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ATA Nº 5.478 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de junho 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, 

Luís da Cunha Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e Julival Silva Rocha 

(Substituto), além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Daniel Mello e 

Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério 

Público de Contas Deíla Barbosa Maia, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do 

Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se 

manifestou: Havendo quórum, presente a digna 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, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira por estar 

representando o TCE em evento patrocinado pelo TCM no município de Castanhal e, ainda, da 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha por motivo de força maior. Justificou, ainda, a 

ausência no início da sessão do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior cumprindo 

agenda oficial, mas registrando a sua chegada no decorrer da sessão. Desde já a Presidência 

determinou que os processos de relatoria do conselheiro incluídos na pauta de julgamentos 

sejam colocados ao final da sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia primeiro (1º) de junho 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 Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Impedido na forma 

regimental. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, 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 2009/53228-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 

responsável Itamar Cardoso do Nascimento, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 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, sem devolução de 

valores, com 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 regulares com 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51240-9, que trata da Prestação de 

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

procedência Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, exercício financeiro de 2012, 

responsável Abraão Benassuly Neto, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 recomendações 

formuladas pela Secex, e, ainda, requer a inclusão, nas próximas auditorias programadas, do 

exame acerca do atendimento à legislação referente à transparência na execução de despesas, 

sobretudo aqueles atinentes ao quadro de pessoal da CPH, bem como que se proceda ao exame 

dos critérios de admissão de empregados públicos da referida Companhia (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 
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julgar as contas regulares com ressalva, devendo ser encaminhada a recomendação do relatório 

da 4ª Controladoria à Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 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 2015/51020-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no 

Instituto Floresta Tropical, responsável José Natalino Macedo Silva, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, 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 ao seu responsável extensiva 

ao senhor Raul Pinto de Souza Porto, além da responsabilidade solidária pelo débito apontado 

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

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

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

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao seu responsável a multa no 

valor de R$1.000,00 (um mil reais), pela tomada de contas. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, exceto Sua Excelência o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha que divergiu do relator, acompanhando em seu voto o parecer do Ministério 

Público, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria (4x1), 

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52795-5, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Haroldo Heráclito Tavares da Silva, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

conhecimento e improvimento do recurso, confirmando-se na íntegra da decisão prolatada no 

Acórdão nº 41.736 de 24.05.2007 (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 o presente recurso de reconsideração e, no mérito, 

dar-lhe provimento parcial para, modificar a decisão recorrida e considerar irregular a prestação 
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de contas, sem a devolução de qualquer importância. 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, a sessão de julgamentos foi 

suspensa, antecipando-se, por conseguinte, os assuntos atinentes à matéria administrativa.  

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a solicitação de 

arquivamento e baixa no sistema desta corte de contas, dos processos números 2016/50.162-8, 

2006/50.193-4, 2006/50.158-1, 2006/50.532-3, 2009/50.239-8, 2009/50.238-7, 2009/50.264-9, 

2009/50.302-9, 2009/50.768-6, 2009/51.325-9, 2017/51.622-0 e 2017/51.776-5. Tendo em vista 

as atuações em duplicidade conforme confirmada e atestada pela coordenadoria de 

informação e documentação através de relatórios emitidos pelo Sisged. A matéria entrou no 

foco das discussões. Em não havendo, foi submetida à votação, tendo recebida a assertiva dos 

pares, sendo a matéria consubstanciada na Resolução º 18.925, desta data. Novamente, a 

palavra ficou com a presidência: Esta presidência comunica que foi solicitado pelos 

conselheiros Nelson Chaves e Cipriano Sabino, e nós solicitamos a Sespa, e neste momento a 

partir das 10 até as 12 horas, na data de hoje, e na data de 08, estará acontecendo no nosso 

atendimento ambulatorial a vacinação para todos os servidores, para os conselheiros, 

conselheiros substitutos também, ao Ministério Público, está à disposição, a Sespa colocou no 

nosso centro de atendimento à saúde e hoje está em disponibilidade as vacinações contra a 

gripe e contra a febre amarela no serviço de saúde desta instituição, então as pessoas que 

quiserem tomar vacina, nós temos hoje e no próximo dia 08. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu acho que é um tema que deve merecer 

desta casa a importância devida e não pelos proponentes, mas pelo tema, eu queria pedir a 

Vossa Excelência já nos dirigimos a Secretaria de Controle Externo, como o doutor Marcelo, 

eu acho que Vossa Excelência também chamou a presidência para a participação para o 

levantamento dos imóveis no estado, que é um programa que todo mundo deve fazer, deve 

ocorrer e eu queria pedir à chancela da presidência para que possa prestigiar os nossos 

servidores da Secretaria de Controle Externo e o pessoal da área de engenharia, porque eu 

penso que será uma matéria relevante para este Tribunal colaborando com o governo do 

estado no sentido de equacionar e procurar otimizar a utilização dos bens patrimoniais do 
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estado do Pará. De outro lado, eu quero lamentar como toda a sociedade paraense lamenta, 

em dizer que o brasileiro às vezes tem a intenção de festejar os recordes, embora, entre aspas 

os recordes negativos e o insubstituível humorista e ator, de renome nacional e internacional, 

já falecido, o Chico Anísio dizia que o brasileiro na sua veia humorística até o que era o triste 

festejava. Então festejava, por exemplo, no Rio de Janeiro disse a maior força coletiva do 

mundo, que era a Bahia de Guanabara, que era tanto esgoto jogado ali que ali na realidade já 

não era um curso de água ou um corpo da água, mas era um esgoto a céu aberto. E nessa 

esteira eu tristemente queria dizer que o estado do Pará tem a situação relevada para o país, 

que nenhum de nós gostaria que isso pudesse ocorrer, de termos o município mais violento do 

Brasil, que é o município de Altamira, e a imprensa nacional que veicula as notícias onde 

aquele município do nosso estado apresenta os mais altos índices de violência e que também 

em consequência de serviços inexistentes na infraestrutura e revela novamente um quadro 

desolador para a nossa região e eu lembro do nosso estado vizinho e irmão, o estado do 

Amapá, onde se tirou o manganês e ficou lá o buraco do manganês, e os amapaenses não 

restou nem o apito do trem, porque depois parou até o trem. E o estado do Pará tem vivido 

momentos cruciais no que se refere à entrega para o Brasil das suas riquezas minerais, na 

produção da energia, e normalmente fica para o nosso estado a administração desses desastres 

ecológicos, que, muitas vezes são resultantes da exploração, da nossa floresta, das nossas 

riquezas minerais e em contrapartida o governo federal ou não se exige na hora da 

apresentação e da concretização dos empreendimentos a contrapartida para essa população, 

não só a população do local, mas aquela população que ao longo desse tempo ela cresce de 

uma maneira expressiva em razão da migração urbana dos trabalhadores e das famílias que 

chegam lá, e nós vemos hoje isso tudo se derramar em consequência da inauguração, das 

festas, dos ministros dizendo que as coisas vão ocorrer, eu me lembro do início da construção, 

de todos os ministros envolvidos na área da Eletronorte, da construção da hidroelétrica agora 

em Belo Monte, e assim foi em Tucuruí, que mostravam para o estado um oásis que seria em 

razão da construção da hidroelétrica, nós temos essa portentosa usina hidroelétrica de Tucuruí 

e só agora que nós festejamos, mas só agora em Marajó vai ter a energia confiável, quer dizer, 

isso é um absurdo, está precisando o estado do Pará dar realmente esse soco na mesa, e dizer 

que aqui vive um brasileiro que se sacrifica, populações indígenas, quilombolas, enfim, essa 
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disputa pela terra e vamos vendo a cada dia a violência e a imprensa brasileira hoje mostra 

para todos que Altamira é o maior município, talvez do mundo em áreas físicas, é o município 

de Altamira tem lugares que distam mil quilômetros da sede do município e eu acho que é um 

momento de reflexão e eu aproveitei essa oportunidade aqui desse espaço para que a gente 

espere o conselheiro Cipriano para abordar esses temas, e quanto ao imóvel isso salta aos 

olhos, eu quero me referir não só ao estado, aqueles que são bens estaduais, mas de uma forma 

ver os bens municipais e em todos os municípios e os bens federais. De uma forma nós temos 

aqui na Avenida Presidente Vargas, e na Avenida Nazaré verdadeiros esqueletos resultantes de 

incêndios, de maus cuidados, e o Poder Público em todos os níveis praticamente no que se 

refere a essa área específica da conservação do patrimônio, ou por falta de recursos ou por 

falta de interesses, o certo é que nós testemunhamos esse lamentável espetáculo de vermos 

imóveis tão bonitos em áreas tão nobres da cidade e relegados ao total abandono quando não 

servindo até de covil de bandidos, de viciados, enfim. São assuntos que devemos pensar no dia 

a dia, e lamentar que não só Altamira esteja com esse recorde maldito nacional, mas as 

cidades de um modo geral todas são assoladas por essa violência que estávamos vendo no 

domingo, no jornal de uma emissora de televisão dizendo o quanto o Brasil lucraria se aquele 

dinheiro somente das trambicagens, da corrupção, das correções de obras não tivessem sido 

desviados, tudo que nós faríamos em creches e aqui mesmo já abordamos aqui e tomamos 

como exemplo até no dia das contas do governador o que se gastou nos estádios. Às vezes eu 

acho que são dois pontos que estamos aqui jogando conversa fora, não estou dando receita 

para ninguém, mas tem situações em que a gente assiste como cidadãos, se preocupa, vê que 

não há solução a curto prazo, mas penso que nesse problema da segurança, da insegurança 

pública vamos dizer assim, dos pontos, o inicial é um investimento fantástico em creches, isso 

inadiável no país, não tem como ignorar isso, e o outro lado é reformulação completa do 

sistema penitenciário para tentar ressocializar a empresa e logicamente que entram esses dois 

pontos. Há uma série de medidas que devam ser tomadas, modificações das legislações porque 

um sujeito mata um cara hoje e às vezes o cara que rouba a galinha fica mais tempo preso do 

que o cara que assassinou uma pessoa. Então isso tudo precisa ser encarado de frente, e o 

Brasil passa por um momento único, ímpar na sua história para fazer uma revolução de 

sangue, porque às vezes a revolução é acompanhada do sangue. Nós estamos vivendo um 
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momento em que se pode fazer revolução sem sangue, mas é um momento crucial na vida 

brasileira, o conselheiro Luís tem experiência legislativa, a conselheira Lourdes, e cada um 

aqui com as suas experiências de vida nunca vi em tantas décadas um momento tão 

desgastante e tão preocupante. A sorte nossa é que as instituições ainda não estão sendo 

atingidas, estão sendo atingidas moralmente, mas elas estão de qualquer maneira funcionando, 

então a oportunidade é que nós possamos fazer essa revolução sem sangue e eu acho que o 

Brasil precisa delas urgentemente, e tantas outras coisas. Manifestação do Excelentíssimo 

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

senhora procuradora do Ministério Público, aproveitando esse gancho do comentário do 

conselheiro Nelson Chaves, eu concordo plenamente, que hoje é um dia triste para a 

República. No início do dia anunciaram a prisão de mais um ex-presidente da Câmara, de dois 

ex-presidentes que assumiram recentemente o comando da câmara dos deputados que estão na 

cadeia, não é preciso dizer mais nada. E hoje se iniciou o julgamento eleitoral do Presidente 

da República, poderemos ter em menos de um mais um presidente cassado, então é a 

fragilidade da república, é um cenário extremamente preocupante, mas eu espero que tudo isso 

contribua para que a gente possa sair fortalecido, a democracia possa se fortalecer, a política 

possa melhorar. A gestão pública possa melhorar e acima de tudo, esse despertar para a 

consciência do povo brasileiro que tem que melhorar essas escolhas na hora de votar. Eu vou 

aproveitar esse gancho, enquanto aguardamos o conselheiro Cipriano e eu faria a mesma 

oficialmente, eu quero levar o conhecimento aos nossos conselheiros, aos conselheiros 

substitutos e do Ministério Público, um exemplar do nosso plano de gestão que já deveria ter 

entregue aos senhores e temos que fazer isso em obediência ao regimento, eu procurei fazer de 

forma simples. É o relatório em questão de 2015 e 2017, melhor dizendo, o relatório de gestão 

e senhora presidente, eu procurei fazer de forma bem simples justamente para não resultar em 

nenhum custo para a administração, a encadernação é simples e eu fiz questão que fosse assim. 

Eu estou, na verdade, de alguma forma prestando contas aos senhores e também a casa que 

estamos disponibilizando esse relatório no portal do TCE e quem já passou pela presidência, 

aqui já temos três conselheiros, que é provável que o quarto chegue daqui a pouco, o 

conselheiro Cipriano sabe o que é isso. No meu tempo coincidiu com a crise, e eu posso dizer o 

momento mais tenso que exigiu da administração uma mudança de postura, me doeu muito, foi 
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muito difícil para eu ter que travar ações que tínhamos planejado. Tem que como diz o ditado 

popular “dançar de acordo com a música”, mas eu fiquei muito feliz em podermos chegar ao 

final e pagar o salário dos servidores, se é uma marca do Pará, pessoal do TCE, com os 

salários em dia, e, ter cumprindo 87% do que programamos, do nosso planejamento 

estratégico e o nosso plano de metas. Então este é o relatório que de gestão de 2015 a 2017, e é 

de 2017 pelo mês de janeiro, só temos um mês, mas tem que citar, é 2017. E ter cumprido 87% 

do que programamos no nosso planejamento estratégico, o nosso plano de metas, então esse 

relatório de gestão de 2015 e 2017, na verdade o ano de 2017 é de gestão da conselheira 

Lourdes, mas é assim que diz a norma e é assim que eu tive que fazer. Fiquei muito feliz em 

poder prosseguir com a gestão do conselheiro Cipriano Sabino em algumas coisas que ele 

deixou encaminhado como presidente desta obra. Esta obra de revitalização do prédio 

principal, ele licitou, ele iniciou a obra, deixou parte do dinheiro em caixa, e eu fiz alguns 

ajustes, principalmente nas rampas, que não tinha previsão de fazer as rampas, e a engenharia 

do tribunal indicava que as rampas poderiam desabar, aí eu fiz uma rampa segura, moderna e 

adaptada às necessidades especiais, principalmente para os idosos, colocando aquele guarda 

corpo, assim como a operação do telhado do prédio principal. Hoje, nós temos um prédio 

revitalizado, bonito, que nos enche de orgulho, hoje é uma foto, a gente olha para a foto no 

painel que está no próprio relatório de gestão, e é uma foto que expressa realmente essa 

grandeza do tribunal, e também é muito importante, eu tenho prosseguido com a aplicação do 

PCCR, ele participou bastante da minha gestão, muito mesmo, com um acréscimo de dois 

milhões por mês na folha de pagamento e em um ano de crise foi muito difícil, mas 

conseguimos implementar o PCCR dando prosseguimento ao que já tinha sido iniciado pelo 

conselheiro Cipriano e agora a senhora presidente Lourdes Lima dá prosseguimento, fiquei 

muito feliz de ter realizado um concurso público para que o tribunal tenha um quadro próprio, 

a senhora presidente já iniciou o processo de nomeação, este é o caminho de uma instituição 

como a nossa, que se preza, tem que ter quadro próprio, concurso público, é o caminho que a 

constituição determina, e a senhora presidente foi a coordenadora do evento, um concurso 

limpo, transparente, uma banca que tem conceitos nacionais e ela já iniciou esse processo de 

nomeação, temos quatro anos para poder nomear os servidores concursados. Também, eu 

quero assim destacar que nós iniciamos a implantação do processo eletrônico. Fizemos as 
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contratações e a gente sabe agora que a nova administração está dando prosseguimento, isso é 

muito importante, é o sonho da instituição. Então falando de algumas coisas, o relatório é um 

pouco mais extenso, mas eu procurei fazer ele bem de forma, eu posso dizer assim, objetiva, 

que pudesse ser um resumo daquilo que fizemos em dois anos. E o que eu tenho a dizer aos 

senhores conselheiros que me apoiaram aqui? Não faltou apoio a mim dos conselheiros, me 

apoiaram bastante, e digo o mesmo, sem o apoio dos conselheiros não teria como fazer a 

gestão que nós fizemos. Então, eu quero agradecer aos nossos conselheiros, conselheira 

Lourdes Lima foi a minha vice-presidente, me deu tranquilidade, ela foi o ponto de equilíbrio, o 

conforto para que a gente pudesse conduzir, o conselheiro Nelson Chaves, decano da Corte, 

que sempre com a sua experiência sempre orientando, até mesmo quando criticava com 

fundamentos e foi assim que a gente conseguiu nos conduzir. Conselheiro Cipriano, como ex-

presidente foi uma pessoa que sempre deu apoio, o conselheiro André Dias, corregedor, o 

conselheiro Odilon, ouvidor, estou falando da época, hoje ele é corregedor. Eu tive o privilégio 

na minha gestão de poder empossar a nova conselheira, a conselheira Rosa Egídia vindo do 

Ministério Público, assim como para mim, foi uma grande honra poder dar posse aos 

conselheiros substitutos Daniel e Edvaldo, também cumprindo a constituição, o respeito ao 

concurso público realizado pelo conselheiro Cipriano Sabino. Então, conselheiro Nelson e 

conselheira Lourdes, conselheiro Julival, conselheiro substituto e corregedores, é muito bom 

prestar contar do que fizemos, e sabermos que demos uma contribuição. O tribunal que hoje 

completa 70 anos, é o tribunal que passou pelas mãos de servidores e conselheiros é o tribunal 

realizado por servidores e conselheiros, que hoje a gente apresenta na sociedade 70 anos de 

história. Todos os presidentes fizeram a sua parte, a gente sempre tem que interpretar o 

cenário do momento, a coisa evolui, a dinâmica, e cada um fez o que pôde no seu tempo. Eu 

tenho muito respeito pelo legado de cada um, cada um que passou pela presidência, só sabe o 

que é a presidência quem passa por ela, eu estou aqui falando hoje para a maioria que compõe 

neste momento o pleno que passou pela presidência e eu tenho muito respeito pela galeria. 

Esse conselheiro presidente, que a gente tem aqui, foram essas pessoas que construíram o 

tribunal que temos hoje. Uns acertaram mais do que outros, uns erraram mais do que os 

outros, mas foram os acertos e erros, creio que predominou os acertos e a gente tem tribunal 

hoje completando 70 anos de história, temos o mês de junho bastante festivo, fizemos da 
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melhor forma que eu possa dizer, a celebração deste momento que ocorreu na semana passada 

na escola Aldebaro Klautau, em que os membros desta corte junto com os servidores se 

reuniram em uma escola pública de ensino fundamental e médio, em um bairro pobre de 

Belém. Um bairro do Tapanã, a parte que se chama Cordeiro de Farias, que é um bairro do 

Tapanã, e foi um evento maravilhoso. Nesta semana vamos ter um outro já em outro nível, que 

é eu creio que a presidente vai falar aqui, que é a implantação do TCE universitário. Eu tenho 

certeza que o que vamos fazer nesse outro passo, esse fortalecimento do projeto do TCE 

cidadão alcançando o mundo acadêmico vai ser uma marca extraordinária para o TCE e um 

grande momento de TCE com a sociedade, porque nós vamos chegar em um público mais 

qualificado e mais exigente, mais crítico, todos nós aqui fomos acadêmicos e alguns até se 

envolveram em diretórios acadêmicos, como eu, eu fiz parte da política estudantil da 

universidade, e queria presidir o diretório acadêmico da Universidade Federal do Pará, o 

campus de Bragança, e a gente sabe da inquietude do acadêmico. Está sempre demonstrando a 

sua rebeldia, a sua inquietação, a sua indignação diante daquilo que um estudante entende que 

não está certo. E nós vamos conversar com esse público mais qualificado que são os estudantes 

universitários, então, conselheiro Nelson eu acho que essa percepção de Vossa Excelência de 

alcançar esse público, eu posso dizer assim mais exigente, porque com o devido respeito ao 

aluno do ensino médio, mas a maioria é adolescente, então é uma cabeça ainda muito verde, 

mas cheia de sonhos. No mundo acadêmico não, já são pessoas com uma maturidade maior, 

uma exigência maior e o TCE inclusive tem que estar melhor preparado para debater com esse 

público mais qualificado, porque o debate vai ser em outro nível. As críticas em outro nível, 

mas eu tenho certeza que a gente não pode fugir do debate, isso vai acontecer no mundo 

acadêmico, eu quero ter a oportunidade de poder participar de alguns eventos, mas o que quer 

dizer isso para mim? Na minha opinião é que nós vamos formar uma nova ciência no Pará, 

sobre o controle externo, conversando com essa gente, significa dizer que essas pessoas que 

vão nos ouvir vão também nos criticar, vão formular propostas para que a gente melhore como 

instituição. E é a sociedade fazendo a sua parte, o controle social, e, assim como hoje a gente 

estimula o controle social, é o controle social que vai nos estimular para que a gente melhore e 

consiga realmente chegar nesse nível de excelência que é um caminho que nós temos que 

percorrer para servir da melhor forma a sociedade paraense, então eu estou muito contente em 
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poder entregar esse resumo dos meus dois anos como presidente da corte e poder hoje estar 

atuando como conselheiro a frente do conselho consultivo que está realizando e construindo a 

programação da gestão da presidente Lourdes Lima, em vários eventos e neste mês vamos ter 

um outro evento que eu considero da maior importância, essa foi uma conversa que eu tive com 

o conselheiro Nelson Chaves na Presidência. Ele me fez ver a necessidade de poder fazer uma 

homenagem ao Serzedello Corrêa, e mostrar isso para o Brasil, que somos herdeiros porque 

ele é paraense. Temos o privilégio aqui de guardar os restos mortais dele. Ter um livro mais 

completo sobre o Serzedello e ir no evento pensando em um primeiro momento, por ideia dela, 

um evento nacional, fazer um evento nacional para lançar o livro do Serzedello Corrêa. Então, 

eu iniciei o processo, ele me indicou duas professoras da universidade, uma delas tem o nome 

de Amarilis, que foi na verdade a grande responsável pelo trabalho. O trabalho está pronto, a 

conselheira Lourdes Lima está de parabéns porque deu o prosseguimento, eu não concluí por 

conta da dificuldade financeira, mas o trabalho ficou realizado do ponto de vista da 

elaboração, todo o trabalho já concluiu da parte técnica do trabalho. A parte escrita do 

trabalho, mas a conselheira Lourdes Lima conseguiu fazer a parte financeira, a parte gráfica e 

vamos entregar a população do Pará um exemplar do livro que homenageia Serzedello Corrêa. 

Então, é assim, a minha parte eu fiz, a conselheira Lourdes Lima está dando o prosseguimento 

e o presidente, ou futura presidente, mas tudo caminha para a gente novamente obedecer ao 

nosso rodízio que será de presidente e aí vai dar continuidade. Eu quero nesses dois anos, ou 

melhor, um ano e meio que ainda tem da gestão da conselheira Lourdes Lima continuar 

colaborando, fazendo os meus estudos para que possamos opinar com maior segurança, e 

também me dedicando para ser um conselheiro melhor. Eu estou assim, antenado com o que 

está acontecendo no Brasil, eu estou muito preocupado, os nossos tribunais precisam 

melhorar, eu acredito que é possível porque está se debatendo isso em nível de Brasil, para que 

a gente tenha o apoio e o respeito da sociedade paraense, então, senhores conselheiros, é o que 

eu queria dizer. Eu fiz questão de entregar aos senhores em uma sessão do plenário, para que 

ficasse registrado aqui, o que não deixa de ser mais uma prestação de contas que passo em 

respeito aos senhores e a casa. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: As manifestações de Vossa 

Excelência no que diz a respeito à questão dos imóveis estamos atentos inclusive vamos ver de 
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que forma melhor nós podemos trabalhar essa questão para que possamos realmente dar uma 

resposta não só não somente ao plenário, mas eu sei que Vossa Excelência, a sua ação, é dar 

uma resposta a sociedade paraense e a gente ter uma visão melhor dessas estruturas.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu só quero 

dizer a Vossa Excelência, se me permitir o diálogo, que uma vez eu perguntei ao conselheiro 

Luís Cunha, eu já quero me antecipar agradecendo e parabenizando-a pela consideração de 

trazer o relatório. Cumprimentar a equipe de Vossa Excelência, a disponibilidade permanente 

que todos eles deram a todos nós e concordar com o eu posicionamento inteiramente. É isso 

mesmo, cada um faz a sua parte e no momento oportuno, no momento histórico em que se vive 

e a convicção de que cada um fez o melhor que pode. Aquilo que eu sempre digo que é muito 

difícil fazer em uma administração, tudo aquilo que desejava e que fica sempre muito aquém, o 

homem está sempre buscando novos desafios, mas eu a cumprimento por esse gesto que o 

plenário em respeito aos seus companheiros e a todos que fazem parte da sociedade, o 

documento está aqui para que todos possam ver. E Vossa Excelência perguntou ao conselheiro 

Luís Cunha sobre a escola, que sem nenhuma queixa dizia que a escola “conselheiro é uma 

prioridade da administração”, e Vossa Excelência responde “que é sim”, é um símbolo da 

figura da presidência que eu estava buscando como eu busco com a senhora. Muita 

consideração, elogios pelo desempenho, mas nesse projeto que eu sinceramente penso que não 

existe. Primeira convicção: uma radiografia dos imóveis do estado e a gente vê que não tem. 

Então já estamos buscando um vácuo existente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É uma grande contribuição para o 

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

Então, é apenas o testemunho símbolo da presidência que embora isso possa estar encaixado 

lá na controladoria, na Secretaria, da construção, do meio ambiente, é importante sinalizar 

publicamente, porque eu só faço parte da intenção da administração em buscar isso, que é 

exatamente ratificar que as informações, os apoios necessários não são um trabalho fácil, nós 

temos 144 municípios e que possamos inicialmente dar ênfase a área metropolitana, porque 

Belém já é um bocado de coisas. Então, eu exatamente queria a anuência ao compromisso de 

Vossa Excelência para a Secretaria, para os técnicos, para que isso possa ser realmente um 

trabalho que seja referendado por uma resolução que não precise fazer, mas que seja 
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realmente uma benesse do seu trabalho, porque sem o apoio da presidência é andar lentamente 

ou quem sabe até encalhar não pelo desinteresse dos servidores, mas pelas dificuldades que 

esse trabalho certamente vai encontrar, não tenho nenhuma dúvida disso. Não é um trabalho 

fácil, por isso é que eu quero fazer esse apelo a Vossa Excelência e ao mesmo tempo agradecer 

a gentileza do conselheiro Luís Cunha. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tranquilamente, conselheiro Nelson Chaves. 

Vossa Excelência pode contar que nós teremos todo o interesse e parabeniza-lo  por mais essa 

ideia que com certeza vai deixar um documentário para o nosso estado e também a 

possibilidade de muitas instituições terem a visão e, com certeza, diante desse diagnóstico a 

possibilidade de melhores planejamentos sobre essa área imobiliária dentro do próprio estado, 

dos imóveis pertencentes ao estado do Pará, isso é de grande valia, de grande importância e 

com certeza essa contribuição, a sugestão de Vossa Excelência vai ser enorme, mais uma 

contribuição, uma boa contribuição para a gestão do estado. Eu gostaria de me manifestar 

também no sentido de parabenizar o conselheiro Luís por nos encaminhar o resultado do que 

foi pensado por V. Exa. e realizado, e algumas realizações como disse Vossa Excelência e 

conselheiro Nelson complementou que realmente a gente à frente de uma gestão nem sempre 

nós temos a condição de realizar aquilo que nós planejamos, mas quando se planeja o que 

deixa dentro de uma forma continuada com certeza os próximos darão e Vossa Excelência 

deixou algumas ações que foram pensadas e que nós estamos concluindo ou dando seguimento, 

como é o caso do processo eletrônico, essa questão do livro do Serzedello que nós já temos o 

convite para serem distribuídos com todos os conselheiros, já estão prontos os convites, nós 

tivemos realmente, estava pronta, estava o formato, como diz, a boneca estava quase pronta, 

mas nós pudemos dar um cuidado também um zelo para que a coisa acontecesse e pudesse 

agora no nosso fórum já termos a condição dessa obra que foi ainda nós precisamos editá-la e 

conseguir as condições para a conclusão da edição e nós estamos com uma faixa de três mil 

exemplares para que possamos não só conceder aos nossos conterrâneos paraenses, a todos os 

órgãos, mas aos tribunais de contas do Brasil para que tenham a possibilidade de ter em suas 

bibliotecas e a câmara federal, ao senado, aos órgãos, a Assembleia Legislativa, enfim, as 

prefeituras do estado do Pará possam dispor de um livro e ter o conhecimento desse grande 

homem e nós queremos agradecer a iniciativa também que o conselheiro Nelson teve durante a 
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sua gestão e agora também uma grande contribuição junto a doutora, a escritora Amarilis 

Tupiassu, que foi quem realmente teve a sensibilidade de fazer toda a pesquisa e organizar este 

livro que com a iniciativa e a persistência do conselheiro Nelson Chaves junto a gestão de 

Vossa Excelência e junto a nossa gestão agora também nesse período em que estamos nessa 

nova gestão. Portanto, parabéns pelo relatório e parabéns pelas iniciativas que nós estamos 

dando continuidade também em alguns projetos que foram iniciados por Vossas Excelências; e 

ao conselheiro Nelson pela persistência da edição da obra do livro do Serzedello Corrêa, o 

conselheiro Luís Cunha falou do TCE cidadão, então ele como presidente do conselho 

consultivo tocou no TCE cidadão e no cidadão universitário, eu só quero lembrar que já 

fizemos um convite aqui neste plenário e amanhã, conselheiro Nelson, pela primeira vez, vai 

acontecer o TCE cidadão iniciando por aqui, senhores conselheiros e conselheiros substitutos, 

nossa procuradora representando o Ministério Público, amanhã às nove horas estão todos 

convidados para participar no auditório, nós estamos esperando a confirmação do reitor, mas 

os professores e uma faixa de 150 alunos universitários estarão aqui no nosso plenário 

participando do lançamento do projeto, o qual eu convido a todos os conselheiros, o 

conselheiro Nelson, que é o autor da proposta, o conselheiro Luís Cunha que implementou a 

proposta e nós que já concluímos essa proposta aqui na nossa gestão, então amanhã às nove 

horas, no auditório ainda estaremos fazendo pela escola de contas o lançamento, a doutora 

Rosa quando teve ainda na Presidência dela no conselho consultivo e a coisa vai iniciar o 

evento, se iniciará amanhã por aqui e depois nós estaremos lá nas universidades e amanhã 

esse lançamento aqui eu convido a todos os conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, 

enfim, e o nosso Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, só uma questão que é até redundante e que vai 

fazendo a reflexão, eu claro me honro muito; mas, dizer e lembrar que nada adiantaria que se 

tivesse uma ideia eu queria fazer esse momento da reflexão com Vossa Excelência com os 

senhores conselheiros, e fazer um reconhecimento, conselheiro Luís Cunha, inclusive que 

Vossa Excelência no momento está na presidência do conselho da escola, dizer que essas 

coisas todas não aconteceriam se a escola não estivesse desde o primeiro instante 

denodadamente trabalhasse nesse tema, então o que se registra no plenário é que isso é uma 

sementezinha que a gente teve a oportunidade de lançar, a qual, claro que eu me honro muito, 
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sem que isso escorra para o lado da vaidade, mas a sensação de tentar cumprir o dever, mas uma 

palavra de agradecimento e de congratulações a todos que desde o primeiro momento tiveram a 

oportunidade de dentro da escola contribuir para essa ideia de desenvolver e que concretizasse 

passando pela conselheira Rosa, que foi também diretora, que eu tive a primazia, a honra de ser 

presidente do conselho, todas as pessoas envolvidas na direção da escola, a equipe da escola, a 

equipe da comunicação que sempre foi extremamente importante na divulgação e eu penso que o 

caminho é esse, me lembro conselheiro quando eu cheguei na universidade para dar aula e Vossa 

Excelência descontinuou o tempo aqui e fez uma retrospectiva da sua atuação em Bragança, no 

centro universitário, eu me lembro e aí eu fiz também a minha avaliação e eu não cheguei a ser 

professor da universidade e menos de 10 anos antes eu tinha sido presidente de grêmio, presidente 

de federação universitária, dei a contribuição no sindicato dos engenheiros nessa fundação, de 

maneira que aquela tentativa da gente buscar alguma sociedade melhor e aí na juventude é isso 

mesmo, aquela inquietação, eu da minha parte já tenho dito isso sem nenhum pessimismo, nós não 

estamos visualizando e eu digo isso com tristeza, mas também com otimismo, a gente não pode 

aceitar como a gente aceita, e entende mas não explica, que a nossa juventude e boa parte dela 

veja o seu futuro fora do país isso é muito triste, é triste para a nossa geração, do ponto de vista da 

sua natureza, rico, ser degringolado, sair do trilho para que o nosso jovem como aspiração ir para 

a Europa, para os Estados Unidos, como se aqui não se pudesse ter esse solo fértil para a nossa 

cidadania. Eu preciso reverter isso, e aí eu vou chegando à conclusão e na finalização de uma 

medida pública, de uma vida funcional e reconhecer que eu não vou passar para os meus filhos o 

país que eu sonhei. Eu quando me formei, em nome da minha turma de engenharia civil chamava-

se Transamazônica, e ela não acabou, daqui a pouco eu vou fazer 50 anos de formado, e é incrível 

que a gente vença os conflitos dessas terras, essa disputa por um palmo de terra, nós vamos ter 

conselheiro Luís Cunha, eu acho que não será talvez para os nossos dias o commodity mais valiosa 

hoje talvez no mundo não é o petróleo, é a água. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, 

o estado do Pará é portentoso nesse aspecto e eu até brinco com os nossos irmãos da Amazônia 

que fica lá para a parte ocidental, estado do Amazonas, para o Pará, que se desagua em fantástica 

essa língua de água doce que vai do oceano atlântico por 100 quilômetros no período da enchente, 

a Marinha esteve aqui, essa fantástica Amazônia Azul, essa riqueza da costa brasileira, por conta 

da nossa juventude querendo sair daqui, isso é inexplicável. E mais do que inexplicável é 

inaceitável, esse desafio que nós talvez estejamos tristemente vendo que não fomos capazes de 
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superar, porque não é possível a situação do país, então se precisa de trabalho e eu não vejo uma 

outra forma, Vossa Excelência falou no controle social e este é o único caminho, não tem saída, às 

vezes eu brinco aqui com a canção do Roberto Carlos que ele diz que “a sede de te amar me faz 

melhor”, e a gente olhando para a sociedade, se você me apertar eu serei melhor, e é isso que tem 

que acontecer, nós temos que construir porque que se vacina contra a febre amarela, pode o 

mosquito picar seja lá quem esteja vacinado do campo administrativo, a nossa vacina é a 

construção dos princípios que tem que se fazer na família, na escola e na igreja, seja qual for a 

denominação, esse é cerne da cidadania, então o que nós estamos fazendo aqui é 

modestissimamente, humildemente vai no nível médio, agora vai no campo universitário e é claro 

que é o mesmo objetivo, mas com uma outra roupagem, certamente porque os aspectos 

profissionais provavelmente serão abordados. Quando eu falei do TCE cidadão, o Daniel e o 

Edvaldo jogando conversa fora aqui chegavam na sala de aula, na faculdade de Medicina, e 

embora em engenheiro, mas saúde pública me carreou lá para o concurso público, eu pegava a 

constituição eu dizia que não quero; mas é uma conversa fraterna, amiga, não pode se haver só 

mentiras, eu não quero que aconteça com você o que acontecia comigo. Eu levantava a 

constituição e eu dizia que quem já leu isso, dizia no bom sentido sem depreciar a palavra, nós que 

estamos aqui nessa sala somos uma elite brasileira. Em que sentido? No sentido de que o menino 

que saiu da escola e chegou em curso superior, que, ainda hoje é uma grande dificuldade pelo 

abandono, pela saída da sala de aula para ainda termos desgraçadamente um trabalho infantil no 

país, um lugar de criança não é no trabalho, é na escola e brincando. E a grande maioria, 

conselheiro Luís Cunha, de uma turma de 60, três ou quatro médicas, a doutora Deíla, diziam 

“olha, isso aqui, os nossos deveres, os nossos direitos, que daqui surgem as leis, as resoluções, os 

estatutos, daqui sai a constituição brasileira”. Então, o hábito de nós lermos, porque ali está o 

nosso direito, mas também está o nosso dever, e como é que a gente vai implantar essa medida da 

inconformação se nós não tivermos a cabeça doutrinada no bom sentido, então nesse sentido é que 

nós procuramos achar que o TCE cidadão pode fazer esta colaboração no sentido deste 

aprendizado, porque eu vi lá na escola que nós fomos visitar, boa escola, arrumada. Nós estávamos 

lá todos vendo, mas eu fui ao banheiro da escola, resolvi ir ao banheiro da escola não por 

necessidade, eu fui ver o banheiro, mas não era o mesmo banheiro da Anísio Teixeira. Nós 

visitamos uma escola pública aqui na Dom Pedro, excelente, escola pública e lá era uma escola 

arrumada, mas o banheiro estava difícil. Queria ver se a criança de um de nós teria condição de 
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chegar lá, eu não estou, ao contrário, a escola me recebeu muito bem, de maneira fraterna e eu 

perguntei se tinha dificuldades de recursos, a diretora, a professora não pode fazer milagres, então 

é isso que nós, eu repetidamente falo do Ariano Suassuna, um grande brasileiro, grande mestre, 

que dizia “o Brasil oficial e o Brasil real”, nós temos que sair do Brasil oficial, a grande maioria 

vive no Brasil oficial das classes dirigentes a quem eu quero me referir, é o problema do transporte 

público, da segurança pública, o saneamento, como é que se pode fazer uma criança feliz, sadia, se 

não tem água potável e que os esgotos o Brasil está no rabo da fila, então eu acho que o TCE 

cidadão se presta para isso e uma outra coisa, pelo TCE cidadão nós levamos benditamente o 

serviço da ouvidoria, porque o nosso projeto chega lá com as nossas informações, vejam, e houve 

casos já concretos aqui de escolas recuperadas, daquela voz que não tem voz para chegar nas 

camadas dirigentes, com a ida do tribunal com o TCE cidadão encaixado tanto que na nossa 

cartilha houve essa pequena modificação. O presidente Luís Cunha viu, concordou e no princípio 

da cartilha, da primeira página está a ouvidoria junto com o TCE cidadão porque ao mesmo tempo 

que se fala do TCE cidadão, lá na comunidade ele traz informações, é o canal que ninguém pode 

vedar, o canal do estudante, da professora, da diretora, do integrante do conselho escolar, muitas 

vezes não chega na autoridade decisória, mas o TCE cidadão se espraiando, ele não poder pedir 

que essa informação chegue por meio do tribunal em uma autoridade que tenha o poder de 

decisão, então é um serviço que se presta no caso do TCE universitário, conselheiro Luís Cunha, 

um universo a ser atingido, ele é muito mais rapidamente, porque na área do ensino médio e 

fundamental, na escola primária, como se dizia antigamente, no ensino fundamental agora, é muito 

grande, é gigantesco, e nós estamos antecipando, vai depender, eu não sei se a conselheira Rosa, 

ou alguma coisa, pudesse estar presente conosco, provavelmente já conversei com o conselheiro 

Luís Cunha e o TCE cidadão vai para o site, a junção da escola com a área da Secretaria de 

Tecnologia, de informação, para colocar essas informações à disposição de todos universalmente 

falando, para que possamos prestar esse serviço, então essa conjugação foi excelente, da ouvidoria 

chegar lá e ela traz para nós as informações que às vezes o secretário de estado não sabe, porque 

não chegou para ele lá a criança chegando, mas deve estar acontecendo isso, a ouvidoria vai e 

recebe informações e vai acionar, para que minimize essa crise, mas é que é um projeto que eu 

digo que é humilíssimo, simplório, mas quer dizer que é cheio de esperança, porque ele deseja 

realmente que a gente possa construir uma cidadania dos tempos escolares e nos expondo, como 

disse o conselheiro Luís Cunha aqui, quando chegarmos no nível universitário, nós temos que estar 
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preparados para respostas das perguntas que eles vão fazer para nós. Para situar, por exemplo, um 

espaço, as profissões que foram agora, direito logicamente, economia, contabilidade, 

administração, a própria engenharia, que foi uma surpresa para mim e é uma construção, o mundo 

que estamos vivendo, fora as profissões todas que deverão vir porque todas elas têm importância 

na construção da sociedade, mas é um diálogo jamais especializado, mas vão ver como ainda há 

uma dificuldade de situar mesmo já aqueles que estão para se graduar, a entender a formatação da 

república, a constituição dos poderes, as instituições como é o Ministério Público, por exemplo, a 

utilização da defensoria pública, isso é importante que os universitários fora do currículo 

especializado das suas profissões eles tenham a informação conjuntural desse país, eu tenho um 

respeito muito grande pelas organizações militares, eu não defendo militares no poder, a menos 

que ele saia, vá para a reserva e dispute a eleição, um cidadão como nós, ilustre, agora ninguém 

pode, nós tivemos contato nesta casa com comandantes militares que fizeram na sexta de 

integração uma das condições lá é a disciplina, é a ordem, você não entra no quartel e vê o cara 

cuspindo no chão quebrando a vidraça do prédio, isso é uma constituição brasileira, a gente vê os 

brasileiros no exterior, e nós nos comportamos bem lá, você não para em uma vaga indevida, não 

atravessa a rua fora de hora, porque agora aqui essa mania de jogar o lixo na rua, não respeitar o 

direito do idoso, não dar a vez para uma senhora passar na frente, é isso que se faz como pela 

cidadania, e a cidadania se constrói na família, na escola, e nas igrejas, então eu penso que é uma 

coisa modestíssima, eu quero dizer de novo afastando a vaidade e eu honrei muito essas 

coincidências, aquele Fórum que pela primeira vez foi custoso para fazer o primeiro fórum e agora 

foi agradável, viu Julival, lá na estação das Docas, só que foi um fórum menor, mais gostoso, 

aconchegante, estava lá a doutora Deíla do Ministério Público, Vossa Excelência não estava lá, 

mas estavam os companheiros do Ministério Público, e ali conversei com o ministro Ubiratan 

Aguiar, depois de uma bela conferência exatamente articulando, “poxa, mas isso precisa colocar 

na cabeça desses meninos, esse conceito da cidadania”, o tribunal pode fazer isso, e ali foi tanto 

para o TCE cidadão, os irmãos aqui nos acolheram, a semente foi jogada, foi irrigada, não fui eu 

quem irrigou, mas graças a Deus, eu acho que já podemos pensar em colher os primeiros frutos, 

então eu queria fazer nessa reflexão o agradecimento a todos indistintamente, todos. Aqueles que 

pela escola, em todos os momentos deram o seu suor, o seu sacrifício, para que a gente pudesse 

festejar essa chegada do TCE cidadão às universidades, e eu particularmente dou o meu grande 

reconhecido agradecimento a todos aqueles que ajudaram neste caminho. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Eu quero me somar as palavras 

anteriores, senhora presidente, senhores conselheiros no sentido de parabenizar o conselheiro Luís 

Cunha pelo relatório de gestão e, com certeza, em um momento de maior procela, ele estava ao 

leme desse navio que é o tribunal. E foi obrigado a tomar medidas impopulares, enérgicas, cortar a 

própria carne, doeu no bolso dos servidores, mas foi necessário porque ele salvou o principal, 

como ele mesmo disse, que foram salários, a cada mês no dia certo, na conta de cada um dos 

servidores, e parabenizá-lo porque apesar de toda aquela crise ele conseguiu êxito em sua gestão. 

Foi apontado aqui no relatório que conseguiu cumprir 87% daquilo que estava previsto. Parabéns, 

continue assim, esse homem brilhante e dedicado na sua tarefa. Então eu parabenizo também ao 

conselheiro Nelson Chaves, mais uma vez pela sua ideia de fazer esse levantamento dos imóveis do 

estado do Pará, e sobre isso eu tenho um testemunho, lá na cidade de Cuiabá eu adquiri um imóvel 

e tinha uma praça a frente, não pavimentada, e aquele terreno se tornou um depósito de lixo, 

chegavam ali, o caminhão passava, mas deixava talvez até de propósito algumas sacolas de lixo e 

aquilo foi acumulando. Eu fiz uma denúncia para a própria reclamação, para o próprio município 

a prefeitura de Cuiabá, não resolveu o problema. Eu reiterei e não resolveu, então eu peguei todos 

aqueles documentos e eu entrei na justiça, eu entrei com a obrigação de fazer para que o juiz 

determinasse liminarmente que a prefeitura retirasse o lixo do local e providenciasse a 

pavimentação da praça. Por causa daquela atitude a prefeitura deu resposta que tinha doado 

aquele terreno para uma determinada associação não fez nada no terreno, a prefeitura retomou 

aquele terreno, construiu a UPA no local e pavimentou não somente aquela praça, mas todo o 

bairro ali em volta, por uma atitude, imagine o que o tribunal de contas fará com esse 

levantamento, após levantar esses imóveis, esses levantamentos, analisar o que está sendo feito em 

cada um desses prédios, começando aqui pela região metropolitana em cada cidade, e o tribunal 

cobrando como que será bom, talvez quem sabe é o primeiro passo para que Belém volte a ser, 

volte a ter aquele posto que ela teve no passado, da Paris N’América. E Belém merece isso, nós 

vemos tantos imóveis abandonados por aí e devemos tomar atitudes, esse é o primeiro passo para 

resolvermos a situação. Parabenizo também pela ideia do livro sobre Serzedello Corrêa, que nós 

estávamos fazendo, trabalhando em um projeto da medalha que está a passos lentos devido alguns 

fatores burocráticos também e não por parte da presidente, pelo contrário ela está cobrando que o 

projeto ande. O conselheiro Luís Cunha chamou na época os melhores para trabalhar com essa 

medalha, o doutor Habibi e o doutor Valter, que são homens que estão com quase mais de 80 anos, 
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só de parceria eles tem mais de 50, mais de meio século. E estão havendo alguns entraves na 

medida de fazer as reuniões de desenrolar o trabalho. E com esse trabalho da medalha, presidente, 

senhores conselheiros eu tive o privilégio de fazer uma releitura da biografia de Serzedello Corrêa, 

e na verdade, nós devemos ter orgulho de Serzedello, orgulho da medalha porque lembra esse 

grande homem, com certeza um gênio, um dos maiores gênios que esse país já teve, Serzedello 

Corrêa. Um homem honestíssimo, um homem brilhante, uma capacidade fenomenal, mestre em 

várias disciplinas, era com certeza um sábio e além de sábio um homem espetacular. Eu 

parabenizo também por esse gesto do tribunal. E sobre o TCE cidadão, eu tive o privilégio de ir à 

escola aquele dia, e presenciar ali o brilho no olhar daquelas crianças, daqueles adolescentes, 

porque eles viram ali que as pessoas do tribunal, os julgadores são reais e estavam no meio deles. 

E isso me faz lembrar, conselheiro Nelson, quando o senhor fala que o lugar da criança é na escola 

e o tribunal também deve zelar por isso e fomentar esse anseio na mente de cada um deles, e eu 

percebo assim como é importante a orientação na vida de uma criança, eu me lembro do meu pai e 

da minha mãe, nós sete, eu e mais seis irmãos, éramos desprovidos de bens materiais, morávamos 

de favor na época, na casa do meu avô, sete irmãos, eu sou o mais velho e desde os sete anos em 

que eu comecei a trabalhar, trabalhava catando mamonas no início e depois na serraria fazendo 

caixotes de verduras, e depois vendendo picolés nas ruas. Depois auxiliar do meu pai no açougue, 

na feira livre, só que meu pai orientava, eu não sei como ele conseguiu esse tipo de visão, ele 

reunia nos sete e dizia para cada um “nós estamos passando por um momento de crise, uma crise 

familiar, mas essa crise vai passar depressa, porque eu estou dando para vocês, eu vou 

providenciar para vocês algo que ninguém pode tomar, que é um diploma para cada um”, e aí ele 

olhava para cada um e dizia “você vai formar em direito, você vai formar em medicina, você vai se 

formar em ciências contábeis porque você gosta muito de lidar com dinheiro, vai trabalhar no 

banco e tal”, e falava isso para cada um dos sete, e convencia-nos de que nós éramos realmente 

muito inteligentes. E dizia para nós que para isso você tem que ser o melhor da turma, cada um tem 

que ser o melhor da turma. E, o meu trabalhou com essa orientação de tal forma e dizia ainda, 

vocês são de sangue azul, pessoas, crianças espetaculares e mais ainda, crianças bonitas. Tão 

belas quanto vocês eu nunca vi, e nós acreditávamos naquilo. O interessante é que os sete 

realmente conseguiram aquele diploma que o meu pai orientou daquela forma. Obrigado, claro, 

obrigado conselheiro Nelson. O fato é que a orientação ela faz uma diferença muito grande na vida 

de uma criança. Se o meu pai não tivesse aquele tipo de orientação, eu me lembro que chegamos da 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1035

Bahia, que era uma cidade muito pequena, uma cidade no meio das secas, uma cidade que o meu 

pai trabalhava com verduras ali e quando vinha, quando ele pensava que ia ter um bom preço, 

vinha a seca e acabava com tudo. Quando tinha fartura todo mundo tinha e o preço e ia lá para 

baixo, e o meu pai decidiu ir para Cuiabá. Eu estou aproveitando para que os ouvintes também, 

porque o conselheiro Cipriano não chegou ainda, estamos aguardando. E, quando chegamos em 

Cuiabá, eu me lembro que o meu pai ao chegar da feira, nós saíamos três da manhã, íamos 

trabalhar, chegávamos às três, 15 horas, três da tarde e o meu pai um dia, ao invés de descansar 

ele disse “vamos pegar o ônibus que eu quero mostrar um lugar para você”. Pegamos o ônibus e 

nós fomos para UFMT, na época eu estava no ensino médio ainda, e chegando a UFMT, o meu pai 

nos descemos e ele começou a mostrar ali o campus, mostrou ali a biblioteca, o prédio de exatas, 

os blocos de ciências biológicas, de ciências sociais, o bloco de direito, e disse para mim “essa 

aqui é a sua única chance, é a Universidade Federal do Mato Grosso, não temos condições sequer 

de fazer o vestibular em outra cidade, você tem que passar aqui, porque você é o mais velho, se 

você conseguir, os seus irmãos também conseguirão, agora, se você fracassar, nenhum deles irá 

conseguir”. Pegamos o ônibus e voltamos para casa, ou seja, com essa orientação, porque nós 

tínhamos um mentor, o meu pai conseguiu fazer a diferença. Agora imagina nós como instituição, 

ao sairmos nesse projeto do TCE cidadão, em cada escola, não apenas dizendo o poder que eles 

têm como cidadãos, como povo que detém o poder do estado, mas também levando para eles, 

fomentando neles que eles podem fazer diferença sim, eles podem fazer diferença que querem ver 

no mundo, se nós como instituição fizermos isso, com certeza ainda terá um peso ainda maior, do 

que apenas um pai falando sozinho, muito obrigado pela atenção. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns doutor, o senhor me 

fez viajar também no tempo. Mas, parabéns, é assim que se faz. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não poderia deixar de manifestar, 

apenas para cumprimentar o conselheiro Luís Cunha pelo trabalho à frente deste tribunal no 

biênio passado, que culminou com a apresentação desse relatório ora apresentado, e também 

parabenizar o conselheiro Nelson Chaves pelas suas sempre profícuas ideias agora recentemente 

em relação aos imóveis públicos, mais o TCE cidadão, o TCE universitário, o livro Serzedello 

Corrêa, são ideias que sempre contribuem, que nos inspiram, e contribuem para o 

engrandecimento dessa corte de contas, eu parabenizo também a história bonita do conselheiro 

Julival, parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Eu 
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também senhora presidente, senhores conselheiros, servidores que nos ouvem, primeiro 

parabenizar o conselheiro Julival pela sua experiência de vida e por ter sido referência, pelo 

desafio do seu pai não foi maior que você, isso a prova é o seu desenvolvimento e de todos os seus 

irmãos na sequência, ele com a sapiência dele tinha razão. Na educação infelizmente, a educação 

dos nossos filhos ela tem mudado muito, mas, essa educação que a qual eu recebi também mais ou 

menos nesse mesmo tom, ela sempre trouxe bons resultados. E eu temo pela não continuidade, por 

um processo de mudança para pior em termos de educação das famílias. Como eu vejo hoje a 

desagregação das famílias em medidas muito maiores do que era na nossa época e também dos que 

nos antecederam, inclusive das gerações anteriores. Eu lamento por isso e isso infelizmente a 

história serve para nos mostrar os acertos e erros para que permaneçamos nos acertos e 

abandonemos os nossos erros, mas nós não fizemos isso enquanto sociedade, infelizmente. Mas o 

TCE cidadão, você fez uma analogia muito interessante, talvez seja função nossa como tribunal de 

contas trabalhar com esses jovens e até mesmo com universitários em relação a uma educação não 

no sentido de educação formal escolástica, ou de família, mas em termos de cidadania e isso nós 

podemos fazer e me parece que é algo bastante importante, parabéns pelo seu exemplo de vida, 

parabéns pelas suas ponderações e colocações aqui sempre muito pontuais, sempre muito bem-

feitas, e que serve para a nossa reflexão também. Para nós refletirmos, parabéns pela sua 

experiência de vida. Eu gostaria também de parabenizar e reiterar na verdade, o conselheiro 

Nelson Chaves, extensivo ao conselheiro Cipriano Sabino pela propositura de levantamento do 

acervo patrimonial da gestão pública. Eu quero dizer mais uma vez que é fácil você se filiar a uma 

ideia quando ela é genial, quando ela é muito boa e quando você sabe que os resultados podem ser 

altamente positivos, mas, gostaria de reiterar o meu apoio, a minha admiração pela sua 

capacidade de pensar nessas coisas e que concretamente dizem respeito ao nosso fazer enquanto 

tribunal de contas em uma perspectiva preventiva, em uma perspectiva consultiva, em uma 

perspectiva de trazer efetividade as nossas medidas e eu não tenho dúvida nenhuma que esse 

estudo técnico vai trazer uns 100 números de informações que permitirão sugestões, proposituras 

de soluções e de avanços em termos de gestão pública, uma verdadeira atuação preventiva, 

consultiva para o Poder Público e com resultados sem nenhuma sombra de dúvidas, muito 

importantes nos termos de gestão participativa e resultados práticos para a sociedade que é o 

objetivo desse tribunal, é a sua menção institucional, é a sua função constitucional e isso será feito 

também por esse estudo e tudo mais que ele dele pode decorrer. E eu deslumbro aqui sem sombra 
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de dúvidas, sem nenhuma margem de possibilidades em sentido contrário, resultados práticos e 

efetivos extremamente importantes para a sociedade paraense, que é a quem nós devemos prestar 

contas das nossas ações. Os nossos parabéns mais uma vez, conselheiro Nelson Chaves e ao 

conselheiro Cipriano Sabino por extensão. E eu também gostaria de reiterar as minhas falas 

anteriores em relação a gestão do conselheiro Luís Cunha, usando aqui o número utilizado pelo 

conselheiro Julival, de 87% de cumprimento de planejamento em tempos de crise, por si só, esse 

número, essa cifra já fala, então em termos administrativos eu já tive a oportunidade e cheguei 

aqui em julho do ano passado, os últimos seis meses da sua gestão, conselheiro, mas eu pude 

perceber além disso, e aqui eu vou falar uma questão de foro íntimo, pessoal e uma questão de 

classe profissional, além da sua capacidade administrativa de gerenciar em tempos de crise em que 

se consegue perceber a capacidade administrativa de alguém, e Vossa Excelência, conselheiro Luís 

Cunha, demonstrou isso com muita propriedade, esse número de 87% ele é acachapante do ponto 

de vista de cumprir 87% do que foi planejado e ousadamente planejado em tempos de crise 

realmente é algo a ser destacado, mas eu queria destacar também e aí é uma questão pessoal, 

personalíssima, e agradece-lo, conselheiro Luís Cunha, porque eu fiquei sabendo aqui que a ideia 

do concurso público para auditor, hoje conselheiro substituto nasce ainda na Presidência da 

conselheira Lourdes Lima, o embrião, a ideia nasce lá com ela e foi levado a cabo o concurso 

público, prorrogado o concurso público na Presidência do conselheiro Cipriano Sabino e 

concluído na nossa perspectiva na sua gestão com a nossa convocação em tempos de crise e eu 

coloco aqui como uma medida audaciosa, uma medida ousada e que foi apreciada e aprovado 

pelos demais conselheiros , com o apoio dos demais conselheiros. O que fez com que eu e minha 

família viéssemos para Pará, conhecer o Pará, conhecer o povo paraense, conhecer todas as 

riquezas do Pará, conhecer a culinária, a cultura, a história, conhecer o tribunal de contas mais 

profundamente e nos sentimos muito bem, eu e minha família, eu disse no meu discurso de posse 

que seria o mais desafio da minha vida profissional e está sendo, mais profundamente felizes. E, 

essa guinada na nossa vida deve-se a sua atuação, a sua ousadia, obrigado, conselheiro, do ponto 

de vista pessoal. E do ponto de vista do nosso cargo, eu gostaria de ressaltar que o senhor também 

sempre foi uma pessoa que respeitou muito o nosso cargo, respeitou muito as nossas atribuições, 

respeito muito as diretrizes da ATRICON, em especial a resolução três, que surge inclusive de um 

encontro aqui em Belém, em Vitória, em Campo Grande, e da carta de Fortaleza, que surge a 

resolução três da ATRICON, que é um cumprimento do modelo institucional com relação ao nosso 
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cargo, e o senhor cumpriu isso na sua inteireza. A quem diga que resolução não tem 

compulsoriedade de leis, e é verdade, como jurista eu sei disso, de fato não tem. Só que existe uma 

perspectiva que é a seguinte, se ele é um documento firmado por todos os tribunais de contas e seus 

membros, a não aplicação disso no mínimo é um desleixo democrático, no mínimo. E é possível 

deixar de cumprir do ponto de vista legal, é possível, mas face então, e eu vou fazer uma analogia 

aqui meio grotesca, mas ela é verdadeira, que como o presidente estadunidense fez, com uma 

convenção do clima e do tempo, eu não vou cumprir. E ele pode deixar de cumprir sim, mas ele 

abandonou o tratado, porque acordos eles devem ser cumpridos. Existe um princípio no direito que 

é único, os pactos serão cumpridos. Você não é obrigado a pactuar, mas na medida em que você 

pactuou e nós somos partes, você deve cumprir isso, e isso é uma questão de democracia no seu 

exercício pleno, mesmo os votos vencidos em termos de maneira. O respeito aquela decisão deve 

ser cumprida ainda por aqueles que foram vencidos, e eu diria que com a sua grande sensibilidade, 

e respeito ao nosso cargo, o senhor também sempre cumpriu. Muito obrigado, conselheiro Luís 

Cunha, muito obrigado, Excelência, por ter respeitado a nós, o nosso cargo e com uma das suas 

últimas medidas ainda a entrega do nosso gabinete, com toda a estrutura necessária, condições 

absolutamente dignas para o nosso afazer. Então eu reitero. E creio eu que sempre vou lembrar 

dessas questões, porque foi um momento de recepção, de algo absolutamente novo e, do ponto de 

vista pessoal, eu vou lhe respeitar sempre. E sempre que possível vou fazer menção a isso, porque 

isso está aqui, guardado. Isso é muito importante e foi muito importante para mim e para minha 

vida pessoal e família. Obrigado presidente, obrigado conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu queria agradecer as falas de vossa excelência, 

conselheiro Nelson Chaves, saudar o conselheiro Cipriano que chega, foi muito bacana o que 

aconteceu hoje, conselheiro Cipriano, esse gesto em consideração a vossa excelência a gente 

procurou utilizar mais de uma hora de uma conversa extremamente agradável no plenário 

esperando por vossa excelência compreendendo que vossa excelência estava cumprindo um 

compromisso fora desse tribunal, mas que manifestou o desejo de vir a sessão. Mas tivemos o 

privilégio de ter um papo tão agradável aqui, eu quero agradecer as falas do conselheiro Julival, 

conselheira Rosa Egídia e conselheiro Daniel. Todas as referências a mim eu vou guardar no 

coração. Vivemos hoje um momento livre aqui, manifestamos do coração o que sentimos e isso eu 

valorizo muito. Então todas as falas para mim foram importantes. Eu não sei nem se eu mereço 

tudo isso, viu doutor Daniel. O conselheiro Julival, ele fez uma fala da sua vida pessoal que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1039

remeteu a seu pai. Algo que mexeu muito comigo. A gente que vem lá da roça – eu vi a conselheira 

Lourdes Lima balançando a cabeça – tem muito a ver. Um dia quem sabe podermos contar um 

pouco da nossa, isso vai servir de inspiração para quem não acredita em nada. Naquele momento 

na escola Aldebaro Klautau tocamos um pouco, porque um garoto; uma moça daquela podem 

amanhã tornarem-se conselheiros. E dissemos isso para eles. Dissemos que é possível. É um sonho 

possível. Eu lembro que a procuradora Silaine Vendramin que estava lá ela disse – eu queria até 

que alguém pudesse complementar a expressão dela – “nós somos o tamanho dos nossos sonhos”. 

Bacana, porque foi algo emocionante. Então eu quero agradecer, senhora presidente, as falas aqui. 

Conselheiro Cipriano já está aqui de prontidão para relatar os seus processos. E a minha última 

fala em relação ao relatório de gestão é o agradecimento novamente aos conselheiros pelo apoio 

que eu tive, a minha equipe de secretários, todos os secretários que me auxiliaram com muita 

dedicação e responsabilidade, e os servidores de todas as secretarias que, sempre que precisamos 

a mim não faltou apoio. E neste relatório especialmente, fazer um agradecimento a três pessoas 

que me ajudaram a elaborar o relatório, o documento final, a doutora Lilian Bendahan, secretária 

atual de planejamento do tribunal, até porque ela este à frente da minha gestão nessa parte do 

planejamento; a Tereza João, do meu gabinete; e o servidor Cleverson, conhecidíssimo aqui da 

casa que me ajudou nessa parte gráfica aqui, nesse trabalho técnico, que ele sabe fazer muito bem. 

Senhora presidente, como eu disse, hoje foi um dia interessante aqui. Eu acho que o maior 

homenageado hoje foi o conselheiro Cipriano Sabino aqui. Conselheiro Cipriano Sabino, eu creio, 

pelo que estou vendo aqui; e eu lembrei, senhora presidente do tempo de deputado aqui. Uma vez 

veio uma orientação que precisávamos procrastinar – que não é o caso agora, ninguém está 

procrastinando nada – até duas horas da manhã, eu era da oposição, e a procrastinação, 

conselheiro Nelson estava no meio, fazia parte do debate, do jogo democrático. Isto é, a situação 

queria apoiar e resolver votando, que eles tinham maioria, e a oposição não tinha como resolver o 

problema a não ser procrastinar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Conselheiro Luís Cunha, era tão gostoso falar para o plenário de cadeiras vazias, 

que não tinha ninguém, que tinha que manter a sessão aberta, a gente olhava para o plenário, para 

a galeria, não tinha viva alma, ficava ali o segurança da mesa do presidente, que não podia 

encerrar, porque ele não podia cortar a palavra da gente, passava às vezes da meia noite, haja 

falar ao vento ali. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Porque queríamos em uma determinada matéria criar dificuldade, porque não concordávamos com 
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aquela matéria. Eu lembro que teve uma sessão que eles estavam certos que aprovaria aquela 

matéria. Quando chegou duas horas da manhã a gente observou que eles não tinham mais quórum. 

Pedimos a verificação de quórum. Já tinha deputado dormindo. Eu não vou dizer o nome dele, um 

deles dormindo, até roncou na hora da sessão. Aí, duas horas da manhã, doutor Jorge, 

“verificação de quórum”, não teve mais quórum. E aí houve uma reação, uma indignação da 

bancada governista contra nós que fazíamos oposição. Eu achei aquilo maravilhoso, esse é o jogo 

democrático. Hoje, aqui não, ninguém estava procrastinando nada. Estávamos esperando o 

conselheiro Cipriano, porque tinha uma justificativa plausível que ele estava a caminho e não 

poderia chegar naquele momento. E a gente, levando em conta que ele era o relator majoritário 

hoje aqui, com mais processos, vamos esperar por ele. E a sessão ficou agradável. Vários assuntos 

tratamos, manifestações diversas aqui, todas com bastante fundamento. Eu gostei muito, quero 

dizer senhor presidente. E marcou. Nos sete anos que estou aqui – completei sete anos no dia 

primeiro de junho – eu percebi que hoje foi uma sessão diferente. Foi muito diferente e ela marcou 

para mim positivamente. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem, concluindo a parte administrativa, já 

que nós suspendemos a pauta no aguardo de sua Excelência o conselheiro Cipriano, que tinha nos 

avisado e agora registra-se o seu ingresso em Plenário. Então agora nós vamos retomar a pauta da 

sessão de hoje, apenas com os processos da relatoria de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano. 

Retornando à pauta, foi anunciado o Processo nº 2013/52372-2, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Beneficente Esportiva Comunidade de Cuçarú, responsável Lucinaldo 

Batista de Souza, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 de 

multa regimental, e, que o senhor Lucinaldo Batista de Souza, seja citado para apresentar defesa 

escrita, no prazo de 15 dias (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$10.342,00 (dez mil, trezentos e quarenta e 

dois reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.034,20 (um mil, trinta e quatro reais e vinte 
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centavos), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pela grave infração a norma legal. 

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 2013/52381-3, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no Retiro Espiritual Alerta Final, responsável João Augusto Costa Chaves, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, 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, 

além da expedição das determinações à Alepa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

fez representar. 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, aplicar 

ao seu responsável a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelo 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 2013/52397-0, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Sociedade Ambiental Médica Educacional, responsável 

Alberto da Silva Souza, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

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

aplicação das multas regimentais ao seu responsável, extensiva ao gestor concedente, e, ainda, ser 

responsabilizado solidariamente pela aplicação dos recursos, além da expedição das determinações 

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

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 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, aplicar ao seu responsável a multa 

no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo na remessa da prestação de 

contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, exceto o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que divergiu do relator, acompanhando em seu 
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voto o parecer do Ministério Público de Contas e acrescentou a multa de 10% sobre a devolução 

apontada, além da multa aplicada pelo relator. A seguir a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por maioria (5x1), acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/52418-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Arco-Irís, 

responsável Odivaldo de Lima Leite Filho, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

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

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

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

aplicação das multas regimentais ao seu responsável, ficando solidariamente responsável em débito 

à Associação Arco-Iris, devendo a pessoa jurídica ser devidamente chamado em audiência (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 

Odivaldo de Lima Leite Filho e a Associação Arco Íris, para ressarcir ao erário estadual na 

importância de R$10.000,00 (dez mil reais), aplicar ao responsável as multas nos valores de 

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

encaminhamento da prestação de contas e determinar, após o trânsito em julgado da decisão, 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 2013/52671-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação dos Agricultores Familiares da Batata, responsável Rosângela Silva 

Pereira, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 e 

sanção de inabilitação para cargo em comissão e função de confiança à responsável, ficando 

solidariamente responsável pelo débito Associação dos Agricultores Familiares da Batata, devendo 

esta ser citada para apresentar defesa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 
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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 Rosângela Silva Pereira e a Associação dos 

Agricultores Familiares da Batata, para ressarcir ao erário estadual na importância de R$58.917,00 

(cinquenta e oito mil, novecentos e dezessete reais), aplicar à responsável as multas nos valores de 

R$5.891,70 (cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta centavos), pelo débito apontado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas e determinar, após o 

trânsito em julgado da decisão, 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 

2014/50058-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Desportiva Cultural 

Profissionalizante e Social Cristo Rei, responsável Rivaldo Barros Costa, Procurador Felipe Rosa 

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

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

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

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

solidariamente responsável pelo débito Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social 

Cristo Rei, devendo a pessoa jurídica ser citada para apresentar 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 solidariamente responsáveis pelo débito os senhores Rivaldo Barros 

Costa e a Associação Desportiva, Cultural, Profissionalizante e Social Cristo Rei, para ressarcir ao 

erário estadual na importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicar ao responsável as 

multas nos valores de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 

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

julgado da decisão, 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. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento 
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Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 

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

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

Sua Excelência colocou a palavra a disposição dos presentes. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Só quero agradecer a vossa excelência, 

mais uma vez, ao Ministério Público e a todos os colegas da secretaria por terem feito essa 

gentileza, esse carinho comigo. Muito obrigado mesmo. E me coloco presidente, não só a vossa 

excelência, a todos os meus colegas conselheiros a disposição para retribuir se não igual, até 

maior a gentileza. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e trinta e um minutos 

(11h31min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 06 de junho de 2017. 

 
 
 
 

 JORGE BATISTA JUNIOR  
Subsecretário 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 08 de junho de 2017. 

 
 
 
 

    JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
   Secretário-Geral 

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


