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ATA Nº 5.479 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de junho do ano dois mil e 

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

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

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

Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio 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, o Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Procurador Patrick Bezerra Mesquita, reuniu-se o Egrégio 

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

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

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

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em 

seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias por motivo licença para tratamento da saúde, da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior e do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, participando na Sessão Solene na 

Câmara Municipal de Belém alusiva ao Dia da Marinha do Brasil e, por conseguinte, 

determinou a retirada dos processos de relatoria do Conselheiro ausente, de nºs 2011/51135-8 ; 

2012/51154-6; 2013/52402-2; 2013/52423-7 e 2017/50286-0. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia seis (06) 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: impedido na 

forma regimental. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 
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Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a 

Presidência solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fosse 

relatado e julgado primeiramente o processo pautado sob o nº 09. Em ato contínuo, a 

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

Processo nº 2014/51369-9, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Carlos 

Augusto Nunes Gouvêa, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

quando sua Excelência Procurador Patrick Bezerra Mesquita se manifestou nos seguintes 

termos: em seguida ratificou a manifestação pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo 

desprovimento do recurso de reconsideração e manter inalterado o Acórdão nº 53.192/2014. 

conveniado (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Advogado Eli Benevides, Neto 

Procurador do senhor Carlos Augusto Nunes Gouvêa 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: Excelentíssimo Senhor relator Luís Cunha, em nome de quem saúdo todos os 

integrantes desta Corte de Contas. O presente recurso de reconsideração, ele trata e objetiva, 

basicamente, alterar a decisão originária que julgou as contas irregulares, basicamente por 

dois pontos. 1 – Pela, em tese, não comprovação de devolução do saldo do convênio, em torno 

de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); e 2 - Pela efetivação de gastos em valor de R$ 711,00 

(setecentos e onze reais), fora do período de vigência do convênio. Bem, fora isso houve a 

aplicação de multas, uma por dano ao erário e outra pela instauração da tomada de contas. 

Após a interposição do recurso, foi juntado o comprovante de devolução dos valores, 

comprovante este do Banpará; e comprovante este que à época não haveria como ser feito de 

outra forma. Até hoje os municípios do interior do Estado do Pará têm dificuldades no 

manuseio das contas do Banpará; é muito comum em municípios mais afastados não se 

conseguir fazer as operações no caso do Banpará, como transferências sem antes fazer o saque 

para depois fazer a transferência. É muito comum, ainda, inclusive por isso é que o Banpará 

ainda se utiliza de saques por cheque avulso. Até hoje, se alguns dos conselheiros for nas 

agências do Banpará, localizadas nos municípios do interior, vão verificar ainda a emissão de 
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cheques avulsos em saque; e isso é única e exclusivamente decorrente de problemas 

institucionais do banco em si. Então foi apresentado o extrato, a conta zerada, apresentado o 

comprovante de pagamento. A questão de não constar no SIAFEM, este é um sistema que trata 

da contabilidade e do financeiro. Se obviamente essa devolução não foi contabilizada, 

principalmente pelo governo do estado, ela com certeza também não vai constar. Agora eu 

aprendi que o comprovante em si do pagamento dos mil e oitocentos reais, se elidir sua 

eficácia, obviamente deveria se precedido de um ofício, para que ele Banpará indicasse se de 

fato aquela transferência condiz ou não condiz com a verdade. E isso em momento algum foi 

feito nos autos. O que existe de fato é o comprovante de transferência válido, eficaz; o que de 

fato ocorreu. O valor foi devolvido regularmente para o banco. E isso é reconhecido, inclusive 

no relatório técnico. Quanto à questão do pagamento dos 711 reais fora do prazo de vigência 

do contrato, é importantíssima a aplicação do princípio da proporcionalidade, antigamente era 

aplicado como o princípio do bom senso. Você considerar que o pagamento por si só no valor 

fora do prazo do convênio vai gerar irregularidade nas contas é simplesmente o Tribunal 

passar a julgar casos completamente diversos que podem envolver dano ao erário público, 

inclusive atos de corrupção. Um ato em que o valor foi de fato aplicado; e que o objeto do 

convênio foi cumprido que o dinheiro foi de fato gasto. Todas as questões aqui, e as falhas que 

de fato foram evidenciadas, elas se tratam muito mais de falhas formais, trata-se muito mais de 

impropriedades técnicas do que necessariamente de dano ao erário. E sem dano ao erário não 

há de se considerar contas irregulares. Se o erário público não foi lesado, se de fato o que 

acontece aqui são apenas impropriedades técnicas; e não geraram dano, as contas de fato 

devem ser julgadas regulares com ressalva. Agora se as alegações indicadas pelo próprio 

Parquet de Contas, de que há algum tipo de falsidade em documentação, eu acredito até pela 

gravidade que também por acreditar na legalidade dos documentos, que isso no mínimo deve 

ser precedido de ofício aos órgãos de perícia técnica para tratar, por exemplo, da assinatura 

da tesoureira. No caso da tesoureira, ela tem duas assinaturas diferentes. Eu por exemplo, 

tenho três. Quando se vai no cartório, há a exigência que se faça, pelo menos, três assinaturas 

diferentes. As duas assinaturas que constam no processo são dela. E isso eu estou falando com 

ela mesmo. Ela me disse: eu acredito que você simplesmente entender que há uma falsidade 

única e exclusivamente por causa da assinatura que diverge não é a melhor forma de tratar do 
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processo da maneira técnica como deve ser tratado. Fora isso, sobre a questão da preclusão 

apontada como preliminar para que o recurso não seja conhecido, é importante o que é sabido 

pelos senhores que a preclusão é o impedimento de se utilizar de faculdade processual, seja 

pela utilização da ordem legal, seja pela realização da atividade incompatível no caso é a 

previsão lógica aventada, ou então por ela já ter sido exercida. No caso a preclusão 

consumativa. O recurso, nesse caso, objetiva a modificação do julgado para considerar as 

contas regulares com ressalva. O pagamento das multas, portanto, não pode ser considerado 

como demonstração inequívoca do desinteresse recursal, posto que a multa é um acessório 

dessa decisão. Sendo um acessório, eu não tenho como considerar; se eu paguei a multa, eu 

simplesmente estou aquiescendo da situação das minhas contas serem irregulares. Esses são os 

termos da sustentação, excelência. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência requereu a suspenção do julgamento, 

devendo retornar na Sessão de 27.06. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/50461-

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

Estado, procedência Associação para o Desenvolvimento do Município de Marabá, responsável 

Marciano Vidal Monteiro, 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 aos senhores Valdir Ganzer e Kleber Ferreira de Menezes, e, ainda, 

ficando responsáveis solidariamente em débito Associação para o Desenvolvimento do 

Município de Marabá e ao senhor Pedro Abílio Torres do Carmo, ficando este sem prejuízo da 

multa regimental (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$450.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo 

débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pela grave infração à norma legal, e, aplicar, ao 

senhor Pedro Abílio Torres do Carmo a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pela 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1049

omissão injustificada da autoridade competente para 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 2011/50488-4, que trata da Prestação de 

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

procedência Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, exercício financeiro de 2010, 

responsável Paulo Gerson Novaes de Almeida, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, que solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato deferido. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2008/50969-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Comunidade Terapêutica da Amazônia, responsável Tiago de Lima Ribeiro, cujo Relator foi o 

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

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

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

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

responsável pelo débito a entidade convenente (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

se fez representar. Em seguida, sua Excelência o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha 

discutiu a matéria nos seguintes termos: Em seguida Sua Excelência proferiu seu voto para 

converter o julgamento em diligência para promover a citação da pessoa jurídica sob pena de 

responsabilização solidária. 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 2013/52661-8, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Jacundá, responsável Izaldino 

Altoé, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

Excelência Procurador Patrick Bezerra Mesquita se manifestou nos seguintes termos: em 

seguida ratificou a manifestação pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva aos senhores 

Cláudio Cavalcanti Ribeiro e Nilza Helena Souza de Jesus, ficando estes solidariamente 

responsáveis pelo débito e além das citações dos mesmos para apresentar defesa (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 irregulares, sem devolução de valores e aplicar ao seu responsável as multas 

nos valores de R$4.530,96 pela grave infração à norma legal e R$906,00 (novecentos e seis 

reais), pela instauração da tomada de contas, determinando a remessa de cópias dos autos ao 

Tribunal de Contas dos Municípios. 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 2014/51707-7, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Ana Paula dos Santos Magalhães, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, registrando-se o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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, com a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos. 

(Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a recorrente, embora regularmente notificada, 

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 dar-lhe parcial provimento, manter a irregularidade das contas da 

recorrente e retirar a condenação pela devolução referente às despesas efetuadas através de 

contratações diretas e manter a condenação pela devolução referente às despesas superfaturadas 

no valor de R$783.675,69 (setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos) e manter aplicação da multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais), 

pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50554-0, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Alex Santos Keuffer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, registrando-se o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 
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cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento do presente Recurso de 

Reconsideração (Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora 

regularmente notificada, 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, no mérito, negar-lhe 

provimento, manter o Acórdão nº 56.202/2016, ora recorrido, em todos os seus termos. 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/50345-9, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Zuíla Mara Santana de Campos, 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 indeferimento do registro, com determinação de sustação dos pagamentos e adoção de 

providências, sugere-se, ainda, recomendação ao Igeprev que proceda à retificação do ato para 

constar a decisão judicial que ampara o pagamento da parcela ao adicional por exercício de 

cargo em comissão/função gratificada e em relação ao direito à integralidade e à paridade 

sugere-se a retificação do ato para aplicação da nova ordem constitucional EC nº 70/2012 no 

caso concreto (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro com 

recomendação ao Igeprev para que proceda a anotação nos assentamentos funcionais da 

interessada, objetivando a inclusão da referência à decisão judicial prolatada no MS nº 

1995.3002992-7. 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 2016/51471-7, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Odihélio Carlos José Borges da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 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, Sua Excelência proferiu 

proposta de Decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente, a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 
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acatar unanimemente a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e 

com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão 

será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/51338-7, 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, 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 pela remessa dos autos ao Tribunal de Contas da União, de tudo cientificadas as partes 

interessadas, dada a incompetência dessa Egrégia Corte de Contas do Estado para analisar e 

julgar a aplicação de recursos, objeto do convênio em referência (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para determinar a remessa destes autos ao Tribunal de Contas da 

União para a análise da qual é competente. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator.  Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, foi anunciada a parte da MATÉRIA ADMINISTRATIVA: 

Eu gostaria de passar a palavra ao conselheiro Nelson Chaves, para que ele possa apresentar, 

dentro da coordenadoria de competência de vossa Excelência, mais uma ferramenta para esta 

corte de contas se comunicar com todo o Estado, nação, e, por que não dizer, nos 

comunicarmos com o mundo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora presidente, agradeço a Vossa Excelência, porque, na realidade, nós 

vamos tornar público, aqui, um fato positivo para esta casa, que, na verdade, é o trabalho 

conjunto de todos. Quero, já de antemão, para não falhar – às vezes, a gente deseja fazer 

algum registro, mas está sendo nada de formal, escrito, estamos falando de momento –, logo no 

início da minha manifestação, registrar o agradecimento, o aplauso do reconhecimento ao 

denodado trabalho feito para o lançamento deste site do tribunal, ao pessoal da Escola de 
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Contas e da Setin. E, em nome da diretora, professora Karla Bengtson e do Carlos Gomes, aos 

companheiros da informática, registrar o agradecimento, penso, de todos desta casa. Na 

realidade, esse é um anseio antigo, que sempre conversamos, no sentido de fazer um site para o 

TCE Cidadão. E revigorado, ainda, na nossa memória, e, certamente, em nossos corações, o 

evento do dia de ontem, quando estivemos aqui com a presença da Universidade Federal do 

Pará, que, por si só, já é um selo pela qualidade e importância da instituição, não digo só no 

Pará, mas na região amazônica e no Brasil todo. Veja, conselheiro Luís Cunha, que o vice-

reitor, professor Gilmar, declarou, aqui, que, às vezes, um camping do interior, em número de 

alunos, é maior do que muitas universidades sul-americanas. Penso que, no Brasil, salvo 

engano, a Universidade Federal do Pará, em número de alunos, só perde para a Universidade 

de são Paulo. Então, é a pujança de uma instituição que se soma a nós. Além das experiências 

localizadas que todos tivemos, eu tive a honra, pela anuência do plenário, de participar da 

direção da escola pelo momento do presidente Luís Cunha, que, no tempo em que estive na 

escola, me deu todo o apoio para a consecução das metas desejadas, especialmente no sentido 

da transferência da escola para este prédio do tribunal, que antes ficava no prédio onde era a 

garagem. Nada contra, mas eu acho que, aqui, a presença junto à administração fica muito 

mais próximo para se tomar as providências necessárias. Depois, esteve na presidência do 

conselho consultivo, a conselheiro Rosa, e, agora, conselheiro Luís Cunha. Quero dizer ao 

plenário, também, que tudo isso aqui, que, por deferência deles, inclusive, de Vossa Excelência, 

estou falando para que não tivesse nenhuma hipótese de alguma mente pensar que estamos 

invadindo a seara alheia. Ao contrário. Nós estamos, aqui, convergindo no mesmo pensamento. 

Já houve uma participação, nesse TCE Cidadão, muito grande, da ouvidoria. Registro quando 

teve a condução na ouvidoria do conselheiro Odilon, que houve, especialmente, a junção das 

atividades do TCE Cidadão com a ouvidoria, indispensável neste processo, e, agora, também, 

na continuidade do trabalho, a conselheira Rosa, em que pequenas modificações foram feitas. 

Quero dizer que o modelo da escola vai ser aperfeiçoado cada vez mais a um passo importante 

na democratização desse Conselho Consultivo, a participação, porque a escola, 

umbilicalmente, é ligada à presidência, desde os primórdios. A senhora se lembra quando 

estivemos aqui fazendo justiça a todas as pessoas que passaram por lá, e que foi formatado o 

modelo que hoje nos deparamos na escola, e que, eventualmente e obviamente, daqui para 
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frente deverá ser mudado, porque as coisas são dinâmicas, e adequar as necessidades que 

forem aparecendo. Mas houve o cuidado da subordinação da escola, da direção da 

presidência, com a presença de um conselheiro no conselho Consultivo, na presidência do 

conselheiro, representantes, inclusive, dos substitutos. Foi a época da nossa administração na 

escola. E a novidade maior é a eleição para o Conselho Consultivo, por voto direto dos 

servidores, sem que haja subordinação do servidor eleito à administração da casa, exatamente 

para a livre manifestação. O servidor que compõe o Consultivo, foi eleito pelos servidores, não 

foi designado por nenhum conselheiro, muito menos pela presidência. Então, diante de todo 

esse trabalho que foi efetuado há algum tempo, que se vinha sonhando e tentando fazer isso em 

um momento oportuno, a escola, agora, com a direção da professora Karla e o Carlos Gomes 

na informática, nós tivemos a oportunidade, consultando a todos, já aconteceram 

modificações, inclusive, na capa da cartilha do TCE, em que aparece a escola e a ouvidoria, 

essa interligação, que é permanente e fundamental, de maneira que os colegas Karla e Carlos 

estão aqui, e vão, na realidade, dizer o que foi feito. A partir de agora, o TCE cidadão tem um 

site para consulta, para que todos possam disponibilizar os dados necessários. Resta, somente, 

o agradecimento a Vossa Excelência na presidência, ao plenário todo, àqueles que 

colaboraram muito na ouvidoria, também, desde o conselheiro Odilon, conselheira Rosa, nós 

outros, aqui pela escola. Enfim, eu acho que isso é uma obra de muitas mãos, e fica o registro 

para que a gente possa, cada vez mais, se aproximar da população, torna absolutamente fácil 

esta interação que deve existir permanentemente entre a instituição pública e a sociedade. De 

maneira que tem aqui, também, uma coisa que foi interessante e nós conversamos com todos os 

colegas, que é a questão da Aninha e do Pedrinho, que caminharão por esse mundo afora. 

Também é uma escolha que não foi nossa, apenas a sugestão que houvesse o menino e a 

menina para que a gente pudesse chegar na escola fundamental, e, hoje, com aquele sonho que 

se materializa aqui, da proposta inicial, com a emenda corretamente feita, que nós temos a 

honra e a satisfação de dizer que temos a Universidade Federal do Pará, que é uma instituição, 

também, que eu tenho tudo para louvar, e, sobretudo, para agradecer por tudo aquilo que eu 

tive da universidade no momento em que era aluno, e, depois, fui professor lá por mais de três 

décadas. Quero agradecer ao pessoal da nossa comunicação, também, que está sempre 

presente não só no sentido de divulgar as informações, mais de auscultar – como se diz – as 
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demandas que a sociedade faz para o pessoal da área de comunicação, que ajuda muito, 

administração da casa. Enfim, eu penso que esse é um momento que não é formal, mas muito 

alegre. Hoje à tarde, Vossa Excelência lançará o selo, estará na coordenação no lançamento, e 

é um ponto que todos nós, e eu, particularmente, me sinto muito feliz de poder participar, no 

dia de hoje, de um evento com esse. Pedir, então, permissão a Vossa Excelência, aos 

conselheiros substitutos, ao nosso prezado companheiro e amigo doutor Patrick, que 

representa o Ministério Público de Contas, que está como nosso parceiro, para que pudesse 

convocar – não sou o Tite, mas, aqui, eu posso fazer esta convocação – a professora Karla e o 

Carlos Gomes. Não deixa de ser um maestro, também, ali na informática. Então, que os dois 

possam explanar, para o nosso plenário. E reafirmando e ratificando meu abraço a todo o 

pessoal da escola e da informática pela grande colaboração que dão a esta casa. Eu ouço até 

dizer que dão a colaboração até o Estado do Pará. Aliás, presidente, quero fazer um 

agradecimento espacial ao conselheiro Luís Cunha, que é o presidente atual do Conselho 

Consultivo da escola. Conversei com ele pela interação dos objetivos, comuniquei a ele tudo 

aquilo que estava sendo feito, e ele, sempre, rotineiramente, costumeiramente, foi aberto ao 

diálogo, ajudou bastante, também, neste processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Era exatamente isso que eu queria dizer. Eu pedi para 

falar porque o time que está convocado pelo conselheiro Nelson, está se instalando aqui: o 

Carlos Gomes e a doutora Karla. Eu quero dizer que foi exatamente isso que aconteceu. Eu 

festejo esse momento bom em que a gente está dialogando para encontrar soluções melhores 

para a instituição. O conselheiro Nelson pensou na ideia de construir esse site, combinou 

comigo. Na verdade, a minha participação foi minúscula, na minha condição de presidente do 

Conselho Consultivo da escola. Eu disse: “acho que é uma excelente ideia”. Em seguida, ele 

pediu para o secretário Carlos Gomes me procurar e mostrar, mais ou menos, como seria o 

site. Eu disse: “estou de pleno acordo”. Hoje, ele está mostrando para o pleno um trabalho já 

concluído. Então, foi assim que aconteceu, do jeito que ele disse, e eu acho que nós temos que 

nos juntar, em um momento desse. Eu até falei, creio que há uma semana, que este mês de 

junho é muito especial para a nossa instituição, porque tem muita coisa boa acontecendo, que 

passam uma imagem positiva da instituição. Daqui a pouco, certamente, a gente vai comentar 

o que eles vão apresentar, mas eu quero me antecipar, dizendo que foi um sinal bom de que a 
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gente junta os esforços para chegar à melhor solução. Foi o que aconteceu aqui. Eu considero 

que vamos apresentar, aqui, um trabalho extraordinário para a consolidação do projeto TCE 

cidadão, principalmente o universitário, que lançamos ontem. Depois, se utilizar de 

ferramentas que a gente dispõe na casa, na área de TI, para poder mostrar o nosso trabalho. 

Foi exatamente o que aconteceu. Então, já de início, conselheiro, parabéns. Lhe cumprimento 

pela forma como conduziu o processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Obrigado. Eu queria só lhe dizer que eu não tenho autoridade 

para lhe convocar, eu ia, no máximo, lhe convidar, mas, como Vossa Excelência é o presidente 

do conselho, eu, exatamente, pensei que, após a explanação dos dois é que Vossa Excelência já 

se antecipou, e, com certeza, pode falar, depois, que vai ver trabalho bem-feito. Quero, 

novamente, renovar a Vossa Excelência, a cordialidade e a fidalguia nos entendimentos que 

tivemos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Como foi solicitado pelo conselheiro e o conselheiro Luís já se manifestou, 

talvez, posteriormente, as manifestações da professora Karla e do nosso secretário da Setin, 

com certeza haverá manifestações sobre o assunto. Portanto, passo a palavra à doutora Karla. 

Manifestação da Professora Karla Bengtson: Excelentíssima conselheira Lourdes Lima, 

presidente do Tribunal de Contas do Estado; doutor Patrick Mesquita, procurador de contas; 

Excelentíssimo conselheiro Nelson Chaves, Luís Cunha, Julival Rocha; Excelentíssimo 

conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia; excelentíssimos conselheiros Daniel 

Melo, Edvaldo Souza; prezados secretários, que estão aqui presentes nessa manhã, na galeria; 

queridíssimos jurisdicionados e servidores da casa. Bom dia a todos. Vivemos, atualmente, um 

cenário desafiador. Com toda certeza, diversos meios de comunicação – sobretudo a internet – 

têm nos mostrado um potencial de oportunidades que, provavelmente, antes, não eram 

imagináveis, por nós, podermos utilizar. Quando colocamos controle social no TCE Pará 

Nossas conquistas, reportarmos ao projeto TCE Cidadão e ao projeto TCE Cidadão 

Universitário, que estão contidos dentro do programa TCE Cidadão, com certeza, para o 

Tribunal de Contas do Estado, é um desafio. Desafio esse vivenciado – em sua prática, de 2013 

a 2017 – por mais de 10 mil alunos da rede de escolas públicas do Estado. Atendemos, 

aproximadamente, cerca de 250 escolas públicas. Ontem, quando vivemos a realidade do 

lançamento do projeto TCE Cidadão Universitário, para nós, mais um filho nasceu. A Escola 
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de Contas sente-se extremamente honrada em ter a participação de todos os Excelentíssimos 

conselheiros e conselheiros substitutos que aqui estão, assim como o Ministério Público, que se 

fez presente, pela grandeza do encontro que foi. Compreendemos que, em meio a essas 

ferramentas e em todo esse avanço tecnológico que vivenciamos, trazer, hoje, o lançamento do 

site, é mais uma tarefa desafiadora. E queremos, aqui, frente a esses desafios, principalmente 

no objetivo de fortalecer a divulgação do programa TCE Cidadão, ao recebermos toda uma 

orientação do nosso querido coordenador de tecnologia da informação, conselheiro Nelson 

Chaves, nos sentimos desafiados nessa tarefa. Tarefa essa tão bem desenvolvida pela 

Secretaria de Tecnologia da Informação. Reconhecemos aqui, secretário Carlos Gomes, a 

dedicação e sensibilidade em extrair todas as informações imprescindíveis e necessárias para 

que esse site fosse uma realidade, onde – daqui a pouco, nosso secretário estará apresentando 

com mais minuciosidade o site – poderemos ver o quão importante é essa ferramenta nas mãos 

do nosso alunado. Esse site vem acompanhado, também, da riqueza da evolução da segunda 

edição da nossa cartilha, que os senhores já têm em mãos e podem acompanhar, vendo o elo 

imprescindível de trabalho com os nossos alunos, referente ao trabalho da Escola de Contas 

em parceria com a nossa ouvidoria. Como tão bem ontem foi demonstrado pela nossa 

ouvidora, mecanismos tecnológicos também têm sido colocados, e foi desafiador ver os nossos 

alunos, do projeto TCE Universitário, já fazendo uso da ferramenta e tendo acessibilidade, a 

perguntar, a expressar seu elogio e sugestões para o trabalho dessa Corte. Compreendemos, 

também, o grande ganho que foi resgatarmos e trazermos um pouco da história de Inocêncio 

Serzedello Corrêa, responsável pela instalação do Tribunal de Contas da União e todo o 

trabalho de controle externo que tem feito no cenário nacional. Riqueza essa de um grande 

paraense que, muitas vezes, é desconhecido pelos nossos alunos. Trazer, também, a referência 

de ações educativas realizadas, na contracapa, pela Escola de Contas, levando ao 

conhecimento de todos os alunos, professores, equipe técnico-docente, do trabalho que o TCE 

tem realizado ao longo desses anos. A grande inovação que, junto à cartilha, trazemos, é o QR 

Code. Através dele, os alunos, ao acessarem pelo aplicativo, terão, em suas mãos, a 

disposição, o nosso vídeo institucional; a nossa cartilha digital; as apresentações feitas pelos 

nossos facilitadores nas escolas; o nosso vídeo, também, para que eles possam, de forma 

multiplicadora, fazer chegar o conhecimento à mão de tantos. Nesse momento, nós queremos 
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agradecer ao coordenador de tecnologia da informação, conselheiro Nelson Chaves, pela 

oportunidade de termos mais essa ferramenta em nossas mãos para a melhoria do trabalho da 

Escola de Contas; à presidente do tribunal, por acreditar e estimular, juntamente com o 

presidente do Conselho Consultivo, conselheiro Luís Cunha, pelo apoio incondicional que 

vocês têm dado para que a escola possa se desenvolver, se profissionalizar e realizar, 

verdadeiramente, a sua missão. Como colocamos os objetivos para que a importância desse 

web site pudesse gerar o fortalecimento, queremos apenas resgatar alguns tópicos 

imprescindíveis: a criança e o jovem bem informado é um dos elementos de objetivo para que 

seja uma realidade esse web site; o acesso à mídias educacionais; a construção da sua auto 

formação e autonomia no processo de aprendizagem; termos, também, o acesso dos alunos 

cidadãos à informação simples e compreensível como ponto de partida para uma maior 

transparência e aprendizagem da sua participação na sociedade. Isso só foi possível graças a 

esses cinco componentes principais, que elencamos na construção desse site educativo. 

Primeiramente, a edição colaborativa online. Secretário Carlos Gomes, sem o trabalho da 

Setin, esse sonho seria apenas um sonho, não se tornaria realidade. Nós agradecemos e 

reconhecemos cada servidor que esteve à disposição para que se materializasse esse site. 

Reconhecemos, aqui, o trabalho brilhante, sob o seu comando, de toda a equipe. Queremos 

parabenizar e agradecer, também. Termos como componente a informação sobre os serviços e 

atuação do TCE, é uma riqueza que chega à mão dos nossos alunos. As atividades sugeridas 

para a atuação do aluno na sociedade, como tão bem vimos ontem o acompanhamento junto a 

ouvidoria, para que pudesse estreitar ainda mais esse segmento de comunicação, que é o 

próximo item. E, por fim, a partilha. Acreditamos que, através do nosso site e da cartilha, esses 

elementos norteadores de formação que gerarão ainda mais aprendizado para os nossos 

alunos, gerando o controle social que tanto queremos, será uma realidade. Então, fica aqui o 

nosso agradecimento, compreendendo que, como colocamos esses cinco componentes, eles não 

são estanques. Muito pelo contrário, eles estão relacionados entre si e contribuem, de forma 

dinâmica, para que, cada vez mais, nós possamos, de forma interativa, autossuficiente e 

responsável, gerar produção, conhecimento e controle social. Nós agrademos muito a 

oportunidade de estarmos aqui, e, nesse momento, nós passamos ao secretário de tecnologia da 

informação, Carlos Gomes, a apresentação do site, propriamente dita. Muito obrigada. 
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Manifestação do Secretário de Tecnologia da Informação Carlos Gomes: Senhora presidente, 

conselheira Lourdes Lima; senhores conselheiros; conselheiros substitutos; senhor 

procurador; senhores e senhores. Bom dia a todos. Vamos apresentar, hoje, o resultado de um 

trabalho em conjunto, de uma grande parceria da Setin com a ECAV, que representa um 

instrumento importante, que visa fortalecer o programa TCE Cidadão. Esta ideia, já há algum 

tempo, vem sendo amadurecida pelo conselheiro Nelson Chaves. Eu lembro que, ao longo do 

ano passado, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na elaboração do projeto 

Parque de Belém, ele já mencionava, comigo, a importância de fazermos um trabalho 

semelhante para o TCE Cidadão. Senhor Nelson, hoje, chegou o momento de nós 

concretizarmos a sua ideia, através desse instrumento. O acesso ao site poderá ser feito através 

do nosso portal – onde já está um link disponível –, como, também, pelo endereço do site, que é 

o www.tce.pa.gov.br/tcecidadão. Portanto, o objetivo principal deste site é fortalecer as ações 

do TCE cidadão, registrar todas as ações que ele irá desenvolver. Resgatou, também, o 

passado do que foi feito aso longo desses vários anos de sua existência, e, o principal: manter 

uma memória da efetividade deste programa, que está, desde 2011, aprovado por uma 

resolução do plenário. Se o objetivo do tribunal é atingir o jovem, seja ele do ensino médio, 

fundamental ou superior, inicialmente, é importante destacar que as redes sociais serão 

ferramentas importantes neste processo. Hoje em dia, todos os jovens atuam, diretamente, 

nessas redes sociais, e o TCE Cidadão não poderia ficar de fora. Então, nós temos, hoje, um 

perfil no Facebook, no Twitter, um e-mail direcionado para este programa, o Instagram, o 

YouTube, e, também, temos um telefone disponível para a comunicação via WhatsApp. A 

integração do programa com as redes sociais é fundamental para fortalecimento dos dois 

projetos, na verdade. Inicialmente, aqui, nós temos uma descrição, que já está, inclusive, 

atualizada, com o lançamento feito ontem, do TCE Cidadão Universitário. Então, o nosso 

programa, hoje, é composto de dois projetos: o TCE Cidadão e o TCE cidadão Universitário, 

que, a partir de ontem, começou a ser desenvolvido pela ECAV. No resgate do passado, nós 

procuramos destacar todas as ações realizadas, e consolidá-las neste gráfico, onde nós 

demonstramos, desde 2013, a quantidade de escolas que participaram das ações do TCE 

Cidadão, assim como, também, a quantidade de alunos que foram contemplados. Nós podemos, 

clicando em um ano qualquer, ter acesso a todo o histórico da ação, descrevendo qual foi a 
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escola, a data, o município em que ela se encontra, como, também, os alunos que participaram 

dela. Esse histórico foi resgatado, e nós temos, hoje, consolidado toda a ação que o TCE 

Cidadão realizou ao longo dos anos. Isso está previsto para todos os anos do programa. Não 

podia faltar, também, um destaque ao nosso instalador dos tribunais de contas no Brasil. Assim 

como na cartilha foi colocado, nós trouxemos, também, para o site, um breve currículo de 

Inocêncio Serzedello Corrêa. Está disponível no site, também, a cartilha animada, a Cidadania 

em Ação, que é um vídeo produzido, onde, de forma bem didática, procura demonstrar como é 

que funciona o Tribunal de Contas. Eu vou me permitir cancelar, porque ele é um pouco 

extenso. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, terão, a partir de agora, o 

vídeo completo. Nós temos, também, a cartilha, que foi remodelada, na sua segunda versão, 

onde ela pode ser vista de três formas: através de uma ferramenta similar a um folheto, é uma 

cartilha para você poder folhear; em formato PDF, para uma consulta eventual, fazer um 

download ou imprimir; e temos a opção de impressão, também, no formato da cartilha, para 

quem desejar tê-la impressa nesse formato. Trouxemos para o site, também, o vídeo 

institucional, que foi produzido pelo tribunal. E, finalmente, nós temos, também, o material 

utilizado pela ECAV na divulgação do projeto TCE Cidadão, nas escolas, como orientação aos 

facilitadores no processo educacional com as crianças e jovens que participam do programa. 

Ou seja, fizemos um trabalho, com a ECAV, de resgatar todo o material disponível, existente 

até então, para que o site pudesse disponibilizar a informação completa para todos da 

sociedade. Finalmente, nós resgatamos, também, todas as notícias que existiam no nosso 

portal, referentes a todas as ações que foram realizadas pela ECAV neste programa. Aqui, na 

tela inicial, aparece apenas as últimas dez notícias, mas nós podemos, clicando neste link 

“últimas notícias”, termos acesso à todas elas. Aqui, nós temos até a primeira ação, que foi, 

justamente, no plenário, onde alunos de uma escola pública estiveram aqui e foram recebidos 

pelos conselheiros à época. Como não poderia deixar de ter, nós temos, como destaque, em um 

acesso direto, no final do nosso portal do TCE Cidadão, o vínculo com a Escola de Contas. Eu 

tenho acesso ao portal direto da ECAV, nesse momento, e, também, à ouvidoria, como a 

parceira fundamental nesse processo de interação com a sociedade, em relação a este projeto. 

Senhora presidente, eu queria ter a permissão para iniciar um projeto que a Setin começou a 

pensar, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, hoje, que é permitir que as 
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pessoas, de modo geral, tenham acesso ao serviço tribunal através de um dispositivo móvel, de 

um celular. Então, nós começamos a planejar um projeto que, inicialmente, chamamos de 

“Projeto Mobile do TCE”, onde o objetivo principal é trazer, ao smartphone das pessoas, os 

principais serviços que o tribunal disponibiliza. Eu queria destacar, inicialmente, duas ações 

fundamentais, que não poderiam faltar: o TCE cidadão, que estará, também, disponível nos 

smartphones através de um aplicativo; e a ouvidoria. Inclusive, já tivemos uma conversa 

preliminar com a conselheira Rosa, que recebeu muito bem a proposta, nos apoiou. A 

ouvidoria, em breve, terá mais um canal para que a sociedade possa submeter, ao tribunal, 

novas demandas, podendo, eventualmente, tirar fotografias, fazer filmagens, e encaminhar, via 

ouvidoria, para o tribunal. Esse é um projeto que nós estamos, ainda, iniciando o planejamento 

para ele. Conselheiro Nelson, esse projeto não está previsto no nosso plano de gestão, nós 

temos que submetê-lo ao comitê. E aqui eu queria abrir um parêntese: o comitê que foi criado 

pelo conselheiro Luís Cunha, lá em 2016, é uma instância fundamental, na minha avaliação. 

Através do comitê atuante, nós conseguiremos fazer com que as ações da TI estejam alinhadas 

com a estratégia do tribunal. Então, o nosso pensamento é encaminhar esse projeto do TCE 

Mobile ao comitê, ter a sua aprovação. Se assim o grupo entender, que é pertinente a ação, 

então, iremos desenvolver. O comitê, na nossa avaliação, conselheiro Luís Cunha, é 

fundamental nesse processo. Eu queria lhe parabenizar por essa ação que o senhor teve no ano 

passado, e que nós iremos utilizar bastante para que a gente possa conduzir a TI da melhor 

forma possível, sempre pensando na estratégia do tribunal. Esse aplicativo para o tribunal, 

para a Setin vai ser um desafio. Hoje, nós não temos expertise para fazer aplicativos de 

celular, então, é importante destacar isso aqui. Nós iremos buscar soluções que possam 

atender bem às demandas. Estamos, conselheiro Nelson, assumindo o compromisso com o 

plenário, hoje, mas esperamos que os resultados iniciais dessa ação possam ser concretizados 

a partir do ano que vem. Então, eu quero finalizar dizendo que, se nós queremos chegar na 

sociedade, nos jovens, o melhor caminho, acredito eu, é um smartphone, que, hoje, todos eles 

têm e usam, no seu dia a dia. Finalizando, presidente, agradecer sempre ao apoio e destacar 

que, as ações que a Setin desenvolve, sempre têm o seu apoio e do nosso coordenador, 

conselheiro Nelson Chaves. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem. Esses aplausos são para todos nós, 
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para a Setin, para a ECAV, para a ouvidoria, para o colegiado, para o Ministério Público, 

para os nossos conselheiros substitutos, para todos os servidores que estão envolvidos nesta 

causa, de cada dia demonstrar que a nossa instituição está se aperfeiçoando mais. Conselheiro 

Nelson Chaves, parabéns; conselheiro Luís Cunha; Conselho Consultivo; todos os 

conselheiros. Ontem, foi um dia prazeroso, certamente, par todos nós que participamos, doutor 

Patrick. O doutor Felipe esteve presente, e, com certeza, pode sentir. Hoje mesmo, nós já 

vimos, no liberal, que tem um destaque, conselheiro Odilon, para o que aconteceu no dia de 

ontem, aqui no tribunal, com essa ampliação do TCE Cidadão. Semana passada, quando nós 

estivemos participando, na Escola Aldebaro Klautau também deram. São pontos positivos para 

a nossa instituição. Certamente, cada vez mais a nossa instituição estará presente em todos os 

lugares, a todo momento. Nós ouvimos a preocupação do secretário da Setin, e nós estamos 

fazendo de tudo para concluir, conselheiro Luís, o processo eletrônico, e estamos lutando para 

que, realmente, a nossa instituição possa estar presente em todos os lugares, e, com certeza, a 

todo momento. Temos que avançar. Por isso, é uma satisfação enorme para todos nós, que 

estamos vivenciando esse momento, aqui no tribunal, podermos deixar um pouco de nós, da 

nossa contribuição. Tivemos, ontem, a participação dos conselheiros substitutos, dos 

servidores, como nós vimos, ao longo desses anos, doutora Rosa, quando a senhora e o 

conselheiro Nelson estiveram à frente da Escola de Contas, os servidores indo às escolas, se 

colocando como multiplicadores, e muito já aconteceu até aqui, mas, com certeza, muito irá 

acontecer daqui para frente. Muito oportuno, conselheiro Nelson, Vossa Excelência colocar 

esse instrumento, porque é uma ferramenta que vai ficar aí. Um dia, conselheiro Luís, nós 

vamos, com certeza, ter que sair. Eu, principalmente, e conselheiro Nelson, estamos mais perto 

da saída, mas vai ficar um pouco de nós na história, mas gravado, filmado. São 70 anos, e, 

hoje, eu quero convidar a todos para o lançamento do selo dos 70 anos, às 17 horas. 

Novamente, estamos convidando. O Tribunal de Contas está completando 70 anos. Quantos 

ajudaram a construir essa história? Inúmeras mãos. Assim como inúmeras mãos, agora, estão 

nesta construção mais acelerada, doutor Patrick, porque cada um, quando faz a sua parte, 

inclusive a participação dos alunos ontem. Eu fiquei tão feliz, porque eu esperava 100 alunos, 

mas nós vimos que o nosso auditório estava completo. Eu acredito que ali tinha quase 200 

alunos. É assim que se faz. Nós estamos muito agradecidos e felizes por esses momentos que 
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nós estamos vivenciando nesta nossa instituição Tribunal de Contas. Hoje à tarde, ainda temos 

mais algumas novidades por aí. Todos estão convidados: conselheiros, conselheiros 

substitutos, pessoal da Escola de Contas, servidores. Vocês veem que são muitas mãos 

trabalhando em tudo isso. Têm alguns que estão à frente, mas têm algumas formiguinhas que 

são danadinhas. É um trabalho feito com amor, e, quando ele é feito assim, ao final, se torna 

doce. É o que eu estou sentindo. Estão sendo doces, doutor Julival, esses momentos que a gente 

está vivenciando aqui. Conselheiro Nelson, muito obrigada pela sua ideia, que está se 

espraiando em todo o Estado, país, e em todo o mundo. Manifestação do Excelentíssimo 

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

fiz uma parte introdutória, complementando o conselheiro Nelson. Reafirmando que a gente fez 

de comum acordo, muito embora a minha participação seja minúscula. Mas o que é bom é a 

gente combinar as coisas, compartilhar as ideias, e permitir que o outro possa sugerir alguma 

coisa. Foi o que aconteceu aqui: se concluiu um trabalho muito importante para a instituição, 

a gente usando os meios que a gente tem, oportunizando, agora, nas redes sociais, um dos 

trabalhos que eu considero, talvez, o mais expressivo da instituição, que é o TCE Cidadão. 

Ontem, chegamos no mundo acadêmico. O evento foi marcante. Eu tenho certeza de que, daqui 

para frente, a gente vai só aprofundar esse trabalho. Então, da minha parte, em pouquíssimas 

palavras, é cumprimentar Vossa Excelência, porque que acontece na gestão de Vossa 

Excelência; conselheiro Nelson, por ter tido a percepção de propor isso a Setin e à Escola de 

Contas. Pediu a minha ajuda, mas no nível de concordância pela minha condição de presidente 

do conselho Consultivo, e eu, de prontidão, estou de acordo. Então, esse tipo de coisa, a gente 

tem que dar destaque, porque, enquanto as ações boas, positivas, que dão brilho à instituição e 

às pessoas – como o que estamos apresentando agora –, às vezes, a gente não dá a devida 

repercussão. Aí vem uma ação negativa, denegrindo a imagem das pessoas e da instituição, e 

se dá uma repercussão. Não se constrói uma instituição do dia para a noite. Quando a gente 

olha para a galeria dos presidentes, aqui, o tribunal, que completou 70 anos, é a somatória do 

trabalho de todos os presidentes, conselheiros e servidores. Cada um tem a sua parte. Só que, 

hoje, a sociedade mudou em uma velocidade. Eu até usei, há pouco, quando eu li o meu 

relatório, que eu precisava concluir por conta do que aconteceria agora, eu vou imprimir uma 

velocidade de Fórmula 1. Assim mesmo está a sociedade, hoje. Tudo muda rapidamente. A 
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gente precisa estar estudando muito e se atualizar. A nossa instituição está em consonância 

com tudo isso. Sempre uma novidade, uma coisa para melhorar a instituição, o nosso 

relacionamento com a sociedade. Então, hoje, a gente apresenta, à sociedade paraense, um 

trabalho bonito, que a gente sente orgulho. É isso mesmo. Nessa esteira, naquilo que eu puder 

contribuir, pode contar comigo. A nossa diretora da Escola de Contas, Karla Bengtson – e eu 

estendo isso a toda a equipe da Escola de Contas – está de parabéns, porque ela tem se 

dedicado muito com a equipe, que tem um número pequeno de servidores, mas que tem feito um 

trabalho grande. Não deu tempo, Karla, de falar isso ontem, mas a gente fala hoje: o evento de 

ontem foi maravilhoso. A escola está de parabéns, porque está dando conta do recado. Quem 

recebe uma missão para ser secretário, diretor, chefe, tem que dar conta do recado. Isso vale 

para todos. Não deu conta, paciência, teve a chance, mas tem que ser trocado. Então, que 

fiquemos atentos para esse momento bom da instituição, que a gente não deixe a peteca cair – 

como se usa esse termo muito, no interior. A gente precisa evoluir. E os problemas, presidente, 

a gente vai atacando e resolvendo da melhor forma. Precisa de um tempo. A gente não pode, 

ainda, oferecer o melhor dos mundos aos servidores, principalmente, mas eu creio que isso vai 

acontecer, mas não pode ser abruptamente. Precisa de um tempo. Para cada problema, uma 

solução. Eu sei que, partindo de todos os conselheiros, nós não perdemos de vista isso de 

encontrar a solução para os nossos problemas. Isso é um compromisso dos conselheiros. Hoje, 

está vossa Excelência. Amanhã, vai estar um outro presidente. E a gente vai perseguir isso 

para tentar resolver os problemas e ter um clima organizacional melhor, um nível de satisfação 

melhor de conselheiros e servidores. Então, eu concluo festejando esse momento bom, 

cumprimentando a Escola de Contas, a Setin e o conselheiro Nelson, por ter tido essa 

percepção de aperfeiçoar, usando a internet, as redes sociais, para que a gente possa levar, eu 

posso dizer, com uma facilidade maior, o TCE Cidadão a quem não pode estar na sala de aula. 

O que eu acho importante no que fizemos hoje? O TCE Cidadão, agora, vai para todo mundo: 

para o estudante da escola de ensino médio, para o universitário, para o da escola particular, 

para o idoso, para quem quiser, em qualquer parte do mundo. Pronto, foi o que fizemos hoje. 

Parabéns por isso. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, estou muito feliz. O TCE Cidadão, idealizado pelo 

conselheiro Nelson, já está criando raízes e as aprofundando mais. A importância que esse 
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projeto tem é vista, com clareza, no decorrer do seu tempo. Ontem, eu fiquei muito satisfeito ao 

ver que, agora, nós estendemos esse projeto aos universitários. É que isso iniciou-se já 

enquanto a conselheira Rosa estava à frente da Escola de Contas, no Conselho Consultivo, e, 

atualmente, o conselheiro Luís Cunha é que deu continuidade, amarrado, inclusive, com a 

ouvidoria do tribunal. O estímulo ao controle social é uma mão de sentido único, não se volta 

atrás. O princípio da transparência – e aqui há sempre aquelas dúvidas com relação à 

transparência de determinadas coisas, se é translúcido ou não, conselheiro Nelson, como 

Vossa Excelência sempre coloca, nem sempre o que é transparente, é translúcido – está 

plenamente associado ao que se deseja, aqui, também, no TCE Cidadão: chamar a atenção 

daqueles que formam a opinião. Por isso a iniciativa com os alunos, futuros eleitores, futuros 

cidadãos, não apenas conhecedores dos direitos, mas de seus deveres. E os universitários, 

podemos dizer que é o crème de la crème, a nata da nata da sociedade. Nem todos conseguem 

concluir um nível superior. É preciso tê-los nessa consciência, nesse paradigma do controle. O 

controle não é feito em portas fechadas, mas para o mundo, para a sociedade, para o cidadão. 

O retorno dos recursos públicos tem que voltar para lá de forma eficiente, efetiva. Então, 

trazer a cidadania à tona. Não devemos apenas flutuar na água, devemos mergulhar, 

conselheiro Nelson, nadar, dar profundidade nesses assuntos. Eu me esforço. É preciso, dessa 

forma, chamar a atenção. Eu, outro dia, aqui, disse – e quero já parabenizar a Escola de 

Contas, na pessoa da Karla, toda a equipe, ao Carlos Gomes, na direção da Setin, toda a sua 

equipe – que a escolha, Vossa Excelência, presidente, dessas pessoas para dirigir esses setores, 

que são estratégias do tribunal, vem demonstrando, com clareza, a sua boa escolha. Não tenho 

dúvida disso. Pessoas capazes, juntamente com equipes capazes, que proporcionam bons 

trabalhos e bons frutos ao tribunal. Aqui, a gente percebe isso, tornando o TCE Cidadão, 

agora, uma página específica, com todas as informações concentradas em um único local. Isso 

facilita, com certeza, a busca de quem se interessa pelo assunto, e, tenho certeza, não vi, ali, 

um contador. Não sei se é o caso de nós colocarmos um contador. Eu sei que, internamente, a 

gente sabe quantos acessam a página. De repente, um contador visível, como temos na página 

do TCE, seria interessante para sabermos, de fato, quantos estão entrando na nossa página e 

se interessando. Visível para o mundo. Fico muito feliz, e eu sou um crítico, um entusiasta 

desse assunto. Disse isso. Eu me lembro que, com 14 anos, eu entrava em uma agência de 
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Bradesco da vida, lá no interior de Santa Catarina, e via 60 caixas, com filas de 30 pessoas em 

cada um, para receber documentos, pagamentos, etc. E, hoje, com a evolução da tecnologia, a 

gente tem dois caixas dentro de uma agência bancária: um preferencial às pessoas que assim 

merecem e outro para atendimentos comuns. O resto é via caixas eletrônicos, e, 

principalmente, via celular. Eu não vou mais ao banco há algum tempo já, depois que criaram 

o banco pelo celular. Apenas para sacar no caixa eletrônico, talvez. De resto, faço tudo por 

aqui. Eu acho que o caminho é esse, sim. O processo eletrônico vai nesse sentido. Não 

podemos ficar esperando que o vento de bom grado impulsione nosso barco. Nós devemos 

correr atrás, devemos ser realistas. Nossa instituição sofre críticas – em alguns momentos, 

pesadas –, mas a nossa missão constitucional existe, e não podemos assumir, aqui, as vestes 

daqueles que nos desonram. Pelo contrário. Então, temos que correr atrás, devemos ser 

realistas, e nossa instituição não pode ficar para trás, ela tem que ficar na vanguarda. É assim 

que a sociedade espera de nós enquanto membros, enquanto servidores da nossa instituição. 

Eu acho que é um ano feliz, em que completamos 70 anos, e eu só tenho constatado aqui, desde 

o início desse ano, bons frutos e resultados. Então, parabenizo, conselheira Lourdes, Vossa 

Excelência; todas as equipes envolvidas e engajadas. E não pode esquecer que nós precisamos 

de retaguarda, também. A única preocupação que eu vejo. Podermos dar conta. Temos, sim, 

que dar conta dessas situações e estar na vanguarda de todas elas, mas não podemos deixar de 

nos preocupar com a retaguarda. Naturalmente, quando a ouvidoria estiver no telefone 

celular, talvez, precisemos de uma maior equipe. Talvez, precisemos reforçar o controle 

externo. Eu não tenho dúvida de que isso ocorrerá. No mais, presidente, parabenizo a todos. A 

nossa instituição está de parabéns, e tenho certeza de que isso refletirá positivamente na 

sociedade paraense. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Da mesma forma, eu me sinto muito satisfeita em 

testemunhar mais esse evento. Mais um daqueles do nosso mês festivo, em que iniciamos as 

comemorações dos 70 anos do tribunal. A princípio, também, gostaria de agradecer a 

referência à minha muito pequena participação na conclusão desse processo. Na verdade, é um 

trabalho de equipe, presidente, a qual muito me orgulha pertencer. Então, me associo às 

referências dos que me antecederam, com relação aos cumprimentos e elogios a Vossa 

Excelência, presidente, pela condução de todo o processo; ao conselheiro Nelson Chaves, por 
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tudo o que ele já contribuiu, não só no TCE Cidadão nível médio, universitário, mas durante 

todo o seu percurso nessa corte. É um exemplo a ser seguido. Parabéns, conselheiro Nelson. 

Cumprimento ao doutor Luís Cunha, na presidência do Conselho Consultivo do tribunal, que 

tanto trabalhou e fez parte dessa equipe, de maneira importante; e todos os demais 

conselheiros: doutor Odilon, que começou o trabalho da ouvidoria, que tem um papel essencial 

no desenvolvimento do controle social perseguido por esta corte; aos conselheiros substitutos, 

que também contribuem; doutor Cipriano, doutor André, que também são defensores e lutam 

pela melhoria de todo esse sistema. E parabenizo ao secretário, doutor Carlos Gomes, e toda a 

equipe da Setin, assim como a diretora, doutora Karla Bengtson e toda a equipe da Escola de 

Contas, que muito se dedica. Eu sou testemunha do trabalho incansável de cada um deles. Só 

parabenizo, presidente. Vejo que o Tribunal de Contas está se aproximando cada vez mais da 

sociedade, e isso contribui para o aprimoramento da nossa missão institucional. Parabéns a 

todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Em nome da presidente Lourdes Lima, do conselheiro Nelson Chaves, do conselheiro Luís 

Cunha, da ouvidora Rosa Egídia, da diretora Karla Bengtson e do diretor da Setin, Carlos 

Gomes, eu cumprimento a todos os envolvidos nesse projeto. Com certeza, foi mais um passo 

largo que demos ontem, e que, com certeza, resultará em outros passos, talvez ainda maiores. 

Com esse trabalho de conscientização, de orientação das pessoas como cidadãos, acredito que, 

dentro de pouco tempo, se as pessoas responderem da forma que nós estamos pensando, nós 

teremos uma sociedade transformada, um Estado melhor, boas cidades, e caminharemos 

naquele rumo que nós tanto ansiamos. Às vezes, nós temos um sonho de, quando nos 

aposentarmos, sairmos, morarmos em outro país, porque pensamos que os outros países são 

melhores. E, muitos deles, realmente são, mas nós podemos fazer isso aqui. Outra vez, eu vi o 

Alexandre Garcia falando, em uma matéria. Ele estava reclamando da violência no Brasil. Ele 

falava que, às vezes, as autoridades respondem dizendo: “o mundo inteiro está assim, 

piorando”. E ele replicou: “não é o mundo inteiro, isso é um problema do Brasil. Basta ir aqui 

no Uruguai e você vê a diferença”. E nós temos um potencial, talvez, tão maior do que muitos 

países, e estamos atrás. Isso é inadmissível. Nós, como uma instituição, devemos, realmente, 

desempenhar esse papel com maior ênfase, conscientizado as pessoas de que nós somos 

grandes, gigantes não adormecidos, mas os que acordamos. Nós precisamos transformar esse 
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país. Parabéns a todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, doutor Julival. Nessa semana mesmo, eu estava 

conversando com duas amigas, e uma delas disse uma coisa que você acabou de falar, mas o 

contrário. Ela falou que mandou os filhos estudarem fora e ia se aposentar e ia embora, porque 

tinha vergonha de morar no Brasil e no Estado do Pará. Eu falei para ela que eu acho que nós 

temos que fazer a nossa parte, que é o que, justamente, Vossa Excelência acabou de falar. Nós 

temos, conselheiro Nelson, que fazer, realmente, a nossa parte dentro das nossas gerações, 

para que a gente possa dar condições às futuras gerações. Se nós, que nascemos ou 

convivemos aqui, não fizermos a nossa parte na melhoria da qualidade, nessa questão da 

cidadania, nós podemos ter uma sociedade pior do que estamos agora. Então, eu acho que é o 

momento, realmente, de cada um de nós arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Realmente, 

eu fico feliz por entender, doutor Felipe, que nós estamos fazendo a nossa parte. Eu até 

questionei essa minha amiga: “eu tenho vontade de passear, de ver como funcionam os outros 

lugares, para trazer as coisas boas para o nosso local, nossa cidade, nossa Belém, nosso 

Pará”. Que é tão rico, como Vossa Excelência, doutor Julival, acabou de falar. O Pará tem 

muitas riquezas, e a gente pode fazer, com cidadania, a nossa história. Podemos ajudar, fazer a 

nossa parte. É isso que, com certeza, nós estamos fazendo.  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Rapidamente. Senhora presidente; senhores 

conselheiro; doutor Patrick, douto representante do Ministério Público de Contas; servidores. 

Na verdade, eu só gostaria de fazer o uso da palavra, senhora presidente, para dizer da minha 

felicidade em participar do evento de ontem, reconhecer o primor e o zelo, o cuidado tido pelo 

tribunal, na sua presidência, com a sua coordenação máxima, com a participação da Escola de 

Contas, da ouvidoria, dos conselheiros substitutos, do procurador. Recebendo o mundo 

universitário, acadêmico, por meio dos seus professores, do vice-reitor, e, principalmente, dos 

acadêmicos, para apresentar um passo a diante em relação ao que já havia no tribunal – o 

projeto do TCE Cidadão –, agora, avançando. E é assim que se caminha, para frente. Em 

relação ao que já temos, em termos de tribunal, certamente, esse projeto TCE Cidadão 

Universitário, com o novo público, vai atingir, de forma mais rápida, os seus objetivos 

superiores, que são: fomentar o controle externo; fomentar que a sociedade, que é a legítima 

detentora do poder, inclusive o de controlar a gestão pública, porque nós somos um órgão 
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técnico que tem esse missão institucional, mas ela já é de todos os cidadãos, de todo o povo 

brasileiro, de toda a coletividade, fazer o controle, porém, por essa carência desse controle é 

necessário, por conta de, por vezes, falta de acesso à informações, de conhecimento, inclusive, 

de mecanismos a oportunizar esse controle, ele é carente, exíguo, e, às vezes, incipiente e até 

inexistente, mas o tribunal está no caminho correto, as medidas estão sendo tomadas, o 

tribunal está andando para frente. É um tribunal, reconhecidamente, de vanguarda. Nós temos 

que ter um cuidado com relação ao que eu vou nominar, aqui, de “saudosismo 

administrativo”, que é o retorno, o retrocesso, a regressão em termos de medidas, e não é o 

que o tribunal está fazendo. Ele está olhando para frente, avançando, tomando medidas cada 

vez mais inovadoras e importantes para o controle externo. Um exemplo disso é o TCE 

Cidadão Universitário. Fiquei muito feliz de participar, porque sei que é um marco, um 

momento histórico do tribunal, em que ele expande uma medida que deu tão certo – do TCE 

cidadão para o TCE Cidadão Universitário –, atingindo um povo bem colocado, aqui, pelo 

conselheiro Odilon Teixeira, seleto. Ele usou a expressão “nata da nata”, mas é a nossa elite 

intelectual, são os formadores de opinião efetivos em termos de sociedade, e são pessoas que já 

detêm um conhecimento técnico capaz de permitir a eles fazer o exercício do controle externo 

com bastante propriedade, com muita perspicácia em termos, inclusive, de conhecimentos 

técnicos, o que, certamente, nos auxiliará e muito no nosso mister institucional, constitucional, 

para que nós possamos, efetivamente, cumprir com a função de mudar os rumos da nossa 

sociedade, tão deteriorada nesses tempos modernos, e, sobretudo mais no que diz respeito ao 

trato da coisa pública. Vivemos dias tenebrosos, obscuros, que realmente não imaginávamos 

viver, e a nossa função é corrigir isso, mudar os rumos da nossa gestão pública, rumos 

assumidos equivocadamente. Temos que contar, sim, com o apoio de toda a sociedade, e o 

caminho é esse. Acho que os frutos serão colhidos em um futuro bem próximo, e os acertos 

sempre serão premiados. Creio que nós seremos premiados, porque essas medidas estão 

adequadas e mirando para a frente. Não podemos retroceder. Isso é algo inconcebível, 

sobretudo mais, quem já ganhou o status de ser referência, padrão, benchmarking, como é o 

caso do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que tem uma história que deve ser preservada 

e zelada. Nós não podemos permitir o retrocesso, e é para frente que se anda. O saudosismo 

administrativo é algo a ser repugnado por todos. São essas as minhas palavras, senhora 
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presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes 

de Souza: Obrigado, presidente. Também quero parabenizar pelo evento de ontem. Foi um 

evento, como foi dito aqui, de muitas mãos, antes e durante, a preparação pela Escola de 

Contas. Eu parabenizo em nome do conselheiro Luís Cunha e da Karla Bengtson, do 

conselheiro Nelson, pela semente que foi plantada há alguns anos atrás – o TCE Cidadão –, e, 

agora, se expandindo para universidades públicas e privadas. Está diretamente associado, 

também, à ouvidoria, porque, a partir do momento em que nós oferecemos mais, também somos 

demandamos cada vez mais. O próprio site surgiu, com certeza, da necessidade dessa demanda. 

O outro exemplo de muitas mãos, foi a ideia que teve, agora, o secretário Carlos Gomes, do 

smartphone, da própria implementação do site. São informações importantíssimas. Até houve 

uma pergunta, ontem, para mim, que foi, justamente, como é a programação do TCE Cidadão, 

de que forma vai atuar. Vai atuar nas semanas acadêmicas, e, também, ocorrerão visitas, aqui, 

dos universitários, para conhecer o dia a dia e participar da sessão plenária, também. Ou seja, é 

uma integração cada vez mais próxima, com o próprio vice-reitor, a dificuldade que eles 

também possuem do lado de lá, que é derrubar o muro e aproximar o universitário do cidadão. 

E, como eu disse, isso aumenta as demandas. Mês passado, eu participei de um fórum lá no 

TCE, no simpósio, onde me foi questionado como funcionaria, por exemplo, o estágio. São 

perguntas que vão surgindo que, por exemplo, nas escolas públicas, não havia essa demanda. Já 

nas universidades, se amplia com novas demandas. Me veio à mente que pode surgir, em cada 

visita, em cada apresentação que fizermos, demandas como essa. E o site está aí para isso, para 

atender a todas essas necessidades. Podem surgir, por exemplo, demandas de como será a 

programação das universidades, já que são várias privadas. Eu acredito que tem o link do e-

mail, que o Carlos colocou, que os universitários podem ter acesso à informação, se interessar 

em como é a programação e ficar aguardando a vez dele. Acredito que isso, de alguma forma, 

também será exposto no site. De mais, quero parabenizar. Fiquei muito feliz de participar desse 

lançamento oficial. É muito engrandecedor participar dessa implementação e estar fazendo 

parte. Como a presidente colocou, o tribunal, até hoje, veio de várias mãos. 70 anos que 

estamos comemorando, e, de certa forma, estamos fazendo parte, nesse momento. Seriam essas 

as palavras. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Eu acho que somente agradecer e dizer que, esse mês, já estamos 
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recebendo os nossos primeiros concursados. Se Deus quiser, já estão se preparando para 

chegar. A demanda maior, inicialmente... o conselheiro Julival falou na Secex, no controle 

externo, e, realmente, nós priorizamos para o controle externos os primeiros que vão chegar. A 

maioria vai estar já no controle externo. Ainda estamos recebendo demandas judiciais, mas 

nós estamos tentando nos ajustar para que, realmente, a gente possa, assim que for possível, 

inclusive, nos próximos meses, daqui para o final do ano, chamando novos servidores 

concursados. E, também, nós gostaríamos de dizer que o conselheiro Cipriano iniciou e o 

conselheiro Luís Cunha. Eles implantaram o PCCR aqui no tribunal, e há uma discussão por 

parte de servidores efetivos, dizendo que não houve o reajuste. Na verdade, conselheiro Luís – 

e o conselheiro Cipriano não está aqui –, a gente vem percebendo que, inclusive na gestão de 

Vossa Excelência, não houve o reajuste diretamente, mas, indiretamente, aconteceu a 

implantação do PCCR, onde houve um reajuste, principalmente aos servidores efetivos e 

concursados, dentro do plano do PCCR. Então, houve, sim, uma reposição salarial quando 

houve adequação dos salários dentro do PCCR. Na próxima semana – se Deus quiser, esse mês 

–, nós vamos aumentar o nosso vale refeição, em mais 100 reais, porque esse ano ainda não 

teve aumento para ninguém, mas a gente também pretende fazer um ajuste nos salários dos 

próximos meses. Nós estamos aguardando. Vossa Excelência sabe das dificuldades que nós 

passamos, a gente também já encontrou dificuldade. Ainda estamos encontrando, inclusive 

nesse mês. Nesses dois últimos meses, nós tivemos decréscimo no repasse das receitas do 

tribunal. Não foi só o nosso tribunal, foi o Estado todo. Mas a gente está, com certeza, com a 

esperança de que vamos ter, ainda esse ano, um acréscimo no nosso repasse de receita, e, 

dentro do equilíbrio, nós vamos ver a possibilidade de como melhorar a questão salarial de 

todos. Inclusive, essa informação nós tínhamos para dar, e, possivelmente, esse mês o nosso 

vale vai sair, também, no dia 14, porque dia 15 nós teremos um feriado pela frente. Então, eu 

acho que, na medida do possível, nós vamos estar resolvendo as situações que se apresentam 

diante dessas dificuldades, porque, com certeza, o que vem acontecendo no tribunal, 

principalmente no que diz respeito à condição financeira, é uma situação econômica do país, 

não especificamente nossa, e nós estamos lutando para que, realmente, as nossas finanças se 

mantenham e a gente possa ter condições de dar sustentabilidade em nossa instituição, doutor 

Odilon. Que a gente possa manter, dentro das dificuldades, o equilíbrio de nossas finanças. 
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Era isso. Eu agradeço muito a Deus por esses momentos que nós estamos vivendo. Agradeço a 

colaboração de todos os conselheiros: conselheiro Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís 

Cunha, Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia, conselheiro Julival, André – que não está 

presente, mas que tem dado uma grande contribuição à essa instituição; os conselheiros 

substitutos, doutor Daniel, doutor Edvaldo, a doutora Milene – que não está aqui, por motivo 

de força maior, mas ontem deixou, também, sua contribuição; ao doutor Felipe em nome do 

Ministério Público; a todos os servidores e servidores desta Corte de Contas, que, 

denodadamente, estão tendo um esforço enorme para que a nossa instituição cresça cada dia 

melhor. Muito obrigada. Em nome de Deus, está encerrada a sessão de hoje. 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 cinquenta e oito minutos (11h58min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 08 de junho de 2017. 
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