eu venho tendo esse sentimento. Sentimento seu e com certeza 

de muitos pais, mães, pessoas dessa geração que começam a se preocupar com as futuras 

gerações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Obrigado, eu pedi para o conselheiro e presidente Luís Cunha, relator do assunto de 

hoje, que foram as contas. Ele pediu para falar rapidamente que o conselheiro Nelson colocou 

o assunto que o estádio que o conselheiro fala, quando se gasta um bilhão no estádio, eu vou 

dar um exemplo ao conselheiro Julival, o estádio de Brasília, iniciou o projeto com 600 

milhões de reais e foi superfaturado 900 milhões de reais, não é isso? Finalizou com um bilhão 

e meio de reais. E nem time tem o distrito federal, porque eu não conheço o time, se tem é um 

timezinho que pode jogar no campo da assembleia, que vai dar tranquilo. A isso que eles se 

referem, quer dizer, olha onde ele quer atingir, quer dizer, não se vê quando se fala em Copa 

do Mundo e Olimpíada, um projeto do Brasil para fazer os mesmos investimentos que fizeram 

totalmente inadequado, de forma errada, inadequada, na área da saúde, da educação, do 

saneamento básico, segurança pública. Imagina, como eu disse, gastar um bilhão de reais na 
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construção de creches, paras as mães que vão trabalhar e precisam muito ter um lugar seguro 

para deixar os seus filhos e ter um futuro para os seus filhos. Os dirigentes do distrito federal 

estão presos, quer dizer, é um absurdo, aí vai para outros lugares, para o Amazonas, por 

exemplo. Qual é a importância? O Maracanã nem se fala, porque o Maracanã também foi 

aquele absurdo que todos nós sabemos e aí sucede o assunto que o conselheiro Nelson levanta, 

que é importante, que mostra claramente que o Brasil está abrindo essa caixa, vamos dizer 

assim, o que aconteceu de fato, além do desempenho do Brasil em todas as mobilidades que 

não foram obviamente, enfim, nós não tínhamos efetivamente e a verdade tem que ser dita, 

condições de se realizar esses dois eventos no Brasil. Pelo simples fato que como ele mesmo 

diz, nós tínhamos outras prioridades e aí se mostra confirmando o que o conselheiro Nelson 

fala, que quando você pega as contas do estado de Brasília e verifica que aquilo ali não trouxe 

absolutamente nenhum benefício para a população brasileira com todo o dinheiro que foi gasto 

lá. Quer dizer, olha como é que pensa a gestão desses governantes centrais, o oba-oba de fazer 

festa, não sei o que, mas no fundo está por trás da possibilidade de desviar dinheiro de 

corrupção e tudo mais. Porque se tivesse pensado, planejado com o objetivo de fazer melhorar 

a qualidade de vida das pessoas não se faziam isso e esse não é o principal objetivo e ontem 

nós falamos rapidamente e daí vem o estado do Pará, que foi excluído dessas questões de Copa 

do Mundo por questões meramente políticas e até o conselheiro Nelson disse que ainda bem, 

porque senão quem sabe, mas de qualquer maneira é um dos que mais contribuem na balança 

comercial do Brasil, que ontem foi relatada pelo conselheiro relator, pela equipe técnica, qual 

é a contribuição do Pará, que é importantíssima, sempre foi e há muitos anos isso, e, em 

contrapartida nós não temos a compensação ou recebemos os benefícios por esse empenho, por 

esse trabalho ou pela nossa localização estratégica, enfim, o povo do Pará não recebe isso. 

Isso é questão, frisando a lei Kandir, que hoje já está em 44 bilhões. Dependendo de quem 

fosse gerir, dava para construir uns 10 estádios talvez. É brincadeira, na verdade, dá para 

construir milhares de creches, escolas, quer dizer, não queremos isso, ao contrário, queremos 

investir na educação, na saúde, na segurança pública, no transporte, no saneamento básico, 

que o estado precisa. Além do que, eu iniciei um levantamento no meu gabinete e devo colocar 

quando ele estiver pronto, à disposição dos meus colegas, além do prejuízo causado pela lei 

Kandir, doutor Valino, V. Exa. foi o primeiro que me ajudou nessa questão, existe 
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compromissos do governo federal com o estado do Pará, como, por exemplo, a Santarém 

Cuiabá, que entra ano, sai ano e não acontece nada, são escândalos sucessivos de problemas 

naquela região por conta dessa estrada e isso é uma dívida imensa do governo federal com o 

povo desta região. E aí não é só com o Pará, é com todos os estados vizinhos aqui do Norte, 

porque vai causar grandes efeitos, que considero positivos para a nossa região e esse 

levantamento da dívida, não é somente da lei Kandir, mas da dívida do compromisso do 

governo central que tem com o estado do Pará e que vem há anos protelando. Uma delas 

também é a questão das terras. Desse problema de terras e estão aí os conflitos todos os dias. 

Aí depois saem manchetes nacionais do estado do Pará, aconteceu isso, morte no campo, não 

sei o que, mas a maior responsabilidade é do próprio governo federal que não assume isto e 

fica nas costas do tribunal de contas, da assembleia, do governador, essa composição como se 

fossemos, esse problema é uma dívida grande que o governo federal tem com o estado do Pará, 

aí vai lei Kandir, as grandes estradas importantes, melhor dizendo estradas, a questão das 

terras que o governo federal tem maior responsabilidade de assumir e sucessivas outras 

questões que eu estou fazendo levantamento e que eu quero colocar à disposição e a minha 

opinião eu vou dividir, conversar com os conselheiros, pedir ajuda dos conselheiros nesse 

sentido e se todos entenderem lá na frente quem sabe seja uma decisão do tribunal para 

encaminhar para o governador, para o tribunal de contas da união, para o Presidente da 

República, para o congresso nacional, para os deputados, para mostrar uma parte pequena da 

dívida que o governo central tem com o povo do Pará. Não é só a lei Kandir, tem muito mais 

coisas aí que às vezes passam despercebidas, e a gente só vê quando sai no Jornal Nacional 

que caminhoneiros estão há tantos dias enterrados na lama, que estão passando fome e aí não 

adianta ficar com medidas paliativas, eu que me lembre, doutor Julival, conselheiro Nelson, 

Vs. Exas. sabem que todos os presidentes da República que eu partir do momento em que 

comecei a ter consciência da minha vida, comecei a pensar todos prometeram realizar a obra 

da Santarém Cuiabá, BR 163, todos, inclusive alguns lá em Santarém, no palanque, lá todos, 

eu não vou sair falando de ninguém, mas todos eles se comprometeram. Um mais recente 

governo já tinha 13 ou 14 anos de governo, prometeu quatro ou cinco vezes, só no palanque da 

campanha e depois prometeram várias vezes, então assim, é uma dívida que existe com o povo 

do Pará que é o estado que estratégico, importantíssimo para o governo federal, diga-se de 
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passagem. Nós não estamos aqui pedindo favor nenhum, é o mínimo que podem fazer para 

retribuir a importância do povo do Pará para o Brasil, porque nós produzimos aqui, nós temos 

diversas situações que colocamos o estado do Pará em situação estratégica para ocupar o 

Brasil. Então, fazer os dados como fizemos com a lei Kandir, que foi debatida e até hoje, é uma 

cobrança e eu acho que o tribunal deu uma contribuição importante, se não toda, mas pelo 

menos uma parte desta outra dívida do governo federal ou o povo do Pará e a gente tem que 

lutar por isso independentemente de questão política ou partidária. Independente de situações 

de ideologia, de que pensa como o cidadão mesmo, como diz o conselheiro Nelson, que, 

qualquer posição que a gente tiver, antes de tudo nós somos pessoas, nós temos coração, nós 

somos cidadãos, então eu tenho a oportunidade graças a Deus de estar aqui no tribunal e nesse 

pequeno espaço, nesse microfone, há uma oportunidade de a gente mostrar que as contas do 

governo de ontem deu tudo ok, a equipe foi boa, o conselheiro relator também, e o Ministério 

Público muito bem, os conselheiros se manifestaram, mas ficou claro que existe uma dívida 

grande do governo federal com o povo do Pará e aí eu chamo a atenção que não é só a questão 

da lei Kandir, eu agradeço a presidente, por ter me dado a palavra e agradeço ao conselheiro 

Luís Cunha por ter dado o espaço para que eu falasse antes dele, que pode até ajudar na fala 

dele, muito obrigado presidente, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Manifestação do 

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

conselheiros, eu quero aproveitar o gancho das falas do conselheiro Nelson Chaves, do 

conselheiro Cipriano Sabino e de V. Exa., primeiro agradecer as manifestações em relação as 

contas de governo, eu fiquei muito contente com a sessão de ontem, e, primeiro a gente teve o 

privilégio de contar com a presença dos nossos conselheiros, com exceção do conselheiro 

André Dias, que, infelizmente teve que se ausentar já no início da sessão para o seu tratamento 

de saúde. Avaliação dos nossos técnicos que me assessoraram na relatoria, que foi uma sessão 

diferente, uma sessão valorizada, diferenciada. Por que? Porque o debate foi intenso, eu posso 

até dizer senhora presidente que na sessão de ontem travamos aqui um bom debate. E quero 

dar destaque para as falas dos conselheiros, cada pontuou do seu jeito, cada um tocou em um 

ponto dando ênfase em uma coisa ou na outra, mas foi importante. Eu quero também dizer que 

o Ministério Público ontem foi um dia de superação, em toda a história das contas de governo, 

foi a primeira vez que o Ministério Público... eu posso dizer assim, se preocupou com maior 
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intensidade, foi mais fundo, ousado até. Para se ter uma ideia, o relatório do Ministério 

Público tinha 47 páginas. Muito bem escritas e isso é um indicativo de que já era uma 

diferença em relação aos relatórios anteriores, não querendo desmerecer o que os outros 

procuradores fizeram anteriormente, mas é um novo momento, doutora Deíla, uma nova 

postura. É um novo recado, um novo convencimento, então o Ministério Público veio com o 

relatório robusto e a gente analisou profundamente, eu gostei do relatório do Ministério 

Público. A minha divergência praticamente em dois pontos, eu não concordei com as 

determinações, mas as acolhi como recomendações por achar pertinentes e também discordei 

apenas de uma determinação que fazia referência a situação de servidores temporários, mas 

por conta de uma decisão do pleno, já tinha uma resolução que tratava do assunto com 

recomendações e determinações, então parabéns ao Ministério Público, aos seus 

procuradores, que se dedicaram e construíram um parecer forte, muito bem elaborado, 

manifestando o entendimento do parquet de contas. E eu achei isso importante, doutora Deíla. 

Senti que em um determinado momento, principalmente da parte da educação, a secretária 

ficou um pouco entristecida, a secretária Ana Cláudia Hage, mas depois ela entendeu que não 

era nada contra ela. É que nós decidimos, doutor Daniel, inovar nas contas de governo, ao 

trazer para as contas as auditorias operacionais, porque as auditorias operacionais 

principalmente na área do saneamento e educação foi um trabalho muito bem feito, está certo, 

na educação em 2013. Mas, mostrou uma realidade preocupante, que por sinal nos 

envergonhava, deixando o Pará no rabo da fila, desculpe o termo, em relação a educação, 

precisamente do ensino médio, é verdade que já houve um pequeníssimo avanço e os sinais 

indicam que haverá uma melhoria ainda na educação, certamente nas próximas contas de 

governo e no nosso julgamento do exercício de 2015 e 2016, da secretária Ana Cláudia Hage, 

que é a secretária do governo, pelo que ela disse aqui no tribunal, no programa sexta da 

integração, tudo que ela vem fazendo é para melhorar a qualidade de ensino. E isso não 

significa só construir uma escola bonita, significa dizer o que é que o professor está ensinando. 

Eu creio que é muito provável que teremos em breve um resultado, eu posso dizer, melhor, 

ainda não o desejável, mas certamente o melhor, eu quero fazer aqui e disse ontem, que se 

encontra o senhor Carlos Edilson e o doutor Reinaldo Valino, e o que eu vou falar para eles 

dois é extremamente extensivo a Sônia Abreu e todos os integrantes das contas de governo. 
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Quando decidimos instalar as contas de governo eu fiz uma reunião com eles, conversei, disse 

o que eu queria, mas eu dei liberdade para a equipe técnica trabalhar, liberdade. O que 

significa isso? Respeito ao controle externo. Eu duvido que tenha um técnico que integrou a 

equipe que tenha sido chamado por mim, para mudar o seu ponto de vista, eu duvido. Eu 

respeitei o trabalho técnico de todos. De todos. Da mesma forma que respeitei o trabalho 

técnico do Ministério Público. Então a equipe trabalhou com liberdade, o que eu acho que é o 

momento maior do controle externo, dos nossos servidores. Doutor Daniel, se não trabalhar 

nos finais de semana, feriado e à noite, não tem como concluir o trabalho. É uma riqueza de 

detalhes, são muitos detalhes, informações que tem que ter precisão. Concluindo: fazendo 

referência a 2015, que eu também fui o relator, nós fizemos 29 recomendações nas contas de 

governo. No momento da sessão o eminente conselheiro Cipriano Sabino me convenceu a 

acatar uma nova recomendação que fazia referência à dívida ativa do Estado. Então somando 

as 29 do relatório, uma do conselheiro Cipriano, 30 recomendações. Dessas 30, eu precisei 

reeditar 9. O que significa dizer, o governo melhorou; evoluiu. Mas eu precisei acrescentar 

mais 10. Foram necessárias mais 10 recomendações, E concluímos em um total de 19 

recomendações ontem. Mas levando em conta que no ano anterior foram 30, chegamos para 

19, significa sinais de melhoria. Na reta final, se olhar os relatórios apresentados aos 

conselheiros, indicamos 17 recomendações, e eu conclui com 19. Na reta final fiz ponderações 

com a equipe técnica e senti necessidade de acrescer mais duas recomendações. Uma delas, 

não está aqui, o conselheiro Cipriano, foi uma reedição e acatando parcialmente a proposta do 

conselheiro Cipriano fazendo referência a dívida ativa. Ela apareceu maior aqui. Mas o que foi 

que aconteceu? O Estado também foi eficiente nessa área. O Estado fez um número 

significativo em mais de 300% em termos de crescimento de inscrição na dívida ativa. Foi por 

isso que ela aumentou. Mas isso mostra a eficiência do Estado. Escreve para cobrar. E o 

doutor Ophir Cavalcante, que veio representar o governador, falou muito bem do trabalho de 

inteligência, de planejamento para executar os devedores do Estado. Tudo leva a crer que 

teremos um resultado mais satisfatório em termo das cobranças, fazendo referência a dívida 

ativa. Então, senhores, o que aconteceu ontem, foi maravilhoso, no meu entendimento, a 

abordar do conselheiro Nelson em relação a saneamento foi algo extraordinário, foi a área 

onde o governo mais pecou, que não levou uma boa nota, uma área que não pode ter nenhuma 
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reação do governo. Agora, compreensível por um lado, o Estado teve que travar algumas ações 

por conta da crise financeira. Ontem mesmo tivemos a oportunidade de ter um momento com o 

governador, para entregar para ele o convite para o fórum, senhora presidente convidou os 

conselheiros, eu fiz questão de comparecer. Tomara que ele comparece ao nosso fórum. E a 

gente acabou conversando um monte de outras coisas e eu senti que o governador está com o 

planejamento muito bem definido, só que ele ali sinalizou as dificuldades que teve em 2016. 

Então, diante disso conselheiro Nelson, vossa excelência abordou muito bem o tem a, porque 

conhece. A parte de saneamento é uma vergonha, um Estado, como o nosso, do Pará era para 

ter 100% de água tratada e de esgoto no estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Na minha abordagem, de forma alguma há 

uma acusação, muito ao contrário. Eu até recordo a vossa excelência, por expressão da 

verdade, alguma menção que fiz, por exemplo, a colegas meus da COSANPA. E sei da angústia 

do governador porque já conversei algumas vezes a respeito desse tema. O problema, e isso 

reparte conosco, não é a identificação do problema, e nas contas vossa excelência destoa muito 

bem tudo isso. A nossa preocupação é a falta de configuração de recurso para suplantar a 

dificuldade. O diagnóstico, a constatação está muito bem-feita. Agora, a gente olhando os 

recursos disponíveis, o esfacelamento ao nível federal nessa área, e não só nela, o conselheiro 

Cipriano estava falando aqui com muita propriedade a questão das estradas. Só para lhe dar 

um dado, quando eu concluí o meu curso de engenharia civil, lá na década de 70, o nome da 

nossa turma era transamazônica. Porque a transamazônica a época, o milagre brasileiro, era 

exatamente a interligação por meio da rodovia inclusive ao nordeste. Nós estamos aqui há 40 e 

poucos anos depois, a transamazônica em grande parte não saiu da terra ainda, e dos 

atoleiros. Então, o que angústia nessa reversão do problema, não é o diagnóstico muito bem 

feito pelos técnicos, o Ministério Público também foi extremamente pontual, e a percepção de 

todos nós do bem conduzido trabalho por vossa excelência, o que angústia para a gente é a 

incapacidade financeira de superar esse problema. O Estado está arrumado corretamente. De 

onde vem o dinheiro para suplantar os problemas que estamos tendo? Então há um 

desmantelamento dos setores, pouco investimento em infraestrutura e a gente vê que a situação 

se agrava. Então vossa excelência está absolutamente correto no que levanta. Então não foi 

culpar a má gerência. Pode ter aqui, ali, alguma má gerência, claro, não há a gestão perfeita. 
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Mas fundamentalmente os recursos disponíveis para que o gestor possa ultrapassar os 

obstáculos decorrente do problema que ele enfrenta. Nesse sentido a colocação, só. Agradeço a 

vossa excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Eu também agradeço a fala de vossa excelência e já vou encerrar, senhora presidente, porque 

acho que o conselheiro Nelson Chaves tem autoridade para falar desse assunto, e ele vem 

batendo nessa tecla a bastante tempo, questão do saneamento. Porque quem conhece sabe 

muito bem - e aqui ele, da área do saneamento, a doutor Deíla, médica, não faz o saneamento, 

esgoto e água encanada, vai gastar ne medicina curativa muito mais, porque as pessoas vão 

adoecer. Isto é, investir em saneamento é prevenção. Então, uma visão equivocada. E essas 

coisas conversamos um pouco com o governador olhando para a frente. E eu vou concluir essa 

parte em nome do Carlos Edilson, doutor Valino, eu percebi que os nossos colegas 

conselheiros gostaram muito do trabalho de vocês, há o reconhecimento do trabalho técnico 

bem feito da equipe. Então fica aqui o nosso agradecimento da equipe técnica, que nos 

assessorou nesse trabalho. O respeito que tive pela equipe e o respeito que a equipe teve por 

mim, a gente valorizando o ponto de vista de cada um, a minha divergência foi mínima, ou 

quase nada. Isto é, eu levei em conta o ponto de vista dos nossos técnicos no voto que proferi 

aqui ontem. Porque a gente construiu juntos o voto. Mas na primeira manifestação dos 

técnicos, nenhuma interferência minha. O que a gente veio a discutir é apenas voto, detalhes, 

uma coisa ou outra, firmar os entendimentos. Mas o que apresentamos ontem aqui como 

conclusão é fruto do convencimento da equipe – aqui tem duas pessoas que representam a 

equipe. Eu encerro essa parte, senhora presidente, foi um grande momento nosso, do controle 

externo. Eu quero compartilhar essa alegria com os nossos conselheiros e o corpo técnico da 

casa. E finalizo a minha fala fazendo um apelo para amanhã, sexta da integração. Agora vem o 

momento da esperança. O governador Simão Jatene fez uma coisa muito interessante, é que 

esperamos de homem público, conselheiro Julival, a maioria dos governantes do nosso país 

são gastadores. Isto é, entra o dinheiro, vai gastando. Eles nunca olham para a frente, não se 

preocupam em interpretar o futuro, em planejar o futuro, é um governo a base do improviso. É 

por isso que dá errado em muitos casos. O governador Simão Jatene ousou em apresentar um 

plano chamado de Pará 2030. Ele buscou uma consultoria internacional para fazer esse 

trabalho e vai mostrar amanhã para nós o rumo. E eu creio que é uma matéria que nos 
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interessa, para saber para onde o Estado pretende caminhar, onde se deve aplicar o dinheiro 

público. E parece-me, não tenho certeza, a informação que eu tenho é que a conselheira 

Lourdes Lima participou do evento inaugural em que o governador reuniu os prefeitos – não 

sei, me disseram que vossa excelência foi -, em um evento público, convidando os prefeitos 

para uma parceria em relação ao Pará 2030. O governador quer estender a mão, mas quer que 

os prefeitos se comprometam a construir o desenvolvimento responsável, sustentável do Estado 

do Pará. E se os prefeitos fizerem isso, vai dar certo, sabe por quê? O Estado é o conjunto da 

obra de 144 municípios. Se os municípios não funcionarem bem, o Estado não vai ficar bem. 

Porque cada munícipio é um pedacinho do Estado. Assim como os Estados fazem parte da 

federação. Se os Estados não estão bem, a federação não vai estar bem. Mas eu acho, 

conselheiro Nelson, que deus abençoe esse plano, independente de quem venha a governar o 

Estado daqui para frente, a gente pode ser referência nacional. Porque se a gente caminhar do 

jeito que está previsto, não vai faltar mais dinheiro para a educação, para a saúde, para o 

saneamento. O projeto comtempla todas as áreas, a agricultura, ao agronegócio, o turismo, a 

infraestrutura, essa questão logística que é um problema gravíssimo no Brasil, e eu não vou 

aqui pontuar porque os nossos oradores fizeram muito bem, Conselheiro Cipriano e 

conselheiro Nelson, conselheira Lourdes. Aqui, boa parte dos nossos caminhos são rios, 

conselheiro Cipriano conhece bem, uma das maiores obras nessa área – acho até que a maior 

dessa área foi a eclusa de Tucuruí, passou 30 anos, conselheiro Julival, uma obra passou 30 

anos para ser concluída, eclusa de Tucuruí. Ao concluir a obra perceberam que não dava 

ainda para garantir trafegabilidade, sabe por quê? Tinha um pedral, chamado Pedral do 

Lourenço. Agora tem que que desmontar aquele pedral. E aí isso todo mundo conhece, 

conselheiro Nelson acompanha, está aí nos jornais, é outra briga que não se conclui para 

facilitar na navegação. Hidrovia é considerado o transporte mais barato do mundo, mais 

barato e mais eficiente. O segundo é o transporte ferroviário. Hoje tem até uma notícia boa, 

dizendo que os chineses vão fazer uma ferrovia aqui no Pará. Tomara. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro, para o Brasil 

vai ser um negócio da china mesmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Como o conselheiro Nelson chaves não pode perder o fio da meada, muito 

bem colocando que para o Brasil e para o Pará é um negócio da china. E eu encerro, senhora 
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presidente, fazendo um convite especial aos conselheiros, conselheiros substitutos, extensivo 

aos assessores de vossas excelências, para amanhã na sexta da integração, temos aqui o 

doutor Adnam, o sobrenome dele, Demachki. Ele vai proferir essa palestra. E eu quero fazer 

um apelo também aos servidores efetivos da casa, vai ter uma inovação amanhã, é o seguinte, 

o conselho consultivo decidiu, de comum acordo com a presidência, vai ter certificado de 

participação amanhã. Os servidores que participarem do evento, isso vai contar para os 

benefícios do PCCR, é como se estivesse fazendo um curso de capacitação. Aliás, para todos 

vale isso, mas o benefício do PCCR somente para o servidor efetivo. Ele tem que se inscrever, 

pode procurar a escola de contas para se inscrever que vai ter o certificado de participação. 

Isso vai acontecer amanhã e nas outras sextas da integração. Porque é um trabalho, é um 

estudo, o servidor está ali. Então vai ter certificação, já estamos tomando as providencias. E eu 

gostaria muito que amanhã a gente viesse falar de esperança, pudesse sonhar um pouco. Olhar 

para a frente e pensar positivamente. Eu acho que esse senário que a gente vai ver amanhã. 

Um novo rumo para o Estado do Pará, eu convido a todos. Muito obrigado.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora presidente, senhores 

conselheiros, eu só gostaria de fazer um registo, mas fazer aqui alguns comentários ao que foi 

aqui discutido; posto pelos conselheiros e gostaria de corroborar com as colocações da 

senhora presidente e do conselheiro Nelson Chaves na indignação em relação as prioridades 

eleitas pelos nossos gestores, em especial relacionado a copa do mundo; olimpíadas, ao 

descaso em relação as questões ambientais, muito bem pontuadas pela conselheira Lourdes 

Lima e dizer que assino em baixo. E dizer que infelizmente as prioridades dos nossos gestores 

estão em descompasso em relação as necessidades da sociedade e os anseios da população, 

que deveriam ser os reais detentores do poder e deveriam ser representados pelos nosso 

parlamentares e gestores, que infelizmente nesse contexto, nesse momento não está sendo 

representado os anseios da nossa sociedade. Corroboro completamente, assino embaixo do que 

falou a conselheira Lourdes Lima, o conselheiro Nelson Chaves, acho que são preocupações 

absolutamente pertinentes, discussão da qual não podemos nos furtar, fugir e muito menos 

ficarmos omissos. Nós temos uma função muito grande enquanto membros do Tribunal de 

Contas, enquanto tribuna de contas, e essas questões devem ser ressaltadas. Com relação ao 

conselheiro Cipriano Sabino colocou uma preocupação e uma questão muito importante que é 
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o quanto o Pará representa para o país, para a nação em termos econômicos, em termos de 

participação na balança comercial e a reciproca do governo federal infelizmente não tem sido 

a altura. E muito bem pontuado pelo conselheiro Cipriano Sabino, não se está falando aqui 

apenas da Lei Kandir, que já é uma injustiça profunda com relação ao Estado do Pará, mas eu 

vou dizer mais uma coisa, conselheiro Cipriano sabino, se nós olharmos para o futuro muito 

mais deveria ainda ser respeitado a atendidas as demandas do Estado do Pará, com uma 

preocupação muito maior por parte do governo federal, porque se olharmos em termos 

prospectivos, o Estado do Pará é que tem um dos maiores potenciais de geração de riqueza 

para esse país. Porque se olharmos para o Sul, Sudeste, Centro-oeste, estamos olhando para 

regiões desenvolvidas, mas regiões que pouco tem a acrescentar. O norte do país, 

especialmente o Pará tem um potencial de crescimento, de contribuição para essa nação, sem 

precedentes. E isso deve ser respeitado e levado em conta. Isso deve ser visto pelos olhos do 

governo federal e tratada a região norte, especialmente o Pará, com respeito. Porque aqui é o 

futuro do país. O futuro do país não está no Sudeste; Sul; Centro-oeste não, está em parte no 

Nordeste e em grande medida no Norte, aqui no Pará. E isso deve ser visto. Nós não podemos 

ter olhos de gestores para o passado. E nem para o presente. Nós temos que ter olhos para o 

futuro. E o futuro é aqui. Isso deve ser respeitado, deve ser levado em consideração em termos 

de políticas públicas, não se faz políticas públicas para o passado não, não se faz nem políticas 

públicas para o presente, se faz para o futuro e o futuro é aqui. Gostaria de fazer essa menção, 

em relação as contas do governo, infelizmente eu não pude estar presente na sessão de ontem, 

uma sessão histórica certamente para o Tribunal de Contas, mas gostaria de parabenizar o 

conselheiro Luís Cunha, estendo meus cumprimentos, conselheiro, a toda equipe de técnicos 

que trabalhou na análise profunda; acurada; detida; zelosa das contas do governo. Gostaria 

de parabeniza-lo, estendo a todos os técnicos que participaram, também ao Ministério Público 

de Contas por uma participação única em relação ao parecer emitido junto as contas do 

governo e dizer que o tribunal de contas e esse pleno aqui, com suas contribuições e aprovando 

esse parecer certamente subsidiarão o verdadeiro ou o último julgador das contas do governo 

que é o parlamento desse estado. Certamente estão com subsidio técnico que pode corroborar 

profundamente com o julgamento das contas do governo. Mas eu gostaria também de 

agradecer a presidente pela sensibilidade, pela convocação do conselheiro Julival, em respeito 
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à lei orgânica, ao regimento interno e dizer, conselheiro Julival que me sinto representado por 

vossa excelência para o exercício da nossa função extraordinária que é a mais honrosa do 

nosso cargo. Desejo ao colega sucesso nesse momento especial do nosso cargo. Mas o registro 

que eu gostaria de fazer, senhora presidente, senhores conselheiros, é com relação ao projeto, 

eu gostaria de fazer esse registro, vou tomar dois minutos da paciência dos senhores, para 

falar sobre o projeto e, geralmente, quem faz uma ação social prefere o anonimato, prefere 

fazer isso sem que seja alardeado, divulgado. Mas eu faço questão de fazer o registro aqui, 

senhora presidente, senhores conselheiros, porque eu me senti muito orgulhoso e gostaria que 

todos os servidores dessa casa sentissem o mesmo orgulho que eu senti. Estou falando da 

ASTCEMP, da nossa associação. Que já muito bem colocado aqui pelos conselheiros Luís 

Cunha, pela própria conselheira Lourdes Lima, nós temos uma das melhores associações entre 

órgãos públicos do Estado do Pará, talvez a melhor. Em termos de estrutura, de ambiente, em 

termos de organização, em termos de administração. E eu reforço, eu sou associado, eu 

frequento a ASTCEMP porque é um clube realmente muito bem estruturado; administrado, 

mas eu queria colocar aqui porque poucos sabem, a ASTCEMP tem um projeto social muito 

grande. Ela está cravada no bairro do 40 horas, em Ananindeua, que é uma comunidade 

extremamente carente e vulnerável a toda sorte de marginalidade; trafico e de outras coisas 

mais. Ou seja, toda aquela sociedade está muito sujeita a toda sorte de problemas sociais. E a 

ASTCEMP e toda diretoria, especialmente o presidente Eduardo Lobão, com muita 

sensibilidade, a partir do final do ano passado começou a desenvolver um projeto social de 

escolinha de futebol. E temos lá, senhora presidente e senhores conselheiros, hoje 60 crianças 

e adolescentes da comunidade do 40 horas participando em um projeto. Nós temos três 

categorias, o sub-13, sub-15 e sub-17, escolinha de futebol. Mas não é só escolinha de futebol, 

porque a seleção dessas crianças e adolescentes foi feita por critérios técnicos, mas também 

por critérios escolares. É necessário a frequência escolar, boas notas escolares para poder 

fazer parte do projeto social. Muitas palestras são ministradas, não só para essas crianças e 

esses adolescentes, mas também para as famílias, uma forma de inserção. De quebra, a fala do 

nosso presidente da associação, do egoísmo. Não podemos ser egoístas de usar esse espaço 

apenas nós. Temos uma sociedade ali que também precisa. E é um projeto de inserção social e 

nós sabemos que o esporte ajuda e muito, não só a saúde física, mental, mas também trabalha 
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a cidadania, trabalha a questão de ética, coleguismo, de espirito de equipe, e principalmente, 

de confronto a um outro lado que também quer puxar essas crianças e adolescentes que é a 

marginalidade; crime; trafico. Nós temos que dar a nossa contribuição. A ASTCEMP 

orgulhosamente está fazendo isso, senhor presidente. Então que gostaria de fazer esse registro 

aqui só para que não fique absolutamente escondido, seja divulgado, porque para mim foi 

motivo de muito orgulho. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa excelência me permite uma parte?; Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Pois não senhora presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: O que você expõe aqui, realmente, é muito gratificante quando a gente chega e vê o 

trabalho que a ASTCEMP vem fazendo. Eu quero corroborar com tudo que está sendo 

colocado aqui, porque são realidades e isso, com certeza, eu tenho ouvido é que ultimamente a 

própria sociedade; comunidade, ela se preocupa em cuidar do espaço. Porque eles se sentem 

parte daquele espaço. Então, essa inserção que a ASTCEMP vem fazendo ali, eu acho que é 

muito importante. Eu acredito que novos projetos que possam surgir, nós temos que dar sim o 

apoio, porque eles estão demonstrando realmente, como você disse, estamos preparando uma 

sociedade do futuro. E como disse aquele passarinho quando estava tentando apagar o fogo 

com uma gota d’água, indo pegar no rio e levando para jogar para apagar o incêndio, quando 

o outro animal maior se pronunciando e dizendo que ele não ia acabar, ele disse “estou 

fazendo a minha parte. Se essa gota de água não apagar o fogo, eu estou fazendo a minha 

parte”. Eu vejo que a ASTCEMP está fazendo a sua parte no sentido de abraçar; apoiar a 

sociedade, aquele entorno. Então é um dos projetos, mas eu acredito que eles possam, se ainda 

não desenvolvem, mas desenvolver outros projetos, porque uma época eu ouvi falar que eles 

tinham um trabalho de educação, mas eu não sei se ainda permanece. Mas o fato de eles 

acolherem essas 60 crianças já é algo que nos alegra. O fato de nos contribuirmos e sermos 

sócios da ASTCEMP e ver que a diretoria vem dando uma qualidade melhor dentro daquele 

espaço, para todos os seus associados e dividindo com as pessoas no entorno, isso é muito 

gratificante para nós. Eu agradeço vossa excelência por ter me concedido esse momento 

porque é um assunto que também mexe comigo. Vossa excelência sabe disso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Verdade, com muita honra eu 
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concedi a parte e incorporo a sua fala ao que eu já tinha falado e só para encerrar, antes de 

abrir para a doutora Deíla, dizer que, inclusive, eu sei que o sub-17 participa da liga da 

Ananindeua e é possível, mas isso é uma consequência que não é o objetivo principal, que de lá 

saiam, inclusive, alguns talentos, eventualmente, potenciais para o clube do Remo, para o 

Paysandu e outros clubes, porque sabemos que o Brasil é muito rico de talentos e certamente 

você pinçar criança e adolescentes, vão sair talentos para o esporte, para o futebol. 

Certamente é possível isso acontecer, mas isso não é o objetivo do projeto. O objetivo do 

projeto é realmente inserção social e isso tem cumprido na inteireza e que Sá saiam alguns 

talentos de lá para os nossos clubes ou outros clubes do Brasil. E o nosso esporte também 

ganhará com isso, terá um retorno. Então gostaria, para encerrar a minha fala aqui e 

parabenizar ao Eduardo Lobão e a todos os membros da diretoria da ASTCEMP pela 

sensibilidade e pelo projeto desenvolvido. Inclusive com profissionais. Tem um profissional da 

educação física responsável, não é um trabalho leigo. É um trabalho profissional que está 

sendo desenvolvido lá e que a mim muito me orgulhou e eu fiz questão de mencionar aqui 

porque certamente será motivo de orgulho para todos desse tribunal. Obrigado presidente pela 

concessão da palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu não queria fazer nenhuma fala, até porque não quero cansá-los. Era só para dizer 

o seguinte, concordo com vossa excelência, parabéns a vossa excelência por abordar esse 

assunto, cumprimento a ASTCEMP na pessoa do seu presidente Eduardo Lobão. Eu estava lá 

no evento de apresentação do projeto, fiquei maravilhado. É bonito o que a ASTCEMP faz com 

os recursos próprios. Não tem nada do poder público, nem da prefeitura de Ananindeua, nem 

de outro canto. Então é um trabalho que a associação abraçou mesmo, para valer. No passado 

já teve uma parceria com a prefeitura de Ananindeua, agora não tem. E eu quero dizer, 

fazendo destaque, falando há pouco com o conselheiro Cipriano, o último convênio que de 

dinheiro público que a associação pode ter, foi na administração dele. Ele conseguiu fazer um 

convênio, hoje não pode mais. Não tem como. O Ministério Público entende que não cabe mais 

fazer isso. Conselheiro Cipriano fez um convênio, permitiu a ASTCEMP fazer aquela segunda 

parte, inclusive aquele segundo campo, onde está tendo futebol, aqueles chalés que estão 

tendo, aquela arborização, aquele muro de proteção, que as pessoas invadiam o clube, 

antigamente não tinha o muro. Foi a iniciativa do conselheiro Cipriano, e hoje podemos 
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festejar os resultados maravilhosos que a nossa entidade está alcançando. Mas o trabalho 

bonito para valer é exatamente esse que vossa excelência apresenta. Então, parabéns a vossa 

excelência e parabéns aos integrantes da ASTCEMP e parabéns ao conselheiro que foi 

visionário ao entender que era preciso dar um apanhamento maior para que hoje a gente 

pudesse festejar esse bom momento. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Registro o momento importante, a retomada da 

participação dos conselheiros substitutos no plenário com a discussão por um motivo relevante; 

importante, não é o que a gente espera obviamente, mas é consequência natural essa substituição, 

esse trabalho junto conosco e eu queria cumprimentar vossa excelência e parabenizar vossa 

excelência hoje, também doutora Milene, doutor Daniel, doutor Edvaldo. São pessoas 

extremamente importantes para essa instituição, para este órgão importante. Presidente, eu queria 

também agradecer as palavras generosas do doutor conselheiro Daniel. Concordar na íntegra, o 

conselheiro Luís Cunha falou da importância também, o doutor Daniel de ele trazer o assunto da 

ASTCEMP que eu acho até que é a melhor entre essas associações públicas que tem no Estado do 

Pará, a ASTCEMP enxuta, organizada, um espaço bonito, bem cuidado. Como vossa excelência 

falou, doutor Daniel, a gestão lá, todos que passam, inclusive o Lobão, se preocupam com aquilo 

de modo especial. Não é estar ali por estar, parece que eles têm um carinho pela nossa associação, 

porque eu também sou sócio, como vossa excelência é, conselheiros Luís Cunha. Dos conselheiros, 

talvez o que mais frequenta lá seja vossa excelência e o conselheiros Luís Cunha, vive lá. E é 

importante isto. Estava até comentando com ele aqui dessa nossa participação. Então, 

cumprimentar, usando a fala de vossa excelência, parabenizando vossa excelência por trazer este 

assunto que as vezes a gente acaba, e é importante sim a gente cumprimentar a ASTCEMP por esse 

trabalho. Não só da organização em si, de cuidar dos servidores nesse sentido, de trazer o clube, 

de trazer o entretenimento e tudo mais. Mas principalmente desse trabalho social. Que todos nós 

no Brasil, a sociedade e todos nós devemos fazer muito mais, porque integrar as pessoas, 

aproximar, ao contrário de afastar, sermos irmãos; amigos; parceiros, contribuir com aqueles que 

mais precisam. E isto vossa excelência colocou muito bem. Um trabalho que deve ser louvado, 

aplaudido da nossa associação da ASTCEMP, que está à frente hoje o Eduardo Lobão que, como 

eu disse, tem um carinho especial por aquela situação. Então cumprimento a vossa excelência e 

agradeço as palavras generosas referente a minha fala, mas especialmente parabenizar vossa 

excelência por essa questão da ASTCEMP que é reconhecidamente importante. Eu estava 
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conversando com o conselheiro Luís Cunha da necessidade, todo mundo tem necessidade de 

recurso, são escassos os recursos. E como tem esse impedimento dessas associações para 

receberem recursos públicos, talvez a gente montasse um projeto, é uma ideia, me coloco a 

disposição para ajudar para tentar captar recursos da iniciativa privada, que não tem problema 

nenhum. E há entidades que eu sei, muitas, em que pese a dificuldade financeira, da escassez de 

recursos, mas tem muitas entidades que tem interesse e as vezes não tem com quem com quem fazer 

a parceria. Não confia naquela entidade; não acredita, enfim, acaba perdendo essa oportunidade. 

E a ASTCEMP não, ela é de total confiança, os administradores são totalmente sérios, a população 

que vai lá, famílias, amigos, então acho que ela tem todo, vamos dizer assim, o perfil de muitas 

organizações privadas que gostaria de apoiar. Se for o caso, em alguns projetos a gente tentar 

ajudar. Esse projeto que o conselheiro Luís Cuinha falou, é uma pequena ajuda que foi lá, mas um 

empenho; ideia; projeto foi deles. E a gente só fez, não fui só eu, os conselheiros aprovaram isso e 

a reunião administrativa inclusive no plenário. Eu trouxe o assunto para o plenário e plenário 

aprovou. Eu fui uma pequena parte, tem outros projetos que o doutor Eduardo tem necessidades, 

não só para nós sócios, mas também para atender a comunidade, acho muito importante. Muito 

bem colocado por vossa excelência. Senhora presidente, rapidamente, para encerrar, para ouvir, 

obviamente doutor Julival, doutora Deíla, eu queria fazer um pedido a vossa excelência e que se o 

tribunal concordar, a gente enviar para o conselheiro André uma mensagem do plenário no sentido 

de que estamos aqui torcendo por ele para seu pronto reestabelecimento, um desejo de saúde plena 

e sucesso no seu tratamento. É o voto, é uma manifestação nossa. Com certeza o Ministério Público 

vai concordar. E lá onde ele está em são Paulo, deve ficar alguns dias lá, mas se conseguirmos 

enviar uma mensagem para ele, que o plenário, todos, independentemente de quem propôs, não 

precisa colocar nome. Basta dizer que o plenário, o Ministério Público, se concordar, os 

conselheiros substitutos se concordarem, encaminha a vossa excelência o voto de pronto 

reestabelecimento, saúde plena, êxito no seu tratamento. Obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com certeza 

eu acredito que o conselheiro Nelson participa. Conselheiro Cipriano; conselheira Rosa; 

conselheiro Julival e certamente os conselheiros substitutos aqui presentes, doutora Deíla, os 

servidores. Então eu peço a secretaria que providencie o envio de votos de breve recuperação, por 

todos os conselheiros, conselheiras, conselheiros substitutos, Ministério Público e servidores e 

servidoras dessa corte de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 
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sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 0195/2017-Seger desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Presidente, primeiramente eu 

quero mais uma vez agradecer a sensibilidade de Vossa Excelência, como já disse o conselheiro 

Daniel em me convocar para assumir esse posto tão importante. E como já disse, eu me empenho 

em responder a contento. Eu agradeço profundamente também a cada uma das palavras dos 

conselheiros a mim dirigida, sem exceção, todos eles, conselheiro Nelson Chaves; conselheiros 

Cipriano Sabino; conselheiro Luís Cunha; a conselheira Rosa, colega Daniel, o conselheiro 

substituto Edvaldo que ele fala mais com o coração do que com as palavras expressas. Agradeço 

profundamente a cada um. E me lembro, inclusive estava falando antes, senhora presidente, falei 

com a senhora ontem, com o conselheiro Cipriano, que assim que chegamos e fomos convocados o 

conselheiro Cipriano, então presidente, teve uma ideia que foi interessante para ele e brilhante 

para nós, que foi convocar fazendo rodizio, ainda que informal, porque o regimento ainda não 

prevê, ainda não está positivado no regimento interno. Aliás, os presidentes desde o conselheiro 

Cipriano, depois conselheiro Luís Cunha passaram a fazer a convocação mediante rodizio. Nós 

pedimos já essa alteração no regimento desde o ano passado, já foi discutido inclusive e nós já 

pleiteamos que seja pensado novamente, com mais carinho, porque é uma proposta que valoriza 

cada um dos integrantes, conselheiros substitutos. Se pensarmos com carinho, com certeza vamos 

amadurecer nesse sentido. Quero também dar um testemunho sobre as obras da Copa do Mundo, 

que os conselheiros Nelson Chaves, Cipriano e o Daniel enfatizaram alguns aspectos. Nós 

passamos por esse embate também em Cuiabá, na época essa luta era Cuiabá e Campo Grande, 

para ver quem seria a subsede da Copa do Mundo. Cuiabá ganhou. Achamos que tínhamos 

ganhado, mas na verdade perdemos. Quem vai em Cuiabá, fomos no final do ano passado no 

encontro de tribunais, e vimos aquela obra. Na verdade, é retirado um canteiro, foram arrancadas 

as árvores, começaram um tal de trilhos para um VLT, e aquilo não foi concluído. Pelo contrário, 

descobriu-se um grande desvio, de tal forma que o ex governador está preso até hoje, e a cidade 

ficou mais feia. Achamos que estaríamos ganhando, mas saímos perdendo. Cipriano, outra coisa 

que você tocou é sobre Cuiabá-Santarém. Estive no Mato Grosso e eles já estão discutindo outra 

alternativa, que é a saída pela Bolívia. Pelo menos por enquanto querem desistir da Cuiabá-

Santarém e começar uma obra pela Bolívia. O presidente deles já autorizou, disse que só não vão 

investir com dinheiro algum, mas vão dar a passagem. Olha o que estaríamos perdendo se isso 

acontecer, muito triste. Me esqueci de parabenizar pela ASTCEMP, porque está sendo ali naquela 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 937

região carente de nossa cidade. Já é Ananindeua ali. Está sendo centro de influências positivas, 

resgatando pessoas não apenas para o esporte, mas para a sociedade. Parabenizo, e que continue 

com esses projetos. Outra coisa é nosso grandioso Pará, que como destacou o conselheiro Daniel, 

é um potencial sem limites. Um estado que só tem a brilhar para o futuro, mas as obras estão 

esquecidas. Às vezes se fala em décadas, 40, 50 anos. Precisamos de usinas siderúrgicas na região 

de Marabá, e até hoje não saíram do papel. Precisamos da pavimentação da Transamazônica, 

como seria magnifico; não sai do papel. Precisamos daquele Pedral do Lourenço, explodir aquelas 

pedras e tornar navegável aquela região. Outro projeto que não sai do papel. E como são projetos 

importantes para esse estado, para hoje, para agora. São minhas palavras, de reflexão e 

agradecimento. Com certeza assino embaixo e já oro pelo conselheiro André, para que ele possa 

estar o mais breve possível aqui. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora 

do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa da Silva: Brevemente, só para agradecer em nome 

do Dr. Felipe os elogios à atuação do Ministério Público, e ressaltar dois pontos. Primeiro que 

esse parecer foi fruto de um esforço coletivo, que contou com a integração inclusive do Tribunal de 

Contas, do conselheiro Luiz Cunha, que permitiu ao Dr. Felipe, através de membros da sua equipe, 

que participassem desde o início, o que nos dá mais tempo, uma vez que nosso prazo é muito 

exíguo. Então destaque para essa questão do bom relacionamento e respeitoso entre o Ministério 

Público de Contas e o Tribunal de Contas. Segundamente, ressaltar que o objetivo do Ministério 

Público, com suas eventuais críticas, recomendações e determinações é justamente o mesmo desse 

tribunal, para que o Pará aprimore suas contas públicas cada dia mais, que aprimore suas 

políticas públicas. Então acho que é por isso que está funcionando tão bem, porque há um desejo 

do governo do Estado em melhorar, tanto é que realmente como o senhor falou, do ano passado 

para cá já houveram bem menos recomendações. Há um desejo do Ministério Público em 

contribuir ainda mais com isso, e do Tribunal que acolheu, tanto faz se é recomendação ou 

determinação. Mas o que se quer é que haja um aperfeiçoamento do sistema. Acho que estamos 

todos de parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza: Lembrei de ontem, que foi bem produtivo. Apenas parabenizar pela 

convocação do conselheiro substituto Julival, que cumpre a lei orgânica e o regimento interno. Por 

trás de cada norma com certeza existe a busca da eficiência, da transparência e do interesse 

público para a melhoria da sociedade. Com certeza o conselheiro Julival representa tudo isso. 

Apenas parabenizando a convocação, e também dizer que me sinto representado pelo conselheiro. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito bem. Nada mais a tratar, agradecemos a todos os conselheiros que se 

manifestaram nessa sessão e que votaram. Conselheiro Nelson Chaves; Cipriano Sabino; Luiz 

Cunha; Rosa Egídia; Julival Silva, que está assumindo a partir de hoje; e os conselheiros 

substitutos Dr. Edivaldo e Daniel; nossa procuradora Dra. Deíla, que também com sua presença e 

sua maneira de ser, nos prestigiou nessa manhã; aos jurisdicionados aqui presentes, os servidores 

e servidoras dessa corte. Em nome dos nossos secretários Dr. Tuffi e Dr. Jorge, Tarcísio e Bira, e a 

todos os servidores e servidoras dessa corte de contas, nosso muito obrigada. E obrigada a Deus, 

nosso Senhor, nosso grande Criador e Pai, que sempre nos ajuda e nos protege. Continue nos 

protegendo. Está encerrada essa sessão plenária. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

onze horas e quarenta e nove minutos (11h04min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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