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ATA Nº 5.476 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) do mês de maio 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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Milene Dias da Cunha,  Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima 

Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o 

Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos 

termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à 

ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno 

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

sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias por motivo licença para tratamento da saúde e do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha por estar representando o 

TCE em evento patrocinado pelo TCM no município de Salvaterra. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e cinco (25) 

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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Impedido na forma regimental. Manifestação da 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 seguida, solicitou ao 
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senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fossem relatados primeiramente 

os processos pautados sob os nºs. 04, 11 e 14. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato 

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

anunciado o Processo nº 2012/50864-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Companhia de Danças 

Clara Pinto, responsável Clara Pinto Nardi, 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 (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, Senhora Clara Pinto 

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

lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssima senhora presidente do 

tribunal, senhora Lourdes Lima, representante do douto Ministério Público, a Silaine, 

excelentíssimos conselheiros aqui presentes, meu bom dia. Eu me sinto um pouco, eu vou falar 

de coração, não fiz de defesa porque eu acho que a defesa ela é clara, como o meu nome. Eu 

vou e me sinto um pouco constrangida de estar um pouco aqui, eu me sinto um pouco 

constrangida, são 44 anos de trabalho, eu sou filha de Marcos Salomão Pinto, médico, sério, 

honesto, clínico cirurgião prático, um cirurgião que já está falecido e sou neta de um grande 

político desta cidade – JJ - não sei se você lembra, conselheiro, José Jacinto que morreu 

pobre, porque dedicou a sua vida, toda a sua vida a política do estado do Pará e secretários do 

estado de finanças de vários lugares. Então tem uma história na minha vida, eu fui criada 

dentro dos parâmetros da seriedade, da honestidade e da integridade, jamais eu faria alguma 

coisa que fosse contra a lei, o que aconteceu é que eu apesar de ser advogada, concursada, 

professora da Universidade Federal do Pará de Direito Civil, Direito da Família, de ter sido 

laureada com medalha de ouro na UFPA, eu quando muito jovem, com 29 anos, eu fiz a opção, 

não sei se foi a melhor opção, porque hoje eu estou aqui, a opção de fazer cultura, de trabalhar 

pela arte da dança para o crescimento da cultura dentro do nosso estado e há 44 anos eu faço 

isso. E, realizei em 1994 também reunindo pessoas de outros estados que me conhecem muito, 

o estado, o Brasil e de fora do Brasil me aconselharam, “Clara, por que você não faz um 

festival na Amazônia?”, e eu como sempre imbuída por esse idealismo para fazer crescer os 
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grupos de dança do estado, para interiorizar a dança, levar a dança para todos os municípios 

como acontece hoje, e democratizar a dança, que era elitizada, eu resolvi democratizar, fazer 

dança é para todos. O teatro é para todos, é para o povo, é para todo mundo, então eu resolvi 

fazer em 1994, vai fazer 24 anos, conselheiros, que eu faço esse evento, mas eu tenho que ir de 

pires na mão, eu não tenho quem me dê dinheiro para fazer este evento, o evento não é meu. 

Hoje em dia o evento é do estado na realidade, porque é para todas as pessoas desse estado, do 

município todo, de todos os lugares, vocês podem fazer uma acareação e ver todos os 

municípios, tudo que tem e que essas pessoas veem e, hoje, eu não posso deixar de fazer. Eu 

estou sem patrocínio, se vocês quiserem me ajudar, me ajudem, eu estou sem patrocínio para 

fazer o XXIV Festival. Então ninguém me patrocina, não tem governo, não tem prefeitura, não 

tem nada, eu sou uma louca, porque eu continuo fazendo. É, eu resolvi fazer desde 1994 o 

festival internacional de dança da Amazônia, trazer para a Amazônia, trazer para o estado do 

Pará nomes que pessoas jamais poderiam ver sair daqui como a Márcia que veio de Stuttgart, 

na Alemanha para dar autógrafo para o nosso povo aqui em Belém, que jamais poderiam sair 

daqui, trazendo a Ana Botafogo, trazendo o Cícero Gomes, os primeiros bailarinos do teatro 

de Buenos Aires, Carlinhos de Jesus, enfim, trazer uma gama de pessoas para cá, mas eu não 

tenho dinheiro e eu tenho que ir de pires e eu fui de pires na mão. Na época o nosso ilustre 

presidente da Assembleia Legislativa, era o nosso querido e amigo Manoel Antunes, prefeito de 

Ananindeua, uma pessoa que é muito sensível, as causas realmente ele é uma pessoa 

maravilhosa, eu tenho a maior admiração por ele e eu fui lá, ele disse “amigo, você pode me 

ajudar com uma verba? Eu preciso pagar algumas coisas com algumas passagens, 

alimentação”, e ele prontamente disse “Clara, eu vou ajudar você”, eu conheço o teu trabalho, 

porque eu estou em Ananindeua no ano de 2000 eu fiz uma escola com a Cidade Nova, eu estou 

há 17 anos lá. Contribuindo para a cultura de lá do munícipio, então ele sabe do meu trabalho. 

E, nós fizemos isso, aí foi passando, eu fui lá e no primeiro semestre de 2011 e o tempo foi 

passando e a gente vai pedindo para eles, “meu amigo, quando é que eu vou assinar o 

convênio? “Começa dia 22, em outubro”, você se torna até antipático, conselheiro. Você se 

torna antipática de tanto telefonar para poder pedir que façam aquilo, mas eu acho que a 

Assembleia Legislativa tinha a obrigação de saber dessa norma, que a gente tinha que fazer 

isso antes, vinha aproximando e eu pedindo, um passa para outro; e aí, um manda para o 
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outro. Aí o outro manda para o outro, aí é uma coisa que a gente fica perturbado sem saber o 

que fazer e o presidente nem sabe às vezes, eu já fico na mão de outras pessoas. Finalmente o 

evento teve que acontecer, representante do Ministério Público, o evento tinha que acontecer e 

eu não podia chegar com a Ana Botafogo e dizer “querida, o dinheiro ainda não me deu, eu 

não vou te pagar”, “Carlinhos, eu ainda não vou te pagar”, o menino de lá não sei aonde. 

Todas as pessoas, “não vou poder pagar vocês porque eu ainda não recebi a verba”, o evento 

tinha que acontecer, aconteceu com sucesso e a força divina de Deus e nós realizamos o 

evento. Porque eu fiz, eu fiz um empréstimo, eu não tenho dinheiro para isso, eu não sou rica, 

eu não teria uma Ferrari na rua. Eu nem tenho nada, eu tenho um carro simples, eu sou uma 

mulher simples, na realidade. Então, o que eu fiz? Eu tinha que pagar essas pessoas, como eu 

ia fazer, de que forma? Eu tinha que pagar, eu paguei as pessoas e fiquei naquilo, esperando e 

telefona, fala e acontece. E olha, vocês não têm ideia do que é você pedir uma verba que até me 

cansa hoje em dia de ir pedir, não é? Porque é uma luta para a gente. Ele não tinha culpa 

nenhuma, porque ele foi de uma sensibilidade maravilhosa, me atendeu, então, quando foi dia 

09 de dezembro, eu insistindo com a minha secretária, a gente se torna, como eu digo para 

vocês, uma pessoa chata, enjoada, toda hora está telefonando e pedindo para a pessoa. Eu 

assinei o convênio e passaram a verba. A verba foi para ressarcir as despesas que eu havia 

pago, eu fiz, ainda há época era o HSBC, e eu tinha feito um pequeno empréstimo que eu tinha 

como fazer, para repassar para pagar essas dívidas. Eu tinha duas soluções na época e eu 

fiquei no impacto, ou eu recebo ou eu não recebo e pago do meu bolso. Eu não acho justo disso 

por causa de uma irresponsabilidade que não foi minha, eu ter que pagar do meu bolso. Eu 

não estou esbanjando dinheiro assim para poder pagar. Foram 20 mil reais que ajudaram no 

cachê dos bailarinos, então eu assinei e aí veio a outra luta, a luta para me entregar um 

convênio, porque eu sabia que eu tinha prazo para apresentar essa declaração. Eu sei, eu faço 

isso há 24 anos, que eu faço esse projeto e faço todo ano prestação de contas para cá, eu 

mando para a lei Semear. Vocês podem ver dentro do processo, vocês podem ler, por favor, 

leiam, dentro do processo estão todas as datas coerentes, o encerramento da conta, do banco, 

do estado do Pará que é um banco que a gente tem trabalhado foi encerrado no período certo, 

na data certa, eu tinha que entregar a prestação de contas e aí vem a luta para me entregarem 

este convênio, não sei porque. A luta. Telefona. E eles me entregaram o convênio somente em 
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março, final de março quando fui então que eu pude anexar e eles sabem, eu dizia, eu teria que 

anexar isso, a prestação de contas, eu não posso ficar sem esse documento e dei entrada de 

uma forma honesta, de uma forma séria sem nenhuma responsabilidade por isso, eu não agi de 

má fé, o dinheiro não é para mim, graças a Deus nunca precisei de usar de dinheiro público 

para nada. Graças ao Senhor todo poderoso, eu sei como sobreviver. Não sobrevivo do FIDA, 

o Festival Internacional de Dança da Amazônia, porque como eu digo a vocês, eu tenho que ir 

de pires na mão. Um me dá o apoio da alimentação, o outro me dá o apoio da hospedagem, 

quando a Ana Botafogo veio, eu consegui a hospedagem e assim eu vou fazendo. A gente fica 

um pouco desiludida de ver que por tão pouco e não foi responsabilidade minha e eu tinha que 

vir para cá, então, hoje se me perguntarem “é bom você fazer dança?”. “Foi boa essa sua 

opção?”, não sei conselheiro Luís, eu não sei se foi bom para mim, eu fiz por paixão, por 

amor, porque eu amo essa arte, me dediquei a vida inteira. Ganha dinheiro, não, tanto que a 

maioria das pessoas hoje nem querem fazer isso, ou foram embora, ou então não fazem, tem a 

sua profissão. Eu tinha a minha profissão, hoje eu poderia quem sabe estar aqui com vocês, ser 

uma desembargadora, uma juíza, que era o meu sonho. Mas, com 29 anos, não sei se você se 

lembra, com 29 anos, eu era uma criança. E eu optei por esse amor, ouviu conselheira? Eu 

optei por esse amor de realmente me dedicar da arte que eu faço há 44 anos. Então é isso, para 

mim é preciso estar aqui. Desculpem. Desculpa. Mas eu tinha que vir, para mostrar a minha 

seriedade, a minha integridade e a minha honestidade. Jamais precisei de dinheiro de órgão 

público para mim, nunca. Então, eu queria que vocês entendessem que essa responsabilidade 

não é minha, eu fiz tudo e eu falei, houve os parâmetros da lei, eu cumpri até porque eu sou 

advogada e sei que a gente tem que fazer isso. Então, eu queria que vocês entendessem, eu 

peço a vocês que façam uma avaliação e vejam que a responsabilidade não foi minha, eu 

cumpri todas as normas que foram pedidas. Eu não pude fazer mais. Eu agradeço por vocês 

terem me ouvido mesmo, desculpem, agradeço vocês. E espero que vocês me entendam, muito 

obrigada por terem me ouvido. A matéria foi colocada em discussão. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros: Eu tenho ideia sim, doutora Clara, do que a 

senhora está passando, porque eu acompanho desde sempre, muito de perto a dificuldade com 

que uma pessoa que decide lutar, por preservar a cultura da dança neste Estado, tem que 

enfrentar desafios todos os dias, e eu acredito que para uma pessoa que se contaminou deste 
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amor coma senhora, a minha irmã que começou aos oito anos a dançar balé na sua escola e 

hoje tem a sua própria escola e enfrenta grandes dificuldades. É com a ajuda de todos nós que 

ela insiste e esse acho que é um vírus que não sai da alma. É só isso que eu tenho a dizer. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, eu preferia falar após o relator proferir o voto, porque assim, hoje a gente teve a 

oportunidade de uma pessoa que tem credibilidade no estado do Pará que é a professora Clara 

Pinto, dar um depoimento emocionante aqui na nossa casa. E eu conheço o trabalho dela e já 

frequentei vários eventos que ela estava à frente. Este é um dos eventos, são vários, a rainha do 

carnaval não se pode falar do evento sem Clara Pinto, sem Adenirson Lage, e eu todo ano 

estou lá. Até porque hoje nós temos uma candidata da nossa entidade aqui dos servidores do 

tribunal de contas do estado do Pará, mas ter sempre. O que me tranquiliza nisso, doutora 

Rosa, é saber que no caso da Assembleia Legislativa, ela não pode mais fazer esse tipo de 

convênio, mas o depoimento aqui da professora Clara Pinto mostra a desorganização de quem 

concede e de quem faz esse tipo de convênio, não pode acontecer isso. Primeiro tem que ter a 

seriedade com a coisa pública e segundo respeito às pessoas. Mas, para mim aqui presidente, e 

senhora procuradora do Ministério Público, eu estou muito tranquilo, eu vou esperar o voto do 

eminente relator, eu estou muito tranquilo para proferir o meu voto. Porque eu tenho certeza 

que mesmo indo para o caminho torto, a professora Clara Pinto aplicou corretamente o 

dinheiro que ela recebeu. E nunca é suficiente, eu espero que ela não desanime, porque ela é 

uma das poucas, como disse a conselheira Rosa Egídia, que ainda acredita, que ainda faz algo 

pela cultura do estado do Pará. E, hoje, sem apoio e sem patrocínio, se torna muito difícil uma 

pessoa fazer esse tipo de evento, porque primeiro tem que ter a sensibilidade para poder 

reconhecer a importância de um evento como esse. Tem gente que não dá importância, mas, 

quem tem sensibilidade, quem acompanha e quem tem um pouco de conhecimento sabe que 

esses eventos são importantes para o estado do Pará, para a cidade de Belém. E, para mim um 

outro ponto e eu já vou encerrar a minha fala, é ver uma pessoa como a professora Clara 

Pinto, uma pessoa madura, uma pessoa experiente, se emocionar aqui e as lágrimas 

preocupadas com o desenrolar desse processo, de que forma ela vai ser julgada, então, da 

minha parte isso mostra também a grandeza dela, porque uma pessoa que não se preocupa, 

que não está nem aí, a gente também tem um outro olhar para essas pessoas, tem gente que não 
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se preocupa, recebe dinheiro público, não presta contas direito e não está nem aí. A senhora 

veio aqui, se explicou e se explicou com o coração. Falou o que aconteceu e se emocionou, isso 

é bonito, lamento que a senhora tenha que passar por isso, mas a emoção de uma pessoa, ela 

tem um significado muito forte, muito especial, triste é uma pessoa que não se emociona por 

alguma razão. Infelizmente hoje a sua emoção foi pela preocupação, um sofrimento, a 

apreensão, isso para nós não é feio, é bonito ver uma pessoa fazer um desabafo. Porque é um 

aprendizado, o nosso papel aqui professora é de orientar o Poder Público, quer seja, o 

governador do estado, o Presidente da Assembleia Legislativa, do tribunal de justiça, do 

Ministério Público, do TCM, da defensoria pública, qualquer secretário do estado, qualquer 

prefeitura que receba dinheiro público, o nosso papel é orientar para que o dinheiro público 

seja orientado corretamente, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque a senhora recebeu 

o dinheiro público e tem que prestar contas desse dinheiro público e como o processo foi 

complicado pela sua origem e o desenrolar dele, a senhora veio prestar o esclarecimento que 

eu achei válido, muito importante para o nosso juízo de valor que vamos fazer agora. Então, 

muito obrigado pela sua presença aqui e a sua coragem de dar um depoimento, que Deus a 

abençoe e você continue entusiasmada fazendo a cultura do estado do Pará, muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Primeiro 

bom dia a todos, senhora presidente, doutora Silaine procuradora, conselheiro Cipriano, Luís, 

Odilon, Rosa, substituta Milene, Daniel, Edvaldo, jurisdicionados presentes, servidores da 

Casa, senhora presidente, a sessão de hoje coincidentemente eu ia esperar o voto, mas a 

conselheira Rosa e o conselheiro Luís até mesmo com o companheiro Cipriano aqui, que 

falasse antes do voto que será proferido por ele. Eu quero dizer que a doutora Clara, 

relembrou aqui uma história porque ela falou em JJ, o avô dela, foi amigo do meu pai. E na 

semana, ou no mês que nós vamos festejar Serzedello Corrêa, poderia ser igualado ou poder 

ser igualado aos princípios republicanos de Serzedello Corrêa, foi um ícone da vida paraense, 

da vida pública paraense e esse Estado deve muito a ele. Eu fui vizinho, eu conheço a Clara, e, 

infelizmente, Clara, o tempo passou para mim e não passou para você. Você continua bonita, 

jovem. Então, advogada, militou, Cipriano, no seu partido político, eu já vi tantas vezes Rosa a 

sua irmã Ana Rosa, falar tão bem da Clara, como foi que ela se entusiasmou pela arte da 

dança e ela diz aqui como é difícil fazer cultura no estado do Pará e no Brasil e nós tantas 
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vezes temos falado que o esporte e a arte são o caminho para tirar o menino da militância, da 

maconha, do crime, e é muito difícil esse tipo de ajuda, então, eu conversando com o Cipriano, 

não se preocupe, a senhora advogada, doutora Clara, eu acho até que mesmo este ambiente 

formal me permite lhe chamar de Clara mesmo, uma conta não macula a sua dignidade que é 

conhecida neste Estado todo. Nós podemos errar em uma prestação de contas, então isso é 

uma coisa comum, não está se julgando a sua honradez, a sua credibilidade, o seu trabalho 

que esta terra mais do que nós testemunhamos, de quanto a senhora fez, faz e batalha. Então, 

eu acho que nós temos que realmente encontrar um caminho para que os órgãos e este tribunal 

tem feito nesse sentido para que acompanhe a alocação dos recursos, eu me lembro do doutor 

Aben Attar um grande líder da comunidade hebraica no estado. Eu era vizinho, minha mãe 

ainda hoje é vizinha lá do imóvel da comunidade hebraica. Fazia fila, conselheiro Cipriano na 

casa do avô dele, conselheiro Odilon, porque hoje a operação da catarata é simples. E naquela 

altura presidente, a avó dela fazia lá um remédio usando o ovo da jabota, então fazia aquela 

fila de dezenas de pessoas aqui em Nazaré, a casa existe ainda. Está lá do lado do doutor 

Moraes e eles davam aquele remédio gratuitamente, e eu tive a felicidade na minha vida de ver 

dois ícones dedicados a caridade, a compaixão, era o doutor Aben Attar respeitando em tudo 

que era partido político, ele não disputava eleição, ele era um homem público, tudo que era 

partido político queria o Aben Attar para ser secretário de finanças, é uma coisa 

extraordinária e do outro lado da disputa tinha o Rafael Ferreira Gomes que era o grande 

líder espírita, então aquelas filas se faziam de manhã, conselheira Rosa, ali em busca do 

acolhimento da parte espiritual com o Rafael Ferreira Gomes que eu recordo também com 

saudades, com a honra de ter sido vizinho dele e também lá do avô dela que ela relembra, 

enfim, fui amigo da família, dos irmãos, saudoso Salomão, meu professor e depois colega 

engenheiro, grande amigo, falecido prematuramente com a Sônia em um desastre, foram 

ícones dentro da Universidade Federal do Pará, de maneira que a senhora não tem que 

justificar a sua probidade, vamos ver a conta e agora me permita o humor, embora, é uma 

coisa ímpar essa sessão que estamos vivendo, mas eu quero me dirigir para você Clara e dizer 

que eu tenho a percepção que neste caso você não dançará. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu ouvi a conselheira Rosa, o 

conselheiro Luís Cunha, o conselheiro Nelson e no início do relatório eu apresentei um resumo 
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simples da situação e mostrei que isso ocorre, os conselheiros têm conhecimento disso, são 

milhares de processos neste tribunal em que ocorrem essas situações como ela colocou aqui em 

sua defesa. Conselheiro Nelson, eu e o conselheiro Luís Cunha, principalmente, mas todos 

sabem dessa situação e da dificuldade que tem de você implementar, incentivar e fazer 

acontecer ou pelo menos tentar fazer acontecer a cultura e o esporte no estado e no Brasil. Já 

falamos aqui de diversas situações, muita dificuldade para se conseguir um apoio, um 

patrocínio, seja ele público, privado, é realmente, posso dizer uma missão quase impossível. 

Nós sabemos da dificuldade, o conselheiro Nelson foi muito feliz quando colocou da 

transformação que a cultura e o esporte pode fazer na vida das pessoas e nós sabemos disso, 

quantas pessoas vivem em situação extremamente de cuidado e de risco, e, por conta da 

cultura ou do esporte se destacam e sai daquele meio, são casos excepcionais, então, enfim, 

para a vida, para a alegria, para a felicidade, para o espírito, para alma, há uma cultura e o 

esporte é fundamental na vida de qualquer pessoa e isso todas as pessoas que conhecem ou 

passaram por isso sabem dessa situação. A história rapidamente antes de passarmos em 

seguida para o voto, este processo já esteve na pauta dias atrás, a doutora Clara Pinto veio ao 

plenário e naquele dia se mostrou muito interessada e preocupada onde queria ter a 

oportunidade de olhar com calma e apresentar as suas devidas justas e constitucional 

explicação, defesa ou contraditório, então nós retiramos o processo da pauta atendendo à 

solicitação dela e ela preocupadíssima, mostrando toda a sua intenção como disse o 

conselheiro Luís Cunha, do interesse dela de deixar tudo bem claro, bem explicado para que 

não haja nenhuma dúvida com relação a nada, e eu tenho certeza, doutora Clara Pinto, que 

todos da sociedade paraense conhecem o trabalho de Vossa Excelência, da sua dedicação, da 

sua família, o conselheiro Nelson colocou aqui, eu fiz um relato breve, mas contando mais ou 

menos quem são vocês. E o que vocês fazem, então é um trabalho, é uma luta, é uma 

abnegação, é uma dedicação, é vida dedicada à cultura do nosso estado, independente, de 

qualquer questão, as pessoas de bem nesse ponto tem que ser respeitadas e consideradas, não 

há como ser diferente. Tem que ser respeitadas e consideradas pela história de vida, pelo 

comportamento e pela preocupação que Vossa Senhoria teve desde o momento em que recebeu 

a notificação do tribunal, praticamente ficou aí com essa preocupação diária, até que hoje 

chegou o dia de tentarmos resolver essa questão. Então eu quero colocar para o plenário da 
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intenção da preocupação da doutora Clara Pinto em vir esclarecer e colocar tudo na mesa, 

para que tudo fosse devidamente esclarecido. Senhora presidente, eu faço essa palavra em 

consideração e em discussão, colocando obviamente essa questão da preocupação dela e o 

interesse dela, frisando de que não aconteceu mais, a gente tem visto muitos poucos casos, não 

é neste caso especificamente, como esse e outros casos acontecem do evento acontecer e tudo 

acontecer e logo depois, às vezes libera uma parcela, a segunda vai liberar depois do evento e 

às vezes liberam as parcelas depois do evento, enfim, essas coisas lamentavelmente tem 

ocorrido por uma falta de planejamento do estado de organização no sentido de se preparar 

para fazer como determina o regimento, a lei orgânica e toda a legislação. Senhora presidente, 

eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência 

proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2015/51721-0, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada na Prefeitura 

Municipal de Moju, responsável Deodoro Pantoja da Rocha, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

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

débito a servidora designada pelo acompanhamento e fiscalização do convênio e determinações 

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

presentes contas, Doutor Alano Pinheiro, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 

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

Excelentíssima senhora presidente, eminente relatora, conselheiros, excelentíssima membro do 

Ministério Público de Contas, ilustríssimos servidores aqui presentes e colegas, muito bom dia. 

Basicamente, eminente presidente, eu gostaria de requerer em caráter preliminar o prazo para 

a juntada do instrumento de mandato que ainda não está habilitado nos autos e na sequência, 

eminente relatora, eu gostaria de requerer a juntada na íntegra da competente prestação de 

contas, que oportunamente não foi possível fazê-la, em função de problemas operacionais, 

mudança de corpo técnico, extravio de alguns documentos na prefeitura e quem vive nessa 
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realidade das prefeituras sabe como é que a coisa acontece e que só foi possível fazê-lo nesta 

sentada, e nesse sentido eu gostaria de requerer a juntada na íntegra da competente prestação 

de contas e com o substrato nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do 

formalismo moderado requerer a competente reabertura da instrução processual com 

supedâneo no art. 66 do regimento interno desta casa e rogar a Vossa Exa. que o processo seja 

retirado de pauta e que seja efetivamente submetido aos órgãos técnicos para que se possa 

efetivamente aferir com exatidão se houve desvio de recursos públicos ou não, se houve 

irregularidade ou não. E é isso que eu gostaria de rogar a essa colenda corte de Contas, de 

forma muito objetiva é o que eu tinha para falar, muito obrigado. A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para acolher os documentos apresentados e solicitar a reabertura da 

instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2013/52400-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no Clube das Mães de São Francisco 

do Pará, responsável Eloiza Helena da Silva Barbosa, 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, extensiva ao gestor do órgão concedente, 

ficando solidariamente responsáveis pelo débito os senhores Eloiza Helena da Silva Barbosa e 

Domingos Juvenil Nunes de Sousa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a 

responsável, Senhora Eloiza Helena da Silva Barbosa, 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, bom dia senhora conselheira, desculpe, 

procuradora, perdão. Demais conselheiros, pela segunda vez em que eu me encontro aqui, hoje 

eu estou tranquila, pela primeira vez que eu vim eu fiquei muito nervosa porque eu nunca tinha 

passado por isso. Mas, eu vou reiterar tudo que foi dito na primeira vez que eu estive. A 
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questão, a primeira a ser colocada em relação à apresentação da prestação de contas com 

cópias, é que quando eu entreguei a prestação de contas, na verdade, todos foram entregues na 

ALEPA, a pessoa que me atendeu lá disse que não era para deixar o original e eu estou com o 

original aqui, uma delas, a outra ficou a original, mas também foram prestadas contas dos 

valores, do valor integral, eu tenho a prestação de contas aqui que eu trouxe da outra vez, e 

falei para vocês também, então o que eu tenho a dizer, é que tudo que foi feito foi sob 

orientação da Assembleia, das pessoas mais entendidas do assunto. Então, nós prestamos 

contas, houve uma falha do clube das mães, no caso, eu como representante, mas uma falha 

que também não posso trazê-la só para mim, por que? A prestação de contas não foi entregue 

em tempo hábil, mas por conta da dificuldade em conseguir as pessoas para trabalharem lá, o 

município de São Francisco do Pará é um município muito pequeno, então, nós temos 

dificuldade até em fazer em compras em locais que tem a CNPJ, que tem toda aquela 

documentação exigida para convênio. Então, nós tivemos uma certa dificuldade e levou tempo, 

isso leva tempo, dificuldade em arranjar pessoas, que trabalhassem com a gente para fazer a 

obra lá, a obra foi parcialmente concluída, mas não foi por falta de prestação de contas, foi 

por falta de dinheiro mesmo, porque nós enviamos a solicitação para fazer a reforma do Clube 

das Mães e alguns reparos e o que deu para a gente fazer nós fizemos, e usamos todo o 

dinheiro que foi enviado para nós. E, eu estou aqui com a prestação de contas, não é, a 

original, que me foi orientado assim, para eu não deixar, e é isso. A matéria foi colocada em 

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

voto para receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. 

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 2011/50876-1, que trata do Ato de 

Reforma em favor de Reginaldo dos Santos Raiol, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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

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

pelo pela reabertura da instrução processual, com intuito de realização de diligência ao Igeprev, 

determinando a retificação dos cálculos dos proventos e manifestando-se da seguinte forma: a) 

Caso seja atendida a diligência, opina pelo deferimento do Registro; b) No caso de resistência 
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este parquet opina pelo indeferimento do registro com aplicação de multa regimental, e que seja 

oficiada a Procuradoria Geral do Estado, para que análise os cálculos dos proventos 

apresentados pelo Igeprev e, em caso de manutenção do pagamento indevido adotar as 

providências necessárias para a respectiva adequação e responsabilização (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável, 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 indeferir o registro e 

determinar ao Igeprev no prazo de (15) quinze dias cessar pagamento sob pena de 

responsabilização. 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 2017/51082-4, que trata 

do Ato de Retificação Pensão em favor de Karlla Thaisy de Souza Gomes, cuja Relatora foi a 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável, 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 proposta de decisão para deferir o 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2007/52036-6, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável Valciney Ferreira 

Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

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

aplicação da multa-sanção ao seu responsável e multa ao senhor Haroldo Costa Bezerra, além 

de expedição de determinações ao responsável e ao município de Palestina do Pará (pausa). A 
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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 expedição da recomendação sugerida pelo 

Ministério Público de Contas ao responsável e ao Município de Palestina do Pará. 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 2011/52785-7, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, responsáveis Shydney Jorge Rosa, 

Patrícia Barbosa Brito Nasser, Maria do Céu Guimarães de Alencar e César Augusto Brasil 

Meira, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

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

ressalva e expedição de recomendações aos seus responsáveis e ao Núcleo de Gerenciamento 

de Transporte Metropolitano e, ainda, chamar em audiência as senhoras Patrícia Barbosa Brito 

Nasser e Maria do Céu Guimarães (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 de responsabilidade do 

Senhor Shydney Jorge Rosa regulares com ressalva; e regulares as contas de 

responsabilidade de Patrícia Barbosa Brito Nasser e Maria do Céu Guimarães de Alencar, 

determinando a expedição das recomendações formuladas pela Secex e pelo parecer do 

Ministério Público 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 2006/50044-3, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Uruará, responsáveis 

Mário Antônio Matias Lôbo e Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53396-9, que trata da Tomada 
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de Contas instaurada na Organização Gente Forte é Garrafão do Norte, responsável Severino 

Simplício de Carvalho, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado, além da aplicação de multas regimentais ao 

responsável e extensiva ao senhor Valdir Ganzer (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$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$3.000,00 (três mil reais) pelo dano ao erário e R$1.000,00 (mil reais) pela tomada de contas 

e, ainda, aplicar ao senhor Valdir Ganzer a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete 

reais) pela não emissão do laudo conclusivo. 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 

2012/51158-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Idosos da Pedreira, 

responsável Aurora da Silva Costa, 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, ficando solidariamente responsáveis pelo débito a senhora Aurora Silva Costa e 

Associação dos Idosos da Pedreira, que deverá ser citada para apresentar alegações de defesa 

(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 a responsável em débito para com o 

erário estadual na importância de R$14.306,90 (quatorze mil, trezentos e seis reais e noventa 

centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.430,69 (um mil, quatrocentos e trinta 

reais e sessenta e nove centavos) pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais) pelo 
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descumprimento de prazo na remessa da prestação de contas. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2013/52386-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Federação de 

Mulheres do Município de Vigia de Nazaré, responsável Oscarina da Costa Sousa, cujo Relator 

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

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

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

valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais (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 

Oscarina da Costa Sousa e a Federação de Mulheres do Município de Vigia de Nazaré, devendo 

ressarcir ao erário estadual a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), com a aplicação de 

multas à responsável nos valores de 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, além de 

determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento 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 2013/52389-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Oxalá de Jacunday, responsável 

Rosely Batista Valadares, 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 (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, 
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Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando solidariamente 

responsáveis pelo débito os senhores Rosely Batista Valadares e a Associação da Comunidade 

Remanescente de Quilombo Oxalá de Jacunday, devendo ressarcir ao erário estadual a 

importância de R$20.000,00 (vinte mil reais); aplicar à responsável as multas nos valores de 

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, além de determinar, após o trânsito em julgado da 

decisão, o encaminhamento 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. Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua Excelência 

a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2013/52404-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Beneficente Esporte 

Clube 7 de Setembro da Comunidade de São Diogo, responsável Givanildo Pereira 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, sem prejuízo das penalidades cabíveis (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 

Givanildo Pereira da Silva e a Associação Beneficente Esporte Clube Sete de Setembro da 

Comunidade de São Diogo, devendo ressarcir ao erário estadual a importância de R$20.000,00 

(vinte mil reais); aplicar à responsável as multas nos valores de 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, 

além de determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento 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. Neste momento se 

registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 
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Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51872-8, que trata da Tomada de 

Contas Especial instaurada na Associação Cultural e Social Bloco Tô na Pedra, responsável 

Mário Romulo Coelho Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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

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

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

regimentais e, ainda, aplicação da sanção de inabilitação para cargo em comissão e função de 

confiança prevista no art. 85 da LOTCE ao seu responsável, ficando solidariamente responsável 

pelo débito a Associação Cultural e Social Tô Na Pedra (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$50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$3.000,00 (três mil reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pela 

instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53500-3, 

que trata do Recurso de Revisão interposto por Manoel Soares da Costa, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não 

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

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

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

conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento e manter o Acórdão contestado em 

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51369-9, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Carlos Augusto Nunes Gouvea, cujo Relator foi o 
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Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50640-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Marifrança do Socorro 

Souza de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

do recurso e, no mérito, pela reforma parcial do Acórdão nº 54.661, para que as contas da 

recorrente sejam irregulares, sem devolução, com aplicação das multas regimentais cabíveis, 

mantendo os demais termos do Acordão atacado (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do Recurso de Reconsideração e, no mérito, 

dar-lhe provimento parcial, para considerar as contas da recorrente regulares com ressalva e 

afastar a multa antes imposta a recorrente, mantendo o Acórdão ora contestado em todos os 

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

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

manifestação do relator. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o 

Conselheira Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51995-

2, que trata do Recurso de Reconsideração interposto pelo Procurador do Ministério Público de 

Contas, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

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

recurso, para reformar parcialmente o Acórdão nº 54.310, a fim de que o Instituto de 

Aprendizagem e Cultura “Luz do Amanhã” e o senhor José Joaquim Coelho sejam 

solidariamente responsáveis pela devolução do valor conveniado, e que seja aplicada a ambos 

as multas regimentais, mantendo os demais termos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe 
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provimento, reformando parcialmente a decisão recorrida para atribuir responsabilidade 

solidária à pessoa jurídica. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2016/50542-1, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Leda Maria Sadala Brito, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2016/50890-7, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Antônio Sérgio Rodrigues 

Barbosa, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores conselheiros, 

conselheiros substitutos, representante do douto Ministério Público de Contas e é com elevada 

honra que informo a Vossas Excelências que amanhã, dia 31, na escola de Aldebaro Klautau, a 

partir das 10 horas, irá ocorrer a gravação do vídeo institucional do projeto TCE Cidadão que 

tem como idealizador o nosso decano e conselheiro Nelson Chaves. E, assim convidamos e 

também já encaminhamos o memorando convidando a todos os conselheiros, conselheiros 

substitutos e procuradores de contas, estamos apenas reforçando o convite, a se fazerem 

presentes no referido evento que certamente dará mais visibilidade e alcance ao referido 

projeto que sem sombra de dúvida é um dos mais importantes projetos institucionais voltados 

para a cidadania, e diretamente focado no fortalecimento e estímulo ao controle social, 

princípio fundamental para o aprimoramento da gestão pública e do estado democrático de 

direito. Deixamos aqui o registro que amanhã será feito um vídeo que com certeza será 

lançado no fórum e eu passo a palavra ao conselheiro Cipriano e logo o conselheiro Nelson 

Chaves tem um assunto importante sobre o fórum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Na sessão ordinária do dia 25 de abril, o 

Tribunal concedeu o prazo de 30 dias conforme solicitado por meio de memorandos de 27, 

para que fossem apresentadas sugestões aos gabinetes, unidades técnicas, ao Ministério 
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Público, das contas estaduais e pertinentes para que a aqui a gente possa propor ao governo a 

criação de um programa estadual de transporte escolar, objetivo desse programa é 

racionalizar a aplicação dos recursos correlatos para utilizar os procedimentos 

administrativos por parte do estado e a fiscalização deste tribunal de contas. O prazo, senhora 

presidente, ele foi agora esgotado até o dia 25, foram dados 30 dias em que trabalham esse 

projeto, eu e a conselheira Milene, com a nossa equipe, no gabinete dela e do meu, e 

conversando com a doutora Milene em virtude de necessidade, nós vamos estender esse prazo 

por mais alguns dias e, provavelmente, até agora não recebemos nenhuma proposta para esse 

programa que pretendemos colocar à disposição dos conselheiros, e, em seguida após a 

análise de todos, se for o caso, votar e é muito importante esse projeto, eu acho que vai dar 

uma contribuição extraordinária, principalmente no que se refere ao transporte escolar, 

sabemos que há uma precariedade muito grande, o estado do Pará tem as suas peculiaridades 

em detrimento da sua região, nós temos o transporte através das rodovias de barcos, de 

lanchas, enfim, há toda uma situação que o estado do Pará tem essa peculiaridade, então, nós 

podemos e acreditamos poder contribuir, o plenário e essa corte de contas do governo do 

estado nessa criação desse programa estadual, então em virtude da importância desse projeto, 

desse programa, nós gostaríamos apenas de informar a todos, que vai ser estendido o prazo 

por mais 10 dias, a partir de hoje, mesmo que tenha vencido no dia 25, mas, conversando com 

a doutora Milene, entendemos a importância da participação máxima possível de todos, 

inclusive do Ministério Público, de todos, vamos aí então estender a partir de todos mais uns 

10 dias para recebermos as sugestões de todos para o programa estadual de transporte escolar 

no estado do Pará. Senhora presidente, essa é uma informação que eu gostaria de dar, 

solicitando que todos participem em virtude da importância desse programa, muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Antes de o conselheiro Nelson se pronunciar, um assunto importante, eu gostaria de 

registrar a presença em nosso plenário, do nosso ex-deputado, ex-vereador, Nadir Neves, 

sinta-se em casa doutor Nadir. E, eu passo a palavra ao conselheiro Nelson Chaves, que é 

coordenador de informática desta corte de contas e ele tem dentro da sua coordenação 

algumas novidades, ele como foi o idealizador do fórum e nós vamos estar se Deus quiser a 

partir do próximo mês, a partir do dia 21 e 22, estaremos realizando o 8º fórum do TCE Pará e 
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ele como idealizador tem mais algumas ideias agora dentro da área que ele está coordenando, 

que é a área de informática e eu passo a palavra ao conselheiro Nelson para a apresentação 

de projetos e processos que ele vem desenvolvendo dentro dessa área. Manifestação do 

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

cumprimentei ao plenário, eu quero estender os meus cumprimentos aos servidores, da casa 

que agora lotam o plenário, para dizer presidente sem delongas que quem deveria estar 

fazendo esse relato era o conselheiro André Dias, com a determinação da nossa resolução o 

fórum é coordenado pelo conselheiro e vice-presidente, como Vossa Excelência coordenou o 

primeiro e veja como roda a mão do destino. Vossa Excelência eu não digo décimo porque 

houve uma pequena interrupção pelos motivos que se conhecem, mas este ano completa os seus 

dez anos do primeiro fórum e Vossa Excelência por uma feliz coincidência, quem foi a 

coordenadora do primeiro, está na Presidência da Casa. A informação que eu quero trazer 

aqui, como eu disse, porque o conselheiro André antes da viagem, conversando comigo e com a 

presidente da Casa, todos nós, o conselheiro Julival substituiu na atividade plenária, mas na 

parte do fórum ele pediu uma cooperação, uma ajuda minha, que, na verdade foi extremamente 

leve, as diretrizes do fórum já estavam montadas. E eu apenas fiquei, passei um pequeno apoio 

para dar àqueles que de fato coordenam essas medidas e exatamente a escola de contas, quero 

registrar os meus cumprimentos a todo operosa equipe da escola, na pessoa da diretora e 

professora Carla Bengtson. Como eu também queria agradecer e cumprimentar o conselheiro 

Luís Cunha que é o presidente do conselho e da escola, como os demais integrantes aqui do 

conselho e que está aqui também a conselheira substituta Milene pelo apoio que deram, então 

a mim coube praticamente, exatamente o apoiamento pela ausência do conselheiro André, a 

que todos lamentamos, como repito de novo, é ele que deveria estar fazendo esse registro aqui, 

mas eu faço honrado, lamentando a ausência dele, mas honrado pela atribuição a que ele 

próprio me conferiu e também na área da nossa coordenação da informática, da Secretaria da 

Técnica da Informação e que tem aqui também na pessoa do Carlos Gomes, que é o secretário. 

Eu cumprimento a todos os servidores dessa área importantíssima para o tribunal e na 

realidade houve uma conjugação de esforços entre a escola que passou a gerenciar a parte 

toda da preparação do fórum e com o suporte do Carlos Peixoto também na parte gráfica, 

enfim, as coisas só saem quando todos colaboram, fosse só um fazendo isso certamente esses 
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resultados positivos que eu festejo agora sempre dizendo que já encontrei um barco e chegando 

lá no final, pouca coisa tem minha aqui, menos a conversa prazerosa de quando eles vão lá a 

minha procura e nós trocamos ideias. Eu vou pedir neste momento, depois, presidente, a 

anuência do plenário, eu vou pedir a diretora da escola que possa dar tribuna e fazer as 

alegações e trazer as informações necessárias onde o TCE Pará, há 70 de contribuição para a 

melhoria da governança pública que foi o tema escolhido para ser o tema principal no fórum, 

não é? Há um outro cartaz que vai aparecer também na tela que é uma década de criação do 

fórum do TCE e jurisdicionados, também escrito lá melhoria da governança pública. Eu quero 

registrar também para alegria nossa que no primeiro fórum que foi o único realizado lá no 

teatro Maria Silva Nunes estiveram presentes lá o deputado Cipriano Sabino, que à época 

estava para colocar o pé no tribunal, meses depois ele seria conselheiro, estava também lá 

também na qualidade de deputado, do conselheiro Luís Cunha, ao mesmo tempo em que eu 

cumprimento agora o meu querido amigo, ex-vereador, ex-deputado, o deputado Nadir Neves 

também deu a honra da sua presença, o Nadir sempre na atividade legislativa acompanhou 

muito de perto as nossas atividades aqui, é um amigo da casa, e, depois há a exibição também 

de uma outra transparência, naquela linguagem antiga era transparência, isso mesmo que se 

usa, mas agora está mais moderno. Mas, ao longo das edições do fórum nós tivemos 

aproximadamente oito mil participantes, não é pouco, porque na primeira edição nós 

estávamos com os dados configurados e foram 500, então, progressivamente esse quórum foi 

aumentando, o conselheiro Cipriano foi coordenador e passou na vice-presidência, foi o 

presidente. O fórum que foi coordenado pelo Luís com muito brilhantismo e também pelo 

Cipriano, por Vossa Excelência que agora está na Presidência. Então, ao longo do tempo 

capacitou oito mil pessoas. E o oitavo fórum do TCE jurisdicionado, 70 anos de contribuição 

para a melhoria da governança pública. Então é um evento que acho que se sedimentou e tem 

tido o apoiamento de todas as administrações e eu sempre falo aqui que do ponto de vista da 

concepção administrativa isso é muito importante e que o coordenador seja o vice-presidente, 

conselheira Milene, Daniel e Edvaldo, porque o vice-presidente historicamente nas estruturas 

sem nenhuma ofensa, ao contrário mas, às vezes quase fica uma figura decorativa pela falta de 

opção da administração, o sistema é presidencialista e normalmente agora com a força da 

corregedoria que tem esse tipo de atividade, diferente do que era apenas o coordenador e 
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agora com a ouvidoria também implantada, então é uma forma, eu digo assim, de a mesa 

diretora permanente se integrar. Então, de repente é isso, conselheira, eu queria pedir para a 

professora Carla assumir e o Carlos Gomes ser o operador ali junto com o eminente 

secretário, o Jorge e o Tuffi, para que possam compartilhar com esse auditório todas as 

providências que eles vêm fazendo, eu quero ressaltar aqui - como é Nadir que se dizia - que 

nós sempre brincávamos, assomar a tribuna, é isso mesmo, assomar à tribuna. Eu quero dizer 

da minha alegria de poder ter esse convívio com a escola, pelas providências adotadas, 

também logicamente e automaticamente com o pessoal da informática e dizer que em todos os 

momentos, doutora Silaine, da honra da presença da senhora nesta sessão e em todos os 

momentos o Ministério Público de Contas foi um parceiro do tribunal na consecução dos 

nossos objetivos e nós também estamos tendo a alegria, a satisfação e a honra de contar com 

as contribuições do Ministério Público de Contas para a formatação desse fórum. Eu espero 

ter feito aqui o que o conselheiro André Dias lhe pediu, eu agradeço a Vossa Excelência, a 

presidência também. Então, eu passo a palavra para a professora Carla, em nome da escola de 

contas Alberto Veloso a sua brilhosa equipe, valorosa equipe que se dedica sempre para que 

possamos fazer um fórum cada vez melhor em relação ao fórum anterior, essa é a nossa meta, 

eu tenho a impressão que isso se consumará também este ano, muito obrigado. Manifestação 

da Senhora Karla Bengtson: Excelentíssima presidente, tribunal de contas, conselheira Lourdes 

Lima, procuradora Silaine Vendramini, representante do Ministério Público de Contas dessa 

sessão. Excelentíssimo conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro 

Luís Cunha, conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia, nossos ilustríssimos 

conselheiros substitutos, Milene Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Souza, aos queridos 

jurisdicionados aqui presentes, aos servidores da casa que se encontram os secretários, a todos 

os servidores que nos acompanham pela transmissão da rádio TCE, boa tarde. Para nós, da 

escola de contas, é uma imensa alegria estarmos nesse plenário, nessa tarde compartilhando 

as informações inerentes a realização do 8º fórum do TCE Pará e jurisdicionados. Nós 

sabemos que o tribunal de contas nesse ano de 2017 em comemoração aos seus 70 anos e 

também celebra uma década de criação deste fórum de uma ação educativa de tamanha 

grandeza construído de criação pela resolução 17.467 no ano de 2007 tendo em seu 

idealizador como proposta nessa resolução conselheiro Nelson Chaves, sabemos da grandeza 
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que essa ação educativa, esse fórum representa a nível de capacitação e orientação 

pedagógica no âmbito do controle externo perante o nosso território nacional, e para nós é 

uma imensa satisfação e desafio estarmos enquanto escola de contas coordenando sobre a 

execução do fórum sobre a coordenação, perdão, dizendo melhor, a princípio do nosso 

conselheiro André Dias, e posteriormente tendo essa orientação como coordenador, o 

conselheiro Nelson Chaves. Para realizar um fórum dessa grandeza, com certeza não podemos 

deixar de relatar aqui a importância que essa casa tomou frente as adversidades que 

encontramos na conjunta econômica do país. E, a escola de contas embora esteja em uma 

condução da execução nós gostaríamos de deixar bem claro excelentíssimos conselheiros que 

todas as unidades dessa instituição estão envolvidas para que o 8º fórum do TCE Pará dos 

jurisdicionados seja uma realidade, nós temos muitos desafios para a realização, com certeza 

e, essa participação em integração das unidades tem feito a diferença. Eu gostaria de 

expressar essa participação, a começar pelo gabinete da presidência, com as direções das 

atividades do fórum, do cerimonial estando à frente do acompanhamento das contratações de 

infraestrutura, de montagem, não só de decoração, mas também envolvido com a hospedagem, 

com o acompanhamento dos palestrantes, o gabinete militar no suporte de acompanhamento e 

o translado no momento do evento em si. A assessoria de comunicação realizando a 

divulgação, interna e externa do evento, bem como auxiliando na elaboração do material de 

propaganda do fórum. Secretaria de gestão de pessoas mobilizando a participação dos 

servidores da casa, a Secretaria de Tecnologia da Informação na pessoa do nosso secretário 

Carlos Gomes, queremos expressar inclusive a nossa gratidão a todos eles pela forma como 

tem elaborado e formulado toda a estrutura de informática necessária para o evento, inclusive, 

aperfeiçoando o SIGA que é um instrumento que já temos criado desde a gestão do conselheiro 

Luís Cunha, um instrumento extraordinário que tem sido o sistema integrado de gestão 

acadêmica e esse sistema tem sido aperfeiçoado para não só a inscrição, mas a avaliação de 

reação e certificação de todos os participantes da 8ª edição. Temos também a participação do 

controle externo, temos aqui a presença da nossa secretária, subsidiando as informações 

inerentes aos jurisdicionados, bem como a Secretaria Geral, a procuradoria, o gabinete dos 

conselheiros, a corregedoria que colaboraram dedicados ao encaminhamento de temas, 

sugestões de palestrantes, a ouvidoria auxiliando nos na elaboração do instrumento avaliativo 
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de reação, queremos também expressar a contribuição do controle externo fiscalizando, 

analisando, orientando o cumprimento da legalidade, dos atos que tem sido praticados para a 

efetivação e legalização, realização do evento, temos também a Secretaria Administrativa 

viabilizando todo o esforço e apoio com os recursos para o pleno êxito do fórum, e, queremos 

registrar também aqui a presença, acompanhamento e orientação do conselho consultivo, nós 

presidente, conselheiro Luís Cunha, nossos membros, a nossa também querida conselheira 

substituta Milene Cunha, com as suas equipes, com os seus gabinetes colocados à disposição 

para acompanhar, apoiar, não só na construção da programação, dos textos inerentes ao site, 

mas, a presença do conselho consultivo foi muito importante em todo esse processo, nossa 

equipe que está aqui nesse plenário nessa arte se sente extremamente gratificada com todo o 

aprendizado que tem gerado isso, essa ação educativa tem gerado um aprendizado 

extraordinário para a escola de contas e nós acreditamos que o crescimento e a 

profissionalização que tanto almejamos da escola de contas tem sido dividido com o apoio de 

cada um dos conselheiros, excelentíssimos conselheiros aqui e de seus gabinetes e de todas as 

unidades desta instituição. Esta corte de contas, nós acreditamos que o envolvimento de todos 

refletirá significativamente no sucesso desse evento, e, para que ele fosse uma realidade 

também contamos com a parceira. Parceiros que diante da relevância do evento estão 

somando com essa ação, temos a Assembleia Legislativa, TCM, Ministério Público do Estado e 

o Ministério Público de Contas dos municípios do Pará. E, estabelecemos uma meta para que 

esse 8º fórum pudesse estar efetivamente atendendo ao seu objetivo, e a nossa meta é atender 

em capacitação 100% dos órgãos jurisdicionados do TCE. E, para isso nós contamos com o 

apoio da Secretaria de Controle Externo que fez todo o levantamento dos órgãos 

jurisdicionados desta corte do tribunal de contas do estado do Pará. E, com base nessa 

informação, a partir de uma parceria realizada com a escola de governança, nós compactamos 

com todos os agentes de desenvolvimento de capacitação dos órgãos jurisdicionados do TCE, 

fizemos no dia 11 de maio uma grande reunião com os conselheiros e nessa reunião tivemos a 

presença de 70% dos órgãos jurisdicionados recebendo a informação de como seria a 

metodologia de inscrição para o ano de 2017. Então, a participação dos servidores nesse 

processo de inscrição dos órgãos jurisdicionados têm sido uma experiência gratificante para 

nós, hoje, verdadeiramente, nós já estamos até o momento com 560 inscrições efetivadas, ainda 
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não adentramos ao mês de junho, a partir do dia primeiro estaremos abrindo o nosso site e 

estendendo as inscrições ao público em geral, mas já estamos hoje com mais de 50% do 

número de nossas inscrições preenchidas, e esse credenciamento tem sido feito a princípios 

pelos nossos colaboradores conforme as vagas apresentadas aos jurisdicionados, lembrando 

que teremos uma frequência mínima de 75% e o próprio SIGA, o nosso sistema integrado, ele 

vai estar em um término do evento disponibilizando a avaliação de reação construída com a 

ouvidoria e em seguida, viabilizando a certificação de cada participante, vale ressaltar que 

esse ano também trazemos uma inovação e a transmissão online com a possibilidade dos 

espectadores formularem as perguntas aos palestrantes. A nossa equipe da Ecav estará atenta 

às perguntas não só da plenária, mas também que chegarão online, aqueles jurisdicionados, os 

espectadores que estarão acompanhando a transmissão poderão efetivar a pergunta que 

chegará aos nossos palestrantes, é bem verdade que não teremos condições de talvez no 

momento responder a todos ao vivo, mas as respostas em parceria com a ouvidoria serão 

encaminhadas e informadas a cada pessoa que participou nesse momento formulando as suas 

perguntas aos palestrantes. Queremos relembrar também que a nossa programação no dia 21 e 

22 de junho ela conta com a presença de grandes palestrantes que irão contribuir dentro da 

temática frente aos 70 anos de contribuição para a melhoria da governança pública, traremos 

para a palestra magna o presidente do IRB, o conselheiro Sebastião Helvécio, com a temática 

de controle de políticas públicas. Teremos a palestra com o Henrique Amarantes Costa Pinto, 

secretário de articulação de políticas públicas e a Secretaria especial do programa de 

parcerias de investimento do gabinete da presidência. Teremos também a participação 

trazendo matemática frente ao programa de governo, que é o governo digital, uma estratégia 

de governança que vai ser ministrado pelo doutor Marcelo Daniel, ele que é secretário de 

tecnologia da informação do ministério do planejamento, temos também a presença do 

ministro Benjamin Zymler, ministro do tribunal de contas da União, abordando o controle 

externo das concessões de serviços públicos e das parceiras público e privadas, contaremos 

com um palestrante, com um auditor federal de controle externo do TCU, do doutor Paulo 

Pessoa Guerra Neto, contaremos com a participação do nosso presidente da Fundação 

Amazônia de Amparo à Estudos de Pesquisa, a FAPESPA, secretário Eduardo José Monteiro 

da Costa e finalizando a nossa programação no dia 22, teremos a participação do conselheiro 
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Inácio Magalhães Filho, ele que é conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bem, 

excelências, essa é a programação que temos com proposição para a realização do nosso 8º 

fórum do TCE Pará, dos jurisdicionados, e nós gostaríamos de pedir que a equipe da Ecav 

nesse momento se colocasse de pé. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Só um instantinho, eu vou interromper só um pouquinho, para um 

registro especial que também que eu queria fazer. É que nas presenças registradas há 10 anos, 

eu queria me referir a conselheira Rosa Egídia, que estava presente como representante do 

Ministério Público de Contas, na delegação do Ministério Público de Contas, e eu falei aqui 

nos dois deputados, hoje conselheiros, o meu querido Nadir, e àquela altura ainda não dava o 

prazer de estar aqui conosco, a honra da sua presença. A doutora Silaine, que, é posterior ao 

primeiro fórum, o conselheiro Odilon também como os demais conselheiros substitutos. Mas, a 

conselheira Rosa, à época, procuradora do Ministério Público esteve sempre presente lá 

naquele primeiro encontro que eu acho que para os que participaram foi memorável. O 

primeiro foi meio cambaleante, mas a situação lá foi muito bonita, muito agradável, e eu 

queria registrar a presença de Vossas Excelências também. Manifestação da Senhora Carla 

Bengtson: Como falávamos, conselheiro, nosso decano, eu gostaria de que a equipe da Ecav 

ficasse de pé, porque no dia da elaboração do 8º fórum tem sido permeada pelo trabalho dessa 

equipe. E, sabemos que a dedicação dos nossos servidores tem sido preciosa na realização 

dessa tarefa árdua, mas desafiante, podem sentar-se. E, nós gostaríamos nesse momento de 

passar a palavra ao nosso secretário de tecnologia da informação, Carlos Gomes, que estará 

apresentando o nosso site tão bem elaborado, com tanta dedicação pela área de tecnologia. 

Muito obrigada, uma boa tarde. Manifestação do senhor Secretário de Tecnologia da 

Informação Carlos César Silva Gomes: Senhora presidente, conselheira Lourdes Lima, 

senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhora procuradora, servidores, boa tarde a 

todos. Inicialmente quando o tribunal definiu que faríamos o fórum com recursos próprios, a 

SETIN juntamente com a presidência e a ECAV, criamos algumas estratégias para que 

pudéssemos identificar a melhor solução de tecnologia que pudesse atender aos requisitos e 

demandas do fórum, um evento muito grande para a gente, uma experiência, um piloto, o 

tribunal nunca havia realizado um evento com recursos próprios, então, identificou-se naquele 

momento que a melhor solução seriam usa o SIGA, esse sistema de gestão já vinha utilizando, 
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porém, precisaria de algumas adaptações, que foi uma grande inovação que a SETIN mostrou, 

nos apresentou e que eu vejo como um grande diferencial para este evento, porque 

anteriormente ao abrir as instruções do fórum, qualquer pessoa poderia acessar o portal de 

inscrições, se cadastrar, quem chegasse primeiro obtinha as vagas, com o uso do SIGA mudou 

o formato. Então, além de o tribunal garantir a presença de representantes de todos os órgãos 

jurisdicionados, o SIGA tem a capacidade de selecionar dentro do seu órgão as pessoas com os 

melhores perfis para estarem presentes no evento. E, com isso nós teremos um público 

certamente mais qualificado e ação do tribunal, na minha opinião, será muito mais efetiva. 

Então, para que se pudesse ser viabilizado, ao iniciar as inscrições, apenas os ADCS teriam 

acesso ao sistema. O público em geral hoje ainda não está habilitado a ter acesso apenas via 

os ADCS. Então, viabilizando isso nós criamos algumas funções no SIGA que poderia 

contemplar algumas demandas que o fórum nos apresentou. Além do sistema em si, nós 

criamos o site, um hotsite, onde todo o material do site está sendo divulgado e nós temos aqui, 

a grande diferença desse ano, além da questão do ADCS, hotsite apresenta um conteúdo, uma 

descrição contendo basicamente um histórico do nosso evento, que está na sua 8ª edição, temos 

a programação disponível ao público, para conhecer o conteúdo do evento completo, ele pode 

fazer um download ou visualizar em um formato, vai ser uma espécie de uma cartilha, de uma 

leitura. As inscrições automaticamente são direcionadas para o nosso sistema de inscrições, 

que é o SIGA, onde o usuário é habilitado por um acesso e senha particular, via o CPF do 

servidor, nós temos registrados todos os fóruns anteriores aqui, então para quem quiser 

conhecer o conteúdo que foi abordado nos anteriores eventos também está disponível nesse 

site. A transmissão online através de uma parceria com a empresa que hoje detém o contrato, a 

transmissão plenária do tribunal, nós teremos a transmissão online como esse o fórum ficou 

um pouco mais reduzido e enxuto o evento, qualquer pessoa via internet poderá através do 

portal do tribunal ter acesso ao vídeo, ao áudio, ao vivo do evento e ele poderá formular 

perguntas, que chegarão via sistema para a comissão encaminhar para um conselheiro que vai 

estar moderando aquela palestra naquele momento, para que ele possa formular a pergunta ao 

palestrante que responderá ao vivo e o cidadão que questionou terá a sua resposta 

automaticamente online. E, também nós teremos uma outra novidade que é o que? O fórum vai 

estar disponível, quem perdeu a edição online, o nosso portal vai estar registrado com todas as 
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palestras e qualquer pessoa poderá assisti-lo posteriormente a qualquer momento. Então, são 

situações novas e isso sem custo, e o site além disso, ele vai trazer também todas as notícias 

que a área de comunicação publicar referente ao evento automaticamente, e eles publicam no 

portal do tribunal e ele automaticamente coloca a notícia para o portal do fórum, 

especificamente, e a última ação do nosso evento será a avaliação de reação e certificação dos 

participantes, a previsão nossa é que a partir do dia 27 estará disponível, sempre lembrando 

que é mediante uma frequência mínima de 75%, respondendo a avaliação que está prevista no 

sistema. A pessoa entra lá, responderá e terá a emissão online do seu certificado. Senhores 

conselheiros para a gente foi um grande desafio, eu acho que como um legado que nós iremos 

deixar, quer dizer, o próximo fórum, com certeza, esses esforços iniciais estarão superados, 

então eu acredito que o tribunal daqui para a frente poderá executar com o seu corpo próprio 

os próximos eventos deste porte. Então, finalizando, eu e a doutora Karla estamos disponíveis 

a qualquer questionamento dos senhores, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, a única coisa que me resta é 

agradecer esse brilhante trabalho que as duas equipes, as equipes todas que se integrem, por 

favor, do tribunal, eu acho se os eventos saírem da forma como todos sonhamos e planejamos, 

e trabalhamos neste sentido, eu acho que todos nós estaremos contemplados com grande 

alegria, com a leveza do dever cumprindo e mostrar que é possível sim fazer um trabalho com 

simplicidade e ao mesmo tempo com muita competência, a favor dessa sociedade que tanto 

espera de nós, trabalho sério, elucidativo, a gente vê que cada ano isso é uma alegria e que a 

cada ano os limites sempre são superados, é uma contribuição conjunta. Eu acho que cada um 

é conselheiro, cada um é substituto, cada um é um servidor de alguma forma e tem um pouco 

do seu dedo, da sua inteligência, do seu suor, no sentido que isso seja uma imagem externa 

desta casa mostrando o nosso desejo e fundamentalmente acima de tudo, eu tenho repetido 

isso, isso vai ao encontro do controle social e quando a gente questiona o controle social, essas 

nossas raízes, ou seja, a participação da sociedade na responsabilização do uso dos recursos, 

isso vem lá da revolução francesa. O princípio da revolução francesa que depois foram 

colocados na primeira constituição republicana brasileira, por Rui Barbosa, e finalmente 

implementada por este grande paraense como vai sair na publicação da escola onde os mais 

ilustres brasileiros de todos os tempos que foi Inocêncio Serzedello Corrêa, que por meio de 
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eventos como esse à memória, a lembrança, o trabalho, o sacrifício e a luta, do que foi este 

paraense ilustre que pouca gente ainda infelizmente no nosso estado conhece. Então, eu queria 

na realidade a cada um, dar o meu abraço, o meu cumprimento, e parabenizar a todos, a Vossa 

Excelência na presidência também, porque proporcionou os meios e as condições para que isso 

fosse executado e essa inovação que vem, que é uma continuidade, porque a informática está 

trabalhando em cima de alguma coisa que já vem implantada, passou por Vossa Excelência, 

Cipriano, Luís e todos tiveram uma contribuição para que esse resultado, eu posso dizer 

primoroso e eu volto a repetir que essa coordenação inicialmente foi do conselheiro André 

Dias. Eu fui um mero participante aqui nas nossas pequenas conversas para tentar fazer 

alguma colaboração, mas eu penso que de fato o tribunal vai ter um grande evento com a 

execução desse 8º fórum no seu 10º ano. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente, conselheiro Nelson, Vossa 

Excelência foi um insistente, eu lembro que a nossa resolução foi criada em 2007, mas que foi 

no início de 2008 que nós tivemos essa modernidade, o primeiro onde o conselheiro Cipriano, 

muito bem lembrado por Vossa Excelência, o conselheiro Luís e o nosso amigo Nadir ainda 

estavam na Assembleia Legislativa. A doutora Rosa no Ministério Público realmente não foi 

fácil, Vossa Excelência idealizou, insistiu, e, persistiu e lançou aqui um desafio neste plenário e 

já indicando, a gente como coordenadora, enfim, e, a gente sem experiência, mas não 

hesitamos em aceitar a proposta que Vossa Excelência colocou a este plenário e os 

conselheiros à época, todos foram unânimes em aprovar a ideia, e fomos a luta, e hoje, eu vejo 

assim, semente foi lançada e que foi bem cultivada, hoje, a gente já vê com certeza que há 

frutos e quando nós vimos as contas de governo, umas contas que vem apresentado com os 

jurisdicionados, a gente observa que já começam a dar e eu lembro-me que quando estive à 

frente, nós fizemos uma avaliação das contas julgadas posteriormente a esses eventos que vem 

acontecendo e principalmente ao fórum que foi o primeiro dos eventos sobre a questão de 

orientação pedagógica, e, a gente percebe uma melhoria na qualidade das prestações de 

contas apresentadas tanto pelos nossos jurisdicionados, quanto, com certeza, para os 

jurisdicionados do TCU e do TCM, e isso nos alegra quando a gente volta ao tempo e lembra 

das dificuldades, mas que foram momentos, até muitas vezes de angústia, mas que valem a 

pena, vale a pena quando se veem os resultados, conselheiro Luís, os resultados positivos e de 
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ações que refletem na qualidade do controle externo, e, isso vem refletindo na qualidade do 

controle externo, com certeza, e eu passo a palavra ao conselheiro Cipriano Sabino. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, rapidamente eu queria cumprimentar obviamente o conselheiro Nelson, que foi o 

idealizador deste evento e na época eu queria cumprimentar a Vossa Excelência também 

presidente, porque ainda que muitos não acreditassem e não entendessem, vamos dizer assim, a 

visão, o futuro e no primeiro evento é que se apresenta, vamos dizer assim, as maiores 

dificuldades, a gente enfrenta coisas que nunca viu, se depara com situações que tem que 

resolver ali em curto espaço de tempo e totalmente novas, e quando vai para o segundo e para 

o terceiro, muitas coisas a gente já sabe que acontecem e como é que faz. Quando acontece 

isso com a própria equipe que trabalha, nós temos servidores que trabalharam em todos os 

fóruns, então, cumprimentar a Vossa Excelência e ao Nelson pela ideia e por defender 

efetivamente olhando para o futuro e repetindo quando muitos não acreditam, não entendem, 

cumprimentar Vossa Excelência e conselheiro Nelson, que foram pioneiros – o Nelson pela 

ideia e Vossa Excelência pela coordenação –, e tiveram que enfrentar toda a linha de frente, o 

primeiro contato com o fórum e jurisdicionados que Vossa Excelência conduziu. Já estamos no 

décimo ano, no oitavo fórum. Eu tive a oportunidade de coordenar, também, conselheiro Luís 

Cunha, e, hoje, conselheiro André, na condição de vice-presidente, é o coordenador do fórum, 

pela resolução idealizada pelo Nelson, no sentido de deixar a oportunidade – com o apoio de 

todos, obviamente, dos conselheiros, dos servidores, da Escola de Contas – de o vice-

presidente coordenar. E o conselheiro André até, enquanto estava aqui, poucos dias atrás, 

junto com a Escola de Contas, conselheiro Luís Cunha, a doutora Carla e toda a equipe da 

Escola, vinha trabalhando nisso, e, por motivo de força maior, obviamente, teve que se 

deslocar, e, como prometemos, todos nós, conselheiros, o conselheiro Nelson está dando a 

contribuição dele, ajudando nessa questão. O sentido desse evento abrir as portas do tribunal, 

conversar com a sociedade, com os jurisdicionados, orientar, trazer pessoas que dominam o 

assunto do controle externo, da discussão da questão das contas, todo esse processo você vai 

verificar que, recentemente, tivemos o impeachment da presidente com base no posicionamento 

do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, são situações importantes que acontecem através 

do controle externo, da competência dos tribunais de contas. Essa aproximação, essa conversa 
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com a sociedade, esta orientação, este bate-papo, vamos dizer assim, acredito ser fundamental. 

Evento consolidado. O tribunal tem esse compromisso, acredito eu, já na agenda do Pará, e eu, 

sinceramente, falo, aqui, com tranquilidade, porque, quando tive a oportunidade de ser 

presidente – conselheiro Luís Cunha também, recentemente –Vossa Excelência, presidente, tem 

viajado – e viajou, quando era presidente –, não tenho conhecimento de um evento desta 

envergadura, deste tamanho, no Brasil, que converse com a sociedade. Os ministros que 

estiveram aqui palestrando, conversando, todos falaram da mesma forma. Falam aqui no Pará 

e fora. Nós temos um evento de uma grandiosidade que temos que respeitar. Conversamos com 

todos os prefeitos, com os secretários, com os vereadores, ou seja, com todos os 

jurisdicionados e a sociedade, quando vem um estudante universitário de administração, de 

direito, de contabilidade. Enfim, é um evento verdadeiramente grande, que mostra, para a 

sociedade paraense e para o Brasil – os que vêm de fora reconhecem e elogiam –, o nosso 

tribunal. E a faço um destaque, agradecendo a doutora Carla, com toda a equipe da Escola de 

Contas, que vem trabalhando há muito tempo nessa questão. Todo dia, recebemos pessoas de 

fora. Nesse dia, nós abrimos as portas e recebemos toda a sociedade, digamos assim – pelo 

menos os que estão inscritos. Temos que receber de braços abertos, dar toda atenção, carinho 

e respeito às pessoas que participam do evento, recebendo todos e esclarecendo o máximo de 

dúvidas que for possível fazer. Então, importante destacar. Doutor Carlos Gomes, parabéns, 

também, a toda sua equipe. A evolução apresentada é esperada, a gente torce por isso, todos os 

coordenadores de fórum, conselheiro Nelson, eu, conselheiro Luís Cunha, doutor Odilon, 

doutora Rosa, conselheira Lourdes. Esperamos que o próximo fórum seja melhor, maior, mais 

organizado, mais efetivo, e traga, efetivamente, a produtividade. É o que a gente espera que 

aconteça. Então, parabéns à Vossa Excelência; à equipe da Escola de Contas, mais uma vez; 

ao conselheiro André; ao gabinete do conselheiro André, que trabalha; o conselheiro Nelson, 

que está ajudando; a presidente, porque dá todo e total apoio nesse sentido. Há uma alegria, 

um orgulho, uma satisfação, quando a gente vê um evento que eu considero nosso, visto a 

camisa com muita alegria e orgulho, melhorando cada vez mais. Isso é importante e 

fundamental. E digo ao senhor, doutor Carlos, que a sociedade espera isso da gente. Pode até 

não falar, mas espera. Alguns aplaudem, outros não. Reconhecem, melhor dizendo. Mas, no 

fundo, a sociedade espera essa evolução, essa melhoria dos nossos eventos, e o fórum é o 
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maior deles, com certeza absoluta. Então, faço os cumprimentos que eu já fiz, agradecendo, 

parabenizando pela evolução. Com certeza absoluta, dia 21 e 22 de junho de 2017, no Hangar, 

mais um evento de sucesso. Podem esperar mais de mil inscrições, tranquilamente acontecerá. 

Então, vamos todos estar empenhados no sentido de receber a todos de braços abertos, desde a 

recepção, do credenciamento, na organização do auditório, enfim, todo o nosso empenho no 

sentido de atender e receber bem as pessoas, porque isso é fundamental. Todos gostam de ser 

bem recebidos, bem tratados. E, além do mais, vamos apresentar um conteúdo extraordinário, 

que todos têm interesse. Agora, com a inovação trazida pelo doutor Carlos Gomes, as pessoas 

vão prestar mais atenção nas palestras, sabendo que, depois, elas podem tirar as anotações 

que quiserem sem estarem preocupadas em anotar tudo, porque está tudo sendo gravado, 

então, eu vejo as observações, os destaques, e, em casa, em outro momento, assisto novamente 

para fazer as anotações necessárias. Então, cumprimento a todos, senhora presidente. Vossa 

Excelência está de parabéns, conselheiro André, conselheiro Nelson Chaves. Conselheiro 

Nelson fala que vai sair. Daqui a pouco, aprovam a lei da bengala para 80 anos. Já estava em 

70, passou para 75, tem condições, totalmente, de honrar isso aí, pela saúde e pela vida. 

Independentemente de ele estar aqui ou não, acredito que o fórum é um evento consolidado no 

Tribunal de Contas, isso que eu quero dizer. E, se por vontade dele – tem tempo, já contribuiu 

muito ao tribunal –, quisesse sair hoje, com certeza absoluta o fórum, entre outras 

contribuições que ele já deu, foram e são importantíssimas para o controle externo, para os 

tribunais de contas de todo o Brasil, e para o Estado do Pará não deixa de ser diferente. Falo 

isso de coração e reconheço, agradecendo ao meu irmão Nelson por isso. Devolvo a palavra à 

Vossa Excelência. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria, também, de parabenizar a equipe 

da Escola de Contas e agradecer a todos os conselheiros e o conselho consultivo, em nome do 

conselheiro Luís, pela sexta da integração. Nós tivemos a oportunidade de participar de mais 

uma sexta da integração, que foi uma ideia do nosso decano. Com certeza, quem perdeu, 

perdeu muita coisa. Conselheiro Cipriano, sei que Vossa Excelência não foi porque quis, mas 

já está no nosso site. Nós tivemos a presença do secretário Adnan Demachki, que deu um show, 

nos apresentando o tema da Pará 2030, com foco na questão econômica e social do Pará. Com 

certeza, foi um dia muito importante para todos nós e os conselheiros, procuradores que 
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estiveram presentes, doutor Felipe, doutora Deíla, e os nossos conselheiros substitutos, o 

conselheiro Nelson, conselheiro Luís, conselheira Rosa, conselheiro Odilon. Foi, realmente, 

um momento de importância para todos nós, conselheiros e servidores desta Casa, ter um 

melhor conhecimento do que vem acontecendo dentro do nosso Estado, alguns temas, projetos, 

metas traçadas pelo Governo Estadual. Também, eu quero parabenizar a Escola de Contas por 

este momento; parabenizar, novamente, ao conselheiro Nelson, pelas ideias maravilhosas que 

estão dando oportunidade para que o tribunal tenha a ideia sobre o que vai acontecer amanhã. 

Então, o nosso tribunal, amanhã, também vai participar de um dos eventos que tem a Escola de 

Contas Alberto Veloso, que vem trabalhando desde a época do conselheiro Cipriano, foi dado 

continuidade ao conselheiro Luís, e, hoje, nós estamos dando continuidade a esse tema, que já 

vai se ampliando para o cidadão universitário. Começou com a escola pública de ensino médio 

e nós já estamos alcançando universitário. Amanhã ainda não vai ser universitário, porque nós 

ainda vamos estar em uma escola de ensino médio e vamos apresentar um vídeo institucional. 

Só reforçando que, amanhã, os que puderem estar presentes, com certeza, para emitir suas 

opiniões. Eu já tive a oportunidade, conselheiro Nelson, de participar e ver quanto os 

servidores, os professores, os alunos ficam felizes com a nossa presença. Essa presidência 

também se manifesta no sentido de comunicar a este plenário que, em reunião, tratada com os 

conselheiros, nós decidimos que, neste mês, em razão das apresentações das situações de 

dificuldades junto à justiça com relação ao concurso público, nós tivemos um prazo até o final 

de abril, e, a partir desse mês de maio, mesmo com demandas judiciais – inclusive mandatos de 

segurança que estavam até o final de abril, e, agora, são ações ordinárias com pedido de 

cautelar –, nós reunimos com os conselheiros e ficou decidido: ontem nós já começamos a 

chamar os concursados. Já fizemos uma chamada de oito deles, inicialmente, e o controle 

externo e a Escola de Contas já estão orientados, no sentido de trabalhar esses servidores que 

nós vamos receber a partir no dia primeiro, que já estão se habilitando para começar suas 

atividades no Tribunal de Contas. Oito foi a demanda inicial, por conta da logística, que está 

com dificuldade. Os próprios conselheiros sabem da dificuldade de advogados, e foram logo os 

primeiros a serem chamados. Sete advogados e um da área de controle externo, mas também 

arquiteta, que faz parte da área do controle externo no sentido de análise de obras públicas e 

do Estado. A partir de agora, a medida que forem chegando as demandas do controle externo e 
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de todas as áreas, e de acordo com as possibilidades financeiras do órgão, nós estamos 

fazendo alguns ajustes para que a gente possa dar prosseguimento no chamamento desses 

servidores concursados. Dia dois, na próxima sexta, também, gostaria de convidar todos os 

conselheiros, os servidores, o Ministério Público, que vai, também, receber a imagem 

peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Ela está em Belém do Pará e visitará a nossa 

instituição, Tribunal de Contas. Na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós estaremos 

recebendo a imagem peregrina com a vinda do bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu. No dia de 

ontem nós recebemos a visita, no gabinete da presidência, do superintendente dos Correios, e 

já está tudo certo para dia oito, o lançamento do selo que foi realizado o concurso e o correios 

de telégrafo já está com o selo pronto para que a gente possa lançar aqui no nosso espaço 

cultural Clóvis Moraes Rego. Nós vamos estar apresentando, como proposta dos conselheiros 

Cipriano e Nelson, todos os selos e demais marcas produzidas aqui no Tribunal de Contas, as 

logomarcas que foram lançadas nesta instituição. Nós faremos a apresentação dos selos e 

marcas do Tribunal de Contas, já dando início aos 70 anos. Oito de julho é que foi a criação, 

mas nós já estamos antecipando, com todos esses eventos: a imagem peregrina, o lançamento 

do selo um mês antes, o fórum. Enfim, todos esses eventos já voltados para os 70 anos da 

criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Portanto, é uma alegria a gente, nesta 

manhã, festejar com todos vocês tudo o que foi colocado durante a matéria administrativa. 

Continua a palavra à disposição dos senhores conselheiros. Conselheiro Odilon, depois 

conselheira substituta, Milene. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, todo trabalho bem-feito deve ser reconhecido, e publicamente. O 

fórum idealizado – o oitavo –, do jeito que está construído, que foi posto aqui, vai, em muito, 

enaltecer os 70 anos desta Casa, além de todos os eventos que Vossa Excelência tem 

programado para festejar 70 anos, que não é uma instituição com 70 anos, diga-se de 

passagem, é uma instituição que tem respeito social. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro, só um aparte: eu 

esqueci do lançamento do livro do nosso idealizador dos tribunais, nosso paraense Serzedello 

Corrêa, dia 20. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Justamente, todos os eventos: o lançamento do livro, o selo, toda a programação cultural que 

Vossa Excelência já disponibilizou. Tudo isso vem enaltecer os 70 anos desta Casa. O fórum, 
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de igual forma, está à altura desses 70 anos. Vejo, aqui, que uma execução, para ser adequada 

e bem realizada, ela necessita sempre de um bom planejamento, e aqui não há sombra de 

dúvida de que o fórum está muito bem planejado. Há de se enaltecer, agradecer a 

cumprimentar a equipe do conselheiro André – agora, a do conselheiro Nelson, que assumiu o 

trabalho na ausência dele –, a toda a Escola de Contas, e a Setin, também. Parabéns, Carlos. 

Eu gostei muito da forma que foi apresentado. Eu sou um crítico construtivo sempre. As 

ferramentas que hoje nós temos à disposição, nos permitem ganhar muito tempo e alcançar 

muitas pessoas. A tecnologia da informação está aí para isso. Então, eu parabenizo, pelo 

empenho e dedicação, a Escola de Contas, a Setin, todos os servidores envolvidos. Eu vejo que 

o conteúdo e os palestrantes vão, e muito, abrilhantar esse evento. Desde agora, esse evento já 

tem a grandiosidade que deve ter, principalmente porque ele vai culminar com não a 

compulsória, conselheiro Nelson, mas com 70 anos desta Corte. E, aqui, há que se referenciar 

todo o brilhantismo dos conselheiros que idealizaram – conselheiro Nelson –, porque o 

Tribunal de Contas, além da sua função de julgador, também há uma função preventiva da 

sociedade, e ele, enquanto avaliador de controle, tem que estimular o controle social. Eventos 

dessa natureza capacitam pessoas que serão fiscalizadas, estudantes, nossos servidores, e 

cumprem, de fato, essa função nobre do Tribunal de Contas, que é a preventiva e orientadora. 

Então, presidente, na sua pessoa, eu parabenizo a todos, e estou muito feliz de pertencer à 

instituição neste momento. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Quero apenas me associar às palavras do doutor 

Odilon e de todos os que me antecederam, dizer que eu sou testemunha da evolução do fórum, 

como bem lembrou o doutor Nelson. Desde sua primeira edição eu participo, com muito 

prazer, aprendo com todas as edições organizadas pelo tribunal. Essa oitava edição, como bem 

disse o doutor Odilon, já reflete, pela própria organização dela, o amadurecimento que as sete 

anteriores lhes proporcionaram desde a sua criação, com a idealização do doutor Nelson, mas 

com a colaboração de todos os outros presidentes que realizaram edições do fórum, como o 

conselheiro Lauro Sabbá e o conselheiro Fernando Coutinho Jorge. No mais, apenas 

cumprimentar Vossa Excelência, presidente, por viabilizar essa organização desse nível; a 

coordenação, a quatro mãos, do doutor André Dias e doutor Nelson, mas com muitas outras 

mãos envolvidas dentro do gabinete de cada um deles; a equipe da Escola de Contas, assim 
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como do conselho consultivo, que auxilia, que cria; a Secretaria de Tecnologia e Informação 

do tribunal; demais secretários e servidores que estão envolvidos, inclusive aqueles da 

ouvidoria, com os quais tenho participado um pouquinho de perto. É isso, presidente. 

Parabéns. Tenho certeza do sucesso do oitavo fórum. Manifestação da Excelentíssima senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A gente percebe que isso está 

realmente acontecendo porque cada um, dentro da sua expertise, está ajudando, não é, 

conselheiro Nelson? Hoje, a ouvidoria, Vossas Excelências pegando todos com o mesmo ideal. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Senhora presidente, diante tudo que está sendo discutido aqui no plenário, me faz lembrar uma 

frase da filosofia Ubuntu, que diz assim: “sou quem sou porque somos todos nós”. Como bem-

dito por Vossa Excelência, quando um trabalho é realizado a tantas mãos e com o carinho e 

dedicação de todos, o resultado não poderia ser outro que não, realmente, algo maravilhoso. 

Então, parabenizar a todos que estão envolvidos na questão do fórum – começou com a 

organização do conselheiro André, e, agora, está à frente o conselheiro Nelson. Para você ver 

como é a vida, não é, conselheiro Nelson? O senhor que idealizou o evento, está tendo a honra 

de poder conduzi-lo agora, nessa reta final. Parabenizar, também, a toda a Ecav, porque eu e 

conselheiro Luís Cunha somos testemunhas, de perto, da dedicação e comprometimento de 

toda a equipe, liderada, agora, pela Carla Bengtson. A gente sabe o quanto o pessoal tem se 

esforçado, ficado até tarde, realmente buscado todos os esforços para solucionar, às vezes, 

pequenos probleminhas que vão surgindo ali, de última hora, juntamente com a tecnologia da 

informação, que dá todo o suporte necessário e importante para que tudo isso aconteça. E a 

gente fica muito feliz, realmente, de participar e de ter um evento dessa magnitude, que faça 

esse diálogo com a sociedade, que mostre, realmente, a cara do tribunal, que a gente está 

empenhado em fazer o nosso trabalho. E aí, presidente, aproveitando que a gente vai fazer o 

fórum agora, eu gostaria, também, de reportar aos senhores, a este colegiado, a minha ida 

para o TCE de Rondônia. Agora, na quinta-feira, eles fizeram um fórum de direito. Na verdade, 

eu não fui para o fórum, eu fui para participar de uma reunião do planejamento estratégico da 

Atricon, mas, como a reunião foi adiada para a parte da tarde, acabei participando de um 

painel ocorrido na parte da manhã, em que esteve presente o presidente da Atricon, O Valdeci 

Pascoal; o procurador do Ministério Público de Contas de Goiás, e, também, o ministro Fux e 
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o ministro Barroso. A discussão era, justamente, a questão temática dos tribunais de contas, o 

papel deles no combate à corrupção, o quanto eles precisam ser protagonistas na atuação e na 

aplicação de recursos públicos, o quanto eles podem contribuir para o aprimoramento da 

gestão pública. E, na parte da tarde, foi discutida a questão do planejamento estratégico da 

Atricon, que está sendo elaborada agora, para o ano de 2018 a 2023, e já foram visitados 16 

tribunais. Acredito que a visita para Tribunal de Contas do Estado do Pará está programada 

para o mês de agosto, e todos os tribunais vão poder dar as sugestões e a sua visão do que 

realmente espera que seja realizado nesse ano de 2018 a 2023, para que a Atricon possa 

contribuir, realmente, na inserção dos tribunais de contas, nesse sistema de controle externo à 

nível nacional: como padronizar, parametrizar, aperfeiçoar o próprio marco de medição de 

desempenho. Inclusive, foram citadas várias ações realizadas pelo marco de medição, que 

trouxeram aprimoramento para os tribunais de contas, como a questão da criação ou 

aperfeiçoamento da ouvidoria, regras para a questão da instalação das corregedorias nos 

tribunais de contas, e tantas outras ferramentas, como auditorias operacionais, de receita, de 

renúncia, que têm, realmente, mostrado que os tribunais podem – e devem, na verdade – ir 

além da mera análise de conformidade das contas, atuando como um agente de indutor do 

aprimoramento da gestão pública. Ou seja, nós podemos – e devemos – fazer muito mais. Lá na 

reunião, na parte da tarde, estavam presentes representantes de, pelo menos, 20 tribunais, 

cada um dando as suas sugestões e contribuições em relação aos mais diversos assuntos que 

deveriam ser abordados e incluídos no planejamento estratégico, porque, neste primeiro 

momento, a Atricon está fazendo a análise de cenários, então, ela busca analisar as forças e 

fraquezas, oportunidades e ameaças dos tribunais de contas, que eles vão trabalhar com a 

ferramenta de planejamento estratégico, justamente para poder compor este planejamento 

estratégico nesses cinco anos posteriores. Mesma metodologia que foi utilizada agora, de 2012 

a 2017, passara, por três gestões na Atricon, com alguns ajustes, inclusive foi este 

planejamento de 2012 que deu origem à questão do marco de medição de desempenho, que foi 

aprimorado nas gestões seguintes. E me parece especialmente correto a necessidade de ser 

fazer isso, porque eu penso que nós só vamos conseguir evoluir ainda mais, enquanto órgão de 

controle externo, se houver essa rede e essa integração entre os outros tribunais, com essa 

troca de informações, de metodologia, de instrumentos, para que a gente realmente possa 
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buscar, cada vez mais, estar mais próximo de um sistema de controle externo, inclusive 

compartilhando informações e dados. Eu penso que, ainda que atuemos – no nosso caso, 

Tribunal de Contas do Estado – a nível estadual, nós fazemos parte, também, de uma política 

nacional. Eu acho que a nação brasileira está segmentada em 27 entes da federação, cada um 

atuando localmente, regionalmente, mas também fazendo parte de um projeto de nação. Eu 

acho que a gente precisa começar a se analisar e verificar de uma forma mais macroscópica, e 

não tão regionalizada, como a gente pode contribuir para fazer essa rede um pouco mais 

abrangente. Então, isso foi colocado lá. Uma outra coisa que eu também gostaria de reportar 

aos senhores, porque eu achei muito interessante, eu acho que, assim: tudo que não se cria, se 

pode copiar, é muito mais importante, também. Eles têm um programa que eu achei bem legal, 

muito parecido, conselheiro Nelson, com o nosso TCE Cidadão, só que um pouquinho mais 

informatizado. Ele chama “Tô no Controle”. Eles pegaram uma base de dados da Receita 

Federal, de outros órgãos, de outras instituições do Estado, também, e criaram um site. Nesse 

site, eles apresentam, em linguagem acessível e muito clara para o cidadão, como um todo, 

como é que é feito o gasto na educação, na saúde, na segurança. Então, a pessoa vai 

verificando e pode, inclusive, ir montando os mapas, porque ele é automatizado e dinâmico, 

então, você clica e consegue montar o mapa do ano de 2017, 2016, 2015, mostrando como é 

que o recurso foi gasto, quanto o Estado e município receberam – lá, no caso, é Estado e 

município. No ano de 2017, com a educação, quanto ele gastou, como ele aplicou, da onde o 

recurso saiu e para onde ele foi. Isso é muito interessante. O programa chama “Tô no 

Controle”. Então, talvez, para consideração dos senhores, seria interessante, mais no futuro, a 

gente ter um feedback, um benchmark com o TCE de Rondônia nesse sentido, para tentar, 

talvez, no futuro, implementar algo parecido aqui no âmbito do Estado do Pará. Talvez, o TCE 

Cidadão, e agora, com o projeto TCE Universitário, possa ser o nosso embrião em relação a 

isso, de como a gente pode, realmente, abranger e levar informação em tempo real, porque, 

além de eles terem esse site interativo com o cidadão, eles criaram, também, um aplicativo. 

Então, o cidadão baixa o aplicativo no celular e tem as informações em tempo real. Por 

exemplo: o Estado fez uma licitação. Ao mesmo tempo, aquilo já alimenta o sistema e o 

cidadão consegue acompanhar desde o momento do edital de licitação, passando por todas as 

fases, contratação e execução do serviço. Eu acho isso fantástico, e eu não sabia que um 
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Tribunal de Contas tão próximo a nós, aqui no Norte, tinha essa ferramenta para 

implementação. Então, por ter considerado algo tão fantástico, achei interessante reportar aos 

senhores dessa ação realizada lá. Finalizo a minha fala estendendo os cumprimentos, que 

foram dados pelo presidente Edilson, a todos os conselheiros e membros do Ministério Público, 

dizendo ele que aguarda visita dos senhores e que vai fazer o possível para estar presente no 

nosso fórum agora, no dia 21 e 22 de junho. É isso, senhora presidente. Obrigada. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Conselheiro Luís. Eu acredito, doutora Milene, que hoje está se consolidando. Eu 

fiquei buscando, um pouco, no tempo, quando o programa Promoex, ele instigou que os 

tribunais de contas todos pudessem começar com essas ações conjuntas, e isso foi um ganho 

muito grande para todos os tribunais de contas, para o controle externo do Brasil. Eu acredito 

que foi um toque para que nós pudéssemos ter esse olhar, essas ações, que, apesar das nossas 

especificidades regionais, nós temos – principalmente no que diz respeito à legalidade, à 

constitucionalidade –, a unidade nestes fatos. Eu vejo que nós éramos um tanto distantes, e, a 

partir desse programa, nós vimos que houve um aperfeiçoamento, e hoje a gente vê se 

consolidar – apesar de ter encerrado este programa – muitas atividades que hoje nós 

observamos que vêm acontecendo, inclusive essas ferramentas. O Jorge está confirmando e 

vendo que, realmente, esse programa veio como uma indução. Aquilo que o conselheiro Nelson 

idealizava, com certeza vem se consolidando no que foi trabalhado neste programa. Vossa 

Excelência pensava no controle social, interno, principalmente um controle externo unido, 

trabalhando na mesma direção, e a gente observa que, hoje, essas atividades, essas ações, vêm 

ao encontro dessa semente plantada há algum tempo, que foi cultivada, e hoje a gente observa 

a consolidação desse programa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu serei bastante breve. Eu gostei muito do que aconteceu 

aqui após a nossa sessão: essa parte administrativa, a apresentação da Escola de Contas, à 

frente a professora Carla Bengtson, e eu cumprimento a todos os integrantes da escola. O meu 

papel com a doutora Milene é fazer a parte do conselho consultivo. A nossa interferência na 

gestão administrativa da escola é mínima, e, sempre que a escola pede, a gente está aí, prontos 

para apoiar. Mas eu gostei muito da apresentação, do trabalho que a escola vem fazendo, tanto 

em relação ao fórum como ao evento da sexta-feira, que foi maravilhoso. Tivemos a 
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oportunidade de poder olhar um pouquinho para frente, ver sinais positivos para o futuro do 

Estado do Pará, com a palestra do doutor Adnan Demachki. E, também, cumprimentar ao 

Carlos Gomes. Eu gostei da participação da área de TI. Eu sei das dificuldades para realizar o 

fórum, do ponto de vista financeiro, e foi justamente essa somatória de esforços que permitiu a 

gente poder reduzir os custos do fórum. O que eu vejo como muito positivo, também, aqui: o 

conselheiro André Dias teve que se ausentar do tribunal, e a missão do fórum era dele, 

compete ao vice-presidente. Ninguém melhor do que o conselheiro Nelson Chaves para 

assumir esse papel. Ele foi o que primeiro pensou no fórum e se colocou à disposição, como 

todos os conselheiros. Então, que bacana esse clima tão favorável, essa sinergia boa que 

estamos tendo, neste momento, para realizar o fórum da melhor forma, com o custo baixíssimo. 

Todo mundo metendo a mão na massa para dar o seu melhor e a gente fazer um evento da 

maior importância para a sociedade. Uma questão de justiça: está tudo pronto. Doutor André 

deixou tudo isso pronto. Agora, é um grande prazer, uma grande alegria. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Conselheiro Luís, a conselheira substituta Milene bem lembrou que o conselheiro Nelson 

idealizou, e, agora, ele vai ter esta missão de assumir, de executar. Ainda precisa de muita 

coisa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Um fórum, 

senhora presidente, dá muito trabalho. Eu coordenei três eventos, três fóruns. Dá muito 

trabalho, ao ponto de o responsável – que, na época, era eu, e agora é o Nelson – nem dormir 

direito, porque ficar preocupado com a somatória de detalhes, os cuidados que tem que tomar. 

Mas eu vejo que os sinais do fórum que vamos fazer, a oitava edição, indicam que teremos um 

evento melhor, com uma organização melhor, e, certamente, com uma participação maior dos 

nossos conselheiros e servidores da casa. A minha mensagem final é a seguinte: vamos 

construir, no mês de junho, um mês positivo para a instituição, de boas ações, vários eventos. 

Esse é o momento de união, de servidores e conselheiros, para a gente mostrar a nossa 

instituição para a sociedade. O que vamos fazer, através desse fórum, é cumprir com uma 

função nobre da instituição: o trabalho de orientação, esse trabalho preventivo, imprescindível 

para o aperfeiçoamento da gestão pública. É um momento de união. Que haja uma grande 

harmonia entre todos nós. E, por fim, cumprimentar a doutora Milene. Eu acho que não 

poderia ter pessoa melhor para fazer parte desse momento, do planejamento nacional do 
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controle externo, tendo à frente a Atricon. Que bom que lhe convidaram para a senhora estar 

lá, dando a sua contribuição e nos honrando. Eu espero que, em agosto, a gente tenha a 

participação, aqui, de todos os nossos conselheiros, para emitir a nossa opinião do Pará para 

o controle externo nacional. O controle externo vive um momento que requer a atenção e 

comprometimento de todos nós. Eu acho que é o que vai acontecer em uma boa. Eu sei que o 

momento agora é inoportuno – 13 horas, 10 minutos e 20 segundos –, mas estamos aqui, 

trabalhando, e a gente vê o nível de satisfação das pessoas. Vamos fazer com que, neste mês de 

junho que se aproxima, cada um de nós faça um pouco mais, porque os eventos são muitos, 

mas pode ser o nosso grande momento para celebrar 70 anos de história, e, certamente, 

sinalizar positivamente a nossa participação para a melhoria da governança pública. Então, 

era isso, senhora presidente. Parabéns a todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu sei que o tempo está exíguo, 

mas, realmente, o planejamento é uma das ferramentas que foi muito bem avaliada na sexta-

feira, não é, conselheiro Odilon? Pelo secretário. Um planejamento estratégico deve se 

estender, deve ter a continuidade, e uma das avaliações que o secretário fez é que o nosso 

Estado, rico, grandioso, e que, ao longo desse tempo, a gente vê, é falta de um planejamento 

estratégico. Eu acredito que os nossos tribunais também estão com essa cultura, e a própria 

Atricon, porque, realmente, a gente vê que não dá para continuar sem que haja um 

planejamento estratégico, e o nosso próprio tribunal iniciou com o planejamento de quatro 

anos, e, agora, na gestão do conselheiro Luís, ele já teve um avanço de seis anos. O Governo 

do Estado fez um planejamento de dez anos, e já penso que ele se estenda. Ele demonstrou 

países que se desenvolveram e cresceram porque planejaram, fizeram a estratégia do 

planejamento, e é pelo planejamento estratégico que as ações avançam e se consolidam. Foi 

uma avaliação que nós vimos acontecer aqui mesmo, no nosso tribunal, na sexta-feira, e a 

gente vem tendo essa percepção de que nós só podemos avançar se tivermos o planejamento 

dentro de estratégias de avanço, com determinação de tempo. Parabéns. A palavra continua à 

disposição. Se ninguém mais quiser se manifestar, eu tenho a agradecer aos conselheiros, 

conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Luís Cunha, conselheiro 

Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia, conselheiros substitutos Milene Cunha, Daniel Melo 

e Edvaldo Souza, nossa procuradora representante, que está no exercício da função do 
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Ministério Público – ela está como procuradora geral –, e aos nossos secretários aqui 

presentes, a diretora da escola, em nome do secretário geral Tuffi e do secretário Carlos 

Gomes, nós cumprimentamos todos os secretários e servidores, jurisdicionados. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às treze horas e catorze minutos (13h14min) e mandou que 

eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 30 de maio de 2017. 
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