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ATA Nº 5.482 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (27) 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, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora 

Procuradora do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia, reuniu-se o Egrégio 

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

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

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

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

seguida, Sua Excelência justificou as ausências do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior e da Excelentíssima Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha 

ambos por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte (20) 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: impedido na forma regimental.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: impedido na forma 

regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 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 plenário, permissão para a inversão da pauta de 
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julgamentos, em respeito aos jurisdicionados presentes e relacionados diretamente aso processo 

em tese. Com a assertiva plenária, dirigiu-se ao senhor secretário para a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciados os Processos nºs 2010/51871-5 - 2010/51576-1, que versam 

sobre os Recursos de Reconsideração interpostos por Olímpio Yugo Ohnishi, Joaquim 

Passarinho de Souza Porto e Sahid Xerfan, Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, declarando-se o impedimento da Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou por Conhecer dos Recursos e dar provimento, reformando parcialmente o Acórdão n° 

47.331. Presente em plenário, o senhor Olímpio Yugo Ohnishi fez uso da palavra, conforme lhe 

confere o direito à ampla defesa: Senhoras e senhores bom dia. Excelentíssima Senhora 

presidente desta Egrégia e Colenda Corte de Contas, em nome de quem eu saúdo os demais. 

Infelizmente, quando eu me apresento nesta tribuna, eu não venho feliz. Porque sempre tem 

uma imputação de penas que vão além das minhas possibilidades. Agora estão me imputando 

uma pena de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais). Eu juro para vocês que da Secretaria 

de Obras a única coisa que eu peguei foi o meu salário; e que ao longo do tempo, dele eu estou 

me desfazendo para pagar as multas e o próprio estado está retirando o dinheiro; hoje eu 

trouxe até o meu contracheque do município, sou funcionário da Codem, que funciona nesse 

prédio em frente ao Tribunal de Contas. Eu não tenho como pagar essas contas, é difícil para 

mim. Eu vou ter que tirar da comida da minha mulher, tirar da comida dos meus filhos. Eu não 

vou poder prover a minha casa de nada. Tenho um ganho mensal em torno de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Como é que eu vou tirar duzentos e oito mil e outras despesas? Então eu não tenho 

condição. Eu estava até pensando: vou trazer uma algema, vocês me algemam e me levem 

preso, porque, eu financeiramente, não tenho condição de pagar essa dívida. Então, eu fico na 

mão de vocês; e eu lamento. Eu quando trabalhei no estado eu me dediquei, eu pensei que eu 

estivesse fazendo tudo certo. Mas parece que tudo o que eu fiz no estado foi roubado. Então 

para mim é lamentável. Para mim, valeu a experiência; mas, nunca mais eu vou assumir 

nenhum cargo aonde eu seja obrigado a pôr a minha assinatura. Infelizmente, não, tanta é a 

decepção; e eu não posso dizer outra coisa além disso, eu não tenho, o que vou dizer além 

disso? Não tenho mais nada. Então, eu estou na mão de vocês. E vocês façam de mim o que 
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vocês quiserem. Infelizmente, eu não posso dizer outra coisa. Obrigado. A matéria entrou na 

fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Conselheiros substitutos, servidores, jurisdicionados, doutora Deíla, representante do 

Ministério Público, eu antes da consumação do julgamento, eu me permito fazer algumas 

pequenas considerações em respeito também ao doutor Olímpio, que é meu colega engenheiro. 

Mas, eu queria fazer algum reparo a Vossa Senhoria e aos senhores aqui, primeiro que nós não 

somos penitenciária para botar algema em ninguém, eu não vim com o objetivo de algemar 

quem quer que seja. Depois, esta casa e os tribunais de contas ao longo do tempo, eles têm 

tomado contas e julgado, as pessoas, cuja a honorabilidade eu fico abaixo de Vossa Senhoria, 

várias e várias vezes passaram agentes públicos aqui, com nenhuma suspeita e que ocorre 

muitas vezes e aqui a nossa função é nos debruçarmos sobre o que os autos contam, e não está 

aqui sendo imputada culpa, por qualquer disfunção no termo da execução do seu metiê que eu 

sei que é um profissional competente. Entretanto, nós não estamos aqui julgando fatos 

abstratos, nós estamos com processos aqui com manifestações de técnicos dessa casa que são 

tão dignos quanto Vossa Senhoria e as manifestações dos procuradores do Ministério Público 

são tão dignos quanto Vossa Senhoria e nos aqui no plenário, a menos que Vossa Senhoria 

aponte alguma indignidade de qualquer um de nós, e o que ocorre muitas vezes e tem se 

repetido aqui e não só no Pará, e em outros lugares, é que muitas vezes, não estou discutindo 

competência profissional, mas, muitas vezes os processos administrativos não são levados em 

conta com a rigorosidade, e que tem que ser, um diz “porque eu tinha função pública e eu não 

podia olhar todos os documentos”, o outro, “eu não sei porque eu levei para lá para prestar 

contas, então, eu quero dizer, a Vossa Senhoria que está gravado aqui que não temos função 

policial, não somos tribunal de justiça, não estamos julgando honradez de quem quer que seja, 

estamos julgando papéis que vem para cá, e eu não vou dar o meu voto gracioso, jogando no 

lixo os pareceres técnicos do órgão técnico que tem profissionais competentes para fazerem 

isso, manifestações do Ministério Público, que tem prerrogativas institucionais, e 

constitucionais, e o nosso voto com a assessoria que trabalha para nós. Uma das coisas mais 

nobres da vida, é reconhecer erros. E aqui nós estamos para fazer isso, processos 

administrativos, o tribunal tem investido nisso até com controle interno, falando com 

jurisdicionados, e ainda assim alguma coisa acontece de errado, então eu primeiro quero dizer 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1138

para Vossa Senhoria e é isso, não somos aqui uma penitenciária, não vamos colocar algemas 

na mão de ninguém, Vossa Senhoria depois do julgamento, a justiça nunca fecha a porta a 

ninguém, a justiça não pode fechar a porta a ninguém que se sinta espoliado, que se sinta 

injustiçado, agora, é preciso que fique claro no julgamento e nós não estamos aqui e vou 

repetir isso, eu acho que neste aspecto eu posso falar em nome de todo o plenário. Nós não 

estamos aqui em busca de penalizar quem quer que seja, o nosso desejo aqui é o que o dinheiro 

seja colocado ao serviço público e as obras construídas, porque aqui ninguém se felicita de 

punir, de mandar devolver, de multar seja quem quer que seja, mas, nós temos que ter uma 

correção, como Vossa Senhoria aponta. Queria ver se Vossa Senhoria estivesse sentado nessa 

cadeira, como julgaria, então as contas na hora que eram prestadas dentro de um padrão que 

não mereça aprovação, o que Vossa Senhoria faria, aprovava? Porque eu conheço o 

responsável e eu sei que é honesto. Que papel ficaria aos tribunais de contas? Então, eu quero 

que Vossa Senhoria bem claramente retire qualquer condição aqui que nós estamos julgando a 

honradez e a probidade profissional de Vossa Senhoria que nós conhecemos e que está em 

jogo. Nós estamos julgando aqui a forma da prestação de contas, então é isso que eu quero 

dizer, que assim, que Vossa Senhoria tinha a sua responsabilidade na Secretaria, nós aqui 

temos a responsabilidade de julgar o que nos vem à mão. Era muitíssimo alegre, concordo com 

tudo, qual é a dificuldade disso? Eu estou repetindo aqui que eu conheço a honradez pessoal 

de Vossa Senhoria, mas, eventualmente, nos autos, alguma coisa na prestação de contas pode 

não ter sido feita da maneira como deveria ser ou pelo menos como área técnica ou o 

Ministério Público e aos próprios relatores fazem, e ficamos nessa situação. Eu até queria dar 

esse esclarecimento, para que fique muito claro e registrado que nós estamos aqui sem o desejo 

de algemar, não é a nossa tarefa aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu entendo a indignação do doutor Olímpio, não é 

a primeira vez que ele vem se manifestar, e ele tem caminhado nesse tribunal, todas as vezes 

que é chamado, eu acho que hoje ele não foi muito feliz na forma como ele abordou o assunto, 

e em razão pela qual eu entendo a reação do conselheiro Nelson Chaves no processo. Um 

processo, conselheiro André, cuja obra, o objeto dele foi realizado por três secretários, passa 

por três, e o que é que acontece isso, o estado vai a conta-gotas, e passa uma parcela, demora 

para passar outra, atrasa a obra, e às vezes é convênio federal, o dinheiro não vem tudo, então, 
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é muito complicado e existem vários casos aqui de obras que passam por um, por dois, por 

três, por quatro gestores. E essa aqui é uma delas, no meu entendimento, o plano de trabalho 

apresentado pelo secretário, hoje, deputado federal, Joaquim Passarinho, que veio depois dos 

dois, depois do doutor Olímpio e depois do Xerfan, sanou o problema. Logo após, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de Conhecer dos Recursos, pois tempestivos e conceder-

lhes provimento, tornado regulares as contas do sr. Joaquim Passarinho de Souza e regulares 

com ressalva as contas de responsabilidade do senhor Olímpio Yugo Ohnishi e senhor Sahid 

Xerfan, mantendo a multa pela intempestividade, mas no valor de R$ 907,00 (novecentos e sete 

reais) aplicada ao senhor Sahid Xerfan. A matéria entrou em votação. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Voto pelo não provimento aos recursos. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Solicito vista dos autos. O julgamento seguiu o 

curso, sendo anunciado o Processo nº 2009/51257-3, que trata da prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, exercício financeiro de 

2008, responsável Ana Suely Maia de Oliveira, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das 

multas regimentais à responsável, além das recomendações. Presente em plenário, o senhor 

João Batista dos Santos, constituído pela senhora Ana Suely Maia de Oliveira, apresentou 

sustentação oral, conforme apregoa o direito à ampla defesa: Pois não, obrigado, Excelência. 

Senhora presidente, senhora representante do Ministério Público de Contas, senhores 

conselheiros, senhor relator, e eu prometo que serei breve, até porque acho que o relatório, 

Excelência, o relator, ele já deu a dimensão do objeto desta prestação de contas. 

Fundamentalmente, Vs. Exas., como já se reportou o relator, esta prestação de contas envolve 

um montante de mais de 60 milhões de reais, e houve problemas relacionados a não 

localização de três notas, que nós nos empenhamos em encontrar. Inclusive, nos autos constam 

manifestações dos secretários que cederam a hora interessada, e, responderam nos autos que 

não houve responsabilidade de localização das notas de empenho em razão. E, eu quero 
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justificar também, eu me dirigi a Secretaria e ouve a fusão de pelo menos três secretarias que 

hoje, atualmente, se chama SEIDURB, Secretaria de Obras e Integração Regional, e houve 

pelo menos três mudanças do espaço físico do arquivo desses lugares, então, eu 

particularmente me dirigi a esses lugares, e, realmente, foi impossível encontrar esses 

processos. Eu fiz várias diligências, os servidores foram e tentaram realmente efetivamente 

encontrar as notas, mas, não houve sucesso, não tivemos sucesso para encontrar essas notas de 

empenho. Então, fundamentalmente, o que eu queria asseverar a Vossas Excelências? A obra 

se refere a obra de Tucunduba, nas proximidades da Universidade Federal do Pará, e esta 

obra foi concluída, esta obra foi realizada, inclusive se trata de um projeto social interessante 

para aquela localidade, aquela comunidade, e não houve nenhum embaraço por parte da ex-

secretária Ana Suely para que as contas efetivamente fossem prestadas. Não há notícias nos 

autos de uma malversação de recursos públicos, não há notícias nos autos, qualquer atitude 

dolosa, enfim, não há nenhuma notícia nos autos nesse sentido, portanto, nós pugnamos então 

para que as contas sejam aprovadas, e, na última das possibilidades, que haja uma ressalva 

por conta desse problema relatado pelo relator, e corroborada por nós nesse momento aqui, 

muito obrigado, um bom dia a todos. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

irregulares, aplicando à responsável multa de R$ 1.000,00 (mil reais) pela irregularidade. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Prosseguindo, 

foi anunciado o Processo nº 2006/51042-5, que versa sobre a prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Bujaru, responsável Emanoel Nazareno Souza Muniz, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 

Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que incontinenti solicitou a retirada da pauta de 

julgamentos deste processo, ao que obteve o imediato deferimento. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2006/50044-3, que agasalha a tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Uruará, responsável Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, Procuradora Iracema Teixeira Braga, 

Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que solicitou a retirada deste processo da pauta de 

julgamento, ao que obteve o imediato deferimento. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2007/53917-1, que cuida a tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Ipixuna do 
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Pará, responsável José Orlando Freire, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela irregularidade das contas do senhor José Orlando Freire, com devolução do valor 

glosado, afastando a responsabilidade solidária do senhor Eduardo Luiz da Silva Loureiro. A 

presidência informou que o responsável supracitado, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas do senhor José Orlando Freire, irregulares com devolução do valor de R$ 11.835,00 

(onze mil, oitocentos e trinta e cinco reais). A matéria entrou em processo de votação. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Divirjo do relator quanto a aplicação 

da prescrição e aplicar ao responsável as multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo débito 

apontado e R$2.000,00 (dois mil reais) pela instauração da tomada de contas. Colhidos os 

demais votos, a presidência oficializou o resultado que acompanhada a divergência, resolveu o 

plenário por maioria, cinco a um, acolher a posição do conselheiro André Teixeira Dias. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2012/52148-1, que cuida da tomada de Contas instaurada 

na Associação Ulysses Pereira, responsável Roberto Pereira da Silva, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições 

legais e constitucionais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do 

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

responsável em débito o senhor Carlos Alberto Leão. A presidência informou que tanto o 

responsável quanto o concedente dos recursos supracitados, embora regularmente notificados, 

não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, 

declarando seu responsável e o senhor Carlos Alberto Leão solidariamente em débito com o 

erário estadual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando ao responsável as multas de 

R$1.000,00 (mil reais) pelo débito apontado e R$906,00 (novecentos e seis reais) pela 

instauração da tomada de contas; aplicar ao Senhor Carlos Alberto Leão as multas de 

R$1.000,00 (mil reais) pelo débito apontado e R$906,00 (novecentos e seis reais) pela não 
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emissão de relatório de acompanhamento, controle e fiscalização do convênio e, ainda, 

determinar a remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para adotar as medidas 

de sua competência. A matéria entrou em processo de votação. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Voto divergente do relator acerca da responsabilização 

solidária atribuída ao ex-secretário da SEEL, Senhor Carlos Alberto Leão, acompanhando os 

demais termos do voto. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o 

relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. Considerando o empate na votação, a presidente 

proferiu voto de qualidade em favor da divergência. Em seguida, proclamou que resolveu o 

plenário acatar, pelo voto de qualidade, o voto divergente. Logo após, foi anunciado o Processo 

nº 2013/50380-5, que cuida da tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Cumaru 

do Norte, responsável Vilmar Farias Valim, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e constitucionais, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, além da 

aplicação das multas cabíveis ao responsável e aos senhores Valdir Ganzer e João Bosco Lobo. 

A presidência informou que os senhores supracitados, embora regularmente notificados, não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar regulares as contas do 

senhor Vilmar Farias Valim, e aplicar multa de R$1.000,00 (mil reais) ao senhor João Bosco 

Lobo, pelo não encaminhamento do laudo conclusivo. Consultado o plenário, à exceção do 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que acompanhou o parecer do Ministério Público de 

Contas, os membros estiveram de acordo com o voto; tendo, então, proclamado a presidência 

que resolveu o plenário, por maioria, cinco votos a um, acompanhar a posição do relator. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2014/51352-0, que agasalha o pedido de Rescisão 

formulado por Paulo Liberte Jasper, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Relator 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e constitucionais, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 
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autos, opinou pelo não conhecimento do Recurso, devendo ser arquivado, e se no mérito 

chegar, opina-se pelo desprovimento. A presidência informou que o peticionante supracitado, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de conhecer do Recurso, pois tempestivo e conceder-lhe provimento, tornado regulares 

com ressalva as contas de responsabilidade do senhor Paulo Liberte Jasper, mantendo as multas 

pela infração à norma legal e pela tomada de contas. Foram colhidos os votos. Consultado o 

plenário, à exceção do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que votou pelo indeferimento 

do pedido, todos foram de acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário, por maioria de votos, cinco a um, acatar a posição do relator. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2012/51415-8, que trata do ato de Reforma em favor de José Tadeu de 

Oliveira, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 

01/06/2017. No cumprimento das disposições regimentais, conhecido o voto-vista, pelo 

deferimento do registro, regimentalmente, o processo retornou ao julgamento, tendo a 

presidência colocado o assunto em discussão. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: A diligência sugerida pelo MPC, foi 

realizada? Foi realizada alguma diligência, ou pelo menos aquela que o relator inicial 

recomendou com relação a exclusão da parcela ao auxílio invalidez? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A 

Secretaria está informando que foram realizadas sim. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Porque me parece que quando a gente 

indefere o registro e recomenda uma diligência não faz sentido na minha opinião. Bom, então 

vamos ver a opinião dos demais. Porque o senhor entendeu legais as gratificações? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E o IGEPREV 

mandou mais uma documentação que eu não considerei, depois do prazo, está aqui nas mãos 

da secretária Cláudia, que eu não levei em conta, e, que fundamenta melhor, são argumentos 

fortes e no meu entendimento está tudo certo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu acho que o relator que tinha que ter 

acesso a essa documentação. Ela chegou? Foi posterior? Manifestação da Excelentíssima 
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Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Essa documentação 

chegou após o voto? Então eu acho que pediria aí uma reabertura, não sei se o colegiado vai 

entender. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Chegou 

uma documentação. Eu não sei o teor da documentação exatamente, mas é conveniente, que o 

conselheiro Nelson enquanto relator dê uma verificada, porque V. Exa. sugeriu um 

indeferimento e o conselheiro Luís Cunha em seu voto-vista sugere o deferimento, eu não sei as 

razões que o IGEPREV elencou, apesar de ser intempestivo o documento, mas, pode ser que o 

julgamento vá para a decisão mais gravosa, que é indeferir e aqui eu tenho que concordar com 

a conselheira Rosa, pois se nós formos indeferir não basta apenas recomendarmos a exclusão, 

até porque a recomendação não tem a cogência necessária, e ao indeferirmos nós estamos 

declarando que o ato é ilegal e que os pagamentos feitos por conta dele são irregulares e não 

basta que o tribunal de contas apenas declare, ele deve fazer que a ilegalidade cesse, então 

aqui o comando seria cessar de fato os pagamentos no indeferimento. Então, eu gostaria de 

ouvir o relator a respeito dessa documentação, obrigado presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Antes de me debruçar nas 

alegações do conselheiro Luís Cunha, eu também quero fazer os votos de boas-vindas ao 

plenário, ao conselheiro André, com saúde, com a tranquilidade, que Deus o proteja sempre. 

Conselheiro Luís Cunha fulminou, conselheiro Odilon, nas próprias palavras dele, ele já está 

julgando o que não está nos autos. É isso, ele recebeu uma documentação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Não recebi. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas, está falando a respeito 

da documentação que o IGEPREV mandou, correto? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas, não recebi. Está na Secretaria. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas, Vossa Excelência disse 

que teve conhecimento, e em razão disso, Vossa Excelência não recebeu oficialmente, mas teve 

acesso logicamente no desejo da justiça, todos conhecem o meu posicionamento, eu estendo os 

prazos, eu recolho a documentação. Agora, parece que os advogados dizem que o que não está 

nos autos não está no mundo. E, Vossa Excelência conheceu, declarou que conheceu, mas que 

não estão nos autos, então a minha proposta é efetivamente, e, obviamente que se faça uma 

reabertura desse processo novamente, para que o documento que o IGEPREV mandou seja 
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inserido nos autos, para que a gente realmente busque a justiça devida, só isso. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Nesta fase do pedido de vistas, 

o relator, no caso eu, não posso fazer nada, eu não posso receber documentos, eu não posso 

fazer diligência do processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas, Vossa Excelência utilizou uma argumentação que a mim não cabia, 

porque eu não tinha conhecimento, então é muito óbvio, Vossa Excelência está se manifestando 

embora oficiosamente com fatos que não estão no processo, e, logicamente dentro do meu 

raciocínio, aquilo que eu tenho obedecido na casa, eu vou propor a reabertura para que tudo 

seja verificado e para que a justiça seja feita, só isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O relator que preside o processo, diante da 

nova informação está solicitando a reabertura da instrução então, eu vou ouvir ao plenário se 

concorda com a reabertura pedida ou com o voto de vistas proferido pelo Conselheiro Luis 

Cunha, mas eu acredito que como disse o presidente do processo, o que não está nos autos, não 

está no mundo, mas ele tem uma informação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, uma sugestão, a sessão hoje é do dia 27, a 

documentação chegou dia 13, eu penso que nesses casos, nós temos que ter algumas cautelas, 

eu acho que Vossa Excelência não deveria ter proferido o seu voto, conhecendo que tinha um 

documento, eu não sei se a sua assessoria tinha conhecimento disso ou não. Mas, que deveria 

ter devolvido à Secretaria o processo para que o relator se manifeste. A Secretaria, eu peço a 

gentileza de que quando aconteçam esses casos, mande buscar o processo. Mesmo que ele seja 

pautado. Porque não é conveniente, houve um voto aqui, entendeu, que não deveria estar nos 

autos, o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente. Eu vou manter a minha posição contra a reabertura, e, eu acho que esse 

documento não deve ser acolhido no meu entendimento, porque a sessão foi dia primeiro. Eu 

pedi vistas, esse documento chegou 13 dias depois, eu acho que a intenção do IGEPREV, ele 

deveria ter mandado para todos os conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É aí que está o detalhe. Presidente, me permite, chegando 

o documento, mesmo intempestivo, o presente processo, o conselheiro Nelson é quem deve 

dizer se junta ou não. Se intempestivo ou não ele pode acolher, ele preside a instrução. Então, 

assim, se Vossa Excelência insiste, eu discordo de Vossa Excelência e no meu entendimento, 
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não se aplica a autotutela no âmbito dos processos de controle externo, a tutela da 

administração, nós não estamos aqui diante de um processo de administração e sim de um 

processo finalístico de controle externo. E, assim, aquelas sugestões do MPC me parecem 

devidas aquelas correções, e em um primeiro momento, se analisar profundamente. Então, é 

preferível que se reabra a instrução, análise o documento chegado para que o processo seja 

mais célere, conselheiro Luís Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Odilon, até me permitindo, Vossa Excelência, 

dizendo até na possibilidade de um documento que chega intempestivamente, mas que eu acho 

que caberia ao relator ou a qualquer um de nós, até acolher e justificar ao plenário o porquê 

que acolheu, eventualmente, já perdeu o prazo, mas eu achei que era conveniente. Submeto ao 

plenário a decisão, eu acho que seria bem coerente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente. Então vamos, eu quero formular o 

meu voto divergente, com relação a reabertura, eu acho que nesse caberia uma decisão e um 

novo pedido de vistas por um outro conselheiro e não reabertura. Eu quero que fique 

registrado um ato no meu entendimento. É assim que eu me posiciono. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tudo bem, o seu 

entendimento é pelo deferimento e o da maioria pela reabertura da instrução processual, o 

processo que retorna ao conselheiro relator. Vai para a SECEX e ao Ministério Público, peço 

a Secretaria que faça a juntada dos documentos apresentados, e encaminhando o processo até 

porque o Ministério Público já tinha, verdade, o próprio Ministério Público tinha pedido 

diligência. Então, a Secretaria para encaminhar a SECEX, com a documentação apensa, e ao 

Ministério Público retornando os autos ao relator. Assim, proclamou então a presidência que 

por maioria, cinco a um, resolveu o plenário acatar a manifestação do relator. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2015/51935-1, que cuida do ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 13/06/2017. No cumprimento das disposições 

regimentais, foi declarado o voto-vista, pelo deferimento excepcional do registro, tendo 

retornado o processo à votação. Manteve o relator o voto, pelo indeferimento do registro, 

determinando-se a cessação dos pagamentos em curso, no prazo de quinze dias, sob pena de 
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responsabilização solidária. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Acompanho o voto do relator. Voto já consignado na sessão de 13.06.2017 do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o voto do 

relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto-

vista. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho o voto-vista. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto-vista. Proclamou, então, a presidência que 

resolveu o plenário por maioria de votos, quatro a três, acatar a posição do voto-vista. Logo 

após, foi anunciado o Processo nº 2014/51369-9, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por Carlos Augusto Nunes Gouvêa, Procurador Antonio Maria Filgueiras 

Cavalcante, Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, continuação do julgamento iniciado 

na sessão de 08/06/2017. Solicitada a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua 

Excelência obteve o imediato deferimento. Neste momento, sua Excelência o Conselheiro 

André Teixeira Dias se ausentou do plenário. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2015/51840-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de 

Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e constitucionais, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pelo indeferimento do registro, como também para cessar de imediato os 

pagamentos, sem prejuízo da sujeição de multa ao ordenador responsável pelo IGEPREV, 

extensiva à Secretária de Administração e ao Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado 

além de determinações ao IGEPREV, à SEAD e à Casa Civil da Governadoria do Estado. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de indeferir o registro, devendo o 

IGEPREV cessar os pagamentos e adotar medidas parta extinguir o contrato no prazo de 15 

dias, devendo informar esta Corte de Contas. Houve consulta ao plenário. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divergiu do relator, para 

deferir excepcionalmente o registro. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Voto da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. 

Proclamou, então a presidência que resolveu o plenário, por maioria de votos, três a dois, 

acompanhar a posição da divergência. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2016/50611-8, 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Relator Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e constitucionais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo indeferimento do registro, cessar de imediato os pagamentos, responsabilizar os 

responsáveis a devolver os valores utilizados para pagamento de servidor temporário indicado 

nos autos, além das determinações ao IGEPREV e à Casa Civil da Governadoria do Estado. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu 

voto para indeferir o registro, devendo o IGEPREV cessar os pagamentos e adotar medidas 

parta extinguir o contrato no prazo de 15 dias, devendo informar esta Corte de Contas. Houve 

consulta ao plenário. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Deferir excepcionalmente o registro. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. 

Proclamou, então a presidência que resolveu o plenário, por maioria de votos, três a dois, 

acompanhar a posição da divergência. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2016/50919-3, 

que cuida do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão 

Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e constitucionais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo indeferimento do registro, cessar de imediato os pagamentos, sem prejuízo da 

sujeição de multa ao ordenador responsável pelo IGEPREV, extensiva à Secretária de 

Administração e ao Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado e determinações ao 

IGEPREV, à SEAD e à Casa Civil da Governadoria do Estado. Houve consulta ao plenário. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o 

relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Deferir 
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excepcionalmente o registro. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. 

Proclamou, então a presidência que resolveu o plenário, por maioria de votos, três a dois, 

acompanhar a posição da divergência. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2012/50877-8, Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas 

pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, responsáveis Albenor 

Bezerra Pontes e Antenor Fonseca de Oliveira Filho, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 

Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

constitucionais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

glosado, além da aplicação das multas cabíveis aos responsáveis e encaminhamento dos autos 

ao TCU, haja vista os recursos federais envolvidos. A matéria entrou na fase da discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Foram repassados 

todos os recursos relativos ao convênio? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: A contrapartida Vossa Excelência, nós firmamos o entendimento aqui, 

com um voto meu, por sinal, e o processo semelhante a esse. E é como se fosse um caso, 

imaginemos, o senhor governador, passa o recurso para qualquer município, qualquer um dos 

144. Pela contrapartida de 10%, esse município que celebrou o convênio que o governador 

prestar contas para nós ou para o TCM? Para nós! Este é o caso aqui, este processo ter que 

ser encaminhado para o TCU, que tem a competência de julgar, e no julgamento anterior, eu 

juntei várias jurisprudências sobre o assunto e, inclusive manifestações de vários 

doutrinadores sobre o tema, foi um voto bastante prolixo, bem fundamentando, e, por sinal 

alguns conselheiros pediram até cópia dele. E, aqui, eu vou na mesma esteira, eu ainda não 

proferi o meu voto, mas ele caminha nessa direção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Uma suposição, o convênio era de 100 e foi repassado de 

100, foi repassado 90, 80, 70. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Não, 380 mil, que foi repassado o dinheiro da FUNASA, e a contrapartida, 35 

mil. O estado entrou com 35 mil dos 380. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Há um encontro, na pergunta do conselheiro André Dias, então, na 
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verdade esse convênio envolveu tanto recurso federal, quanto recursos estaduais repassados ao 

município. O estado também deu uma parte do seu orçamento para ele. Porque contrapartida, 

veja bem, a contrapartida é o recurso municipal, essa contrapartida. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: É recurso estadual, da SEIDURB. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Essa parte aí é 

prestação de contas ao tribunal, me parece. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Naquele voto anterior. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aquele caso anterior era diferente, Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Não, era igual. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Era 100% recurso 

federal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Não, não 

tinha contrapartida. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Não? Era igual a esse aqui? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Era igual. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Se for igual eu me dobro então. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas, eu queria doutora Deíla, eu estou tirando uma 

dúvida. No processo anterior, que não estava aqui Vossa Excelência mas, a manifestação 

ministerial foi o mesmo entendimento nosso. Que a competência para julgar era do TCU. Tudo. 

Não teria um julgamento parcial, e é isso que eu estou tirando a dúvida e de qual foi o 

procurador que se manifestou pelo Ministério Público, do processo anterior. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É só por uma curiosidade 

sobre o valor total do investimento e o percentual dos recursos estaduais e federais. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 380 mil reais, foi 

recurso do governo federal, via FUNASA, verba do PAC. A contrapartida do estado para esse 

projeto, de 35 mil reais, a executora do projeto da prefeitura, já o estado recepcionou o 

recurso federal do PAC e já celebrou um outro termo com a prefeitura. Mas, o recurso é do 

estado e é por isso que o processo veio para cá. E o nosso entendimento é que não cabe ao 

TCE julgar este processo, que é um caso semelhante de um convênio que o estado celebra com 

o município e esse município tem que prestar contas para nós e não para o TCM. Logo após, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de determinar a remessa destes autos ao Tribunal de 
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Contas da União para a análise da qual é competente. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/51936-

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, responsável Ciro Souza 

Góes, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Relator Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e constitucionais, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

regularidade das contas, com recomendação à SEDOP. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

para julgar as contas regulares, com a recomendação ditada pelo Ministério Público de Contas. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Em seguida, 

foi anunciado o Processo nº 2017/50809-4, que cuida da prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

exercício financeiro de 2016, responsável Luís da Cunha Teixeira, Procurador Felipe Rosa 

Cruz, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, declarando-se o impedimento do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira na votação deste processo. No 

cumprimento das disposições legais e constitucionais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das 

contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2006/53350-0, que versa sobre a tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Bom Jesus do Tocantins, responsável Luciene Geralda Rezende Veras, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Ao 

solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve o imediato 

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

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

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

Sua Excelência informou não haver assuntos referentes à MATÉRIA ADMINISTRATIVA e 

prosseguiu com a palavra: Esta presidência informa que no dia 7 de junho de 2017, reuniu-se a 

Comissão de Avaliação do marco de medição dos tribunais de contas e, daqui do nosso 

tribunal de contas, a reunião de avaliação, a Comissão que tem como membros Reinaldo 

Valino, Isabela Norat, a Ana Paula Maciel, Carlos Gomes, Liliam Bendahan, e, as atividades 

estão correndo em todas as unidades de trabalho desta corte e devem findar em 04 de agosto 

no âmbito do TCE. A visita da Comissão de Garantia de Qualidade da ATRICON, deverá ser 

entre os dias 14 de agosto a 15 de setembro, aqui na nossa corte de contas, com data ainda a 

ser agendada pela referida Comissão, que é composta pelos membros a seguir. O conselheiro 

Inaldo Paixão dos Santos Araújo, que é o presidente do tribunal de contas da Bahia, o 

substituto auditor Cláudio Augusto Cunha, o tribunal de contas do estado do Paraná, o técnico 

do tribunal de contas da Bahia, o senhor Henrique Pereira Santos Filho, e, a técnica do 

tribunal de contas do Piauí, senhora Maria Fernandes de Oliveira Coelho. Estarão nesse 

período aqui e eu gostaria de pedir a todos os conselheiros para que possamos, conselheiros, 

conselheiros substitutos, o nosso Ministério Público de Contas, para que nós possamos dar 

apoio a essa Comissão, que tem como a doutora Isabela Norat, junto ao comitê consultivo 

representante do TCE Pará, junto ao comitê consultivo da ATRICON. E, é importante destacar 

que o alcance, dos resultados expressivos que os tribunais de contas têm apresentado após a 

adesão desse programa de qualidade e agilidade dos tribunais de contas do Brasil, então, eles 

com certeza estarão procurando os gabinetes dos senhores conselheiros, dos gabinetes dos 

secretários e servidores, do Ministério Público, dos conselheiros substitutos, e nós gostaríamos 

que todas as informações fossem repassadas aos nossos servidores. Também, essa presidência 

informa que no dia 10 de agosto, estarão aqui no TCE, conversando sobre o planejamento 

estratégico da ATRICON, eu vou encaminhar a todos os gabinetes, a cópia de um documento 

que nós recebemos agora esta semana, que está datado de 31 de março, porém, foi entregue 

esta semana, e esse documento, ele nos informa que no período matutino do 10/08, solicitando 

que o empenho em receber a comissão designada pela ATRICON, nesta data em reunião 
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presencial com as participações de todos os conselheiros, conselheiros substitutos, 

procuradores de contas desse tribunal para a formulação do citado diagnóstico e, pedindo a 

contribuição, a colaboração de todos nós, nessa etapa que será nesse dia 10 de agosto. Então, 

eu gostaria que todos possam colocar em suas agendas, nós vamos encaminhar aos gabinetes, 

e também esta Presidência distribuiu aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos, ao 

nosso ministério, e eu convido a todos os servidores que puderem se fazer presentes, segunda 

feira próxima, dia 03 de julho, aqui neste plenário, estaremos recebendo oito servidores 

concursados para tomarem posse, as nove horas da manhã, todos estão convidados, e nós 

teremos a presença do primeiro colocado, Diógenes, auditor de controle externo, que já é 

servidor nosso e que trabalha no gabinete da doutora Rosa, e também, a doutora Aíla Aguiar, 

auditora de controle externo especialidade em arquitetura, na área de fiscalização e o André 

Mello Souza na área administrativa e especialidade em Direito. E mais seis servidores que 

estarão vindo pela fiscalização e especialidade em direito, o senhor André de Melo Souza, 

Vanessa Rocha Ferreira, Francisca Adriana Barbosa Laurentino, Juscelino da Silva 

Nascimento Júnior, Samuel Almeida Bittencourt, e José Valter Rabello Dias Filho, então, 

vamos recebê-los, e dar posse, eu convido ao nosso vice-presidente, e a todos os conselheiros 

ou corregedores, ouvidor, ouvidora, aos nossos decanos, ao conselheiro Cipriano, peço que 

mandem para o gabinete dele esses convites. E ao nosso conselheiro Luís Cunha, para 

conhecermos os novos servidores e também aos conselheiros substitutos e ao Ministério 

Público e aos secretários. Eu gostaria também de dizer, da nossa alegria, que recebemos, 

conselheiro Nelson, da nossa escola de contas, já um relatório minucioso, mas muito bem 

consistente e eu quero dizer assim da nossa satisfação, conselheiro André, e conselheiro 

Nelson, vocês dois que coordenaram este fórum, parabéns a Vossas Excelências. Foram muitas 

emoções, como diz o Roberto Carlos em sua música, muitas, conselheiro, V. Exa. com certeza, 

mesmo nos acompanhando, mas deve ter sentido a emoção da felicidade que o conselheiro 

Nelson, eu, e o conselheiro Luís, a conselheira Rosa, o conselheiro Odilon, o conselheiro 

Cipriano, os nossos procuradores que estiveram com uma parceria, os nossos conselheiros 

substitutos que se fizeram presentes diretamente participando e nos ajudando, conselheiro 

Julival Silva, conselheira Milene, conselheiro substituto, doutor Daniel, conselheiro Edvaldo, e 

especialmente os servidores desta casa, incansáveis, conselheiro Nelson. Que pode 
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acompanhar mais de perto porque a ele coube a tarefa muito bem solicitada, conselheiro 

André, por V. Exa., quando percebeu a sua dificuldade de continuar e pediu que ele 

prosseguisse, e, pela primeira vez na história, ele coordenou também o fórum, além de ser, ele 

teve a oportunidade de participar diretamente na coordenação, e, eu acredito que o fórum se 

supera, a cada vez mais, supera em qualidade, em qualidade em tudo. Por tudo, que nós 

tivemos a oportunidade de vivenciar, eu não digo dois, conselheiro Nelson, eu digo que foi uma 

semana de glórias e vitórias. Começamos na terça-feira com o nosso lançamento do livro que 

foi um espetáculo, o lançamento do livro do Serzedelo Correia, com a participação de muitas 

pessoas e autoridades, de pessoas da área, da literatura paraense, também da literatura 

brasileira, nós contamos com a presença do conselheiro Helvécio que já tem livros, do ministro 

Bemquerer que veio prestigiar, para nós foi assim uma excelência e no dia seguinte o nosso 

fórum, também muito bem divulgado pela mídia, o conselheiro Nelson procurou nos aproximar 

da mídia e procurou inclusive como coordenador da informática em nosso tribunal, ele 

oferecer a oportunidade e em tempo real, as pessoas puderam dialogar com os nossos 

palestrantes, fazer perguntas online, e terem as respostas imediatas, isso foi fantástico, tanto é 

que o conselheiro nos apresenta aqui, a escola de contas nos apresentou e o nosso conselheiro 

Nelson nos repassou o relatório sucinto e demonstra que foram 1.223 participantes inscritos e 

só não foram mais inscritos porque eu sempre dizia, “olha, cuidado, porque não só tínhamos 

reservado, só tínhamos condição de reservar e preparar material para mil pessoas, mas mesmo 

assim, as insistências eram grandes para que pudessem participar, mas nós vimos conselheiro 

Nelson, que, indiretamente quase mil pessoas participaram quando houve um acesso de 859 

acessos durante o fórum. Nós tivemos dois países, nós tivemos pico de audiência em 

determinados momentos conselheiro André e conselheiro Odilon, nós tivemos 14 estados nos 

acompanhando, nós tivemos aqui a presença de um ministro, foram três ministros, o ministro 

substituto Bemquerer ele esteve conosco aqui no lançamento do nosso livro e esteve conosco na 

abertura, na manhã, do nosso fórum. À tarde, para a nossa alegria e o nosso prazer, 

recebemos a presença do ministro Nardes, que chegou e nos procurou, e quando soube, ele 

imediatamente, conselheiro Nelson, nos surpreendeu. Uma surpresa agradabilíssima, e foi, 

participou de mesas, e nós tivemos a presença do ministro Benjamin Zymler, aliás, tivemos 

também no encerramento a presença do ministro Hélder Barbalho, que esteve lá, então, foram 
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quatro ministros, três ministros do TCU, e um ministro de Estado. E um deputado federal, o 

deputado Eder Mauro esteve lá, durante uma manhã conosco. E, vários deputados estaduais, o 

presidente da Assembleia Legislativa esteve conosco, 11 prefeitos, vários vereadores, presidentes 

de câmaras, cinco conselheiros do TCM, um conselheiro do TCE da Paraíba, o nosso amigo que 

veio todo de chapéu, de São João da Roça, de Minas Gerais, do Distrito Federal. A conselheira do 

Amapá, enfim, conselheiro Nelson, eu acho que eu estou falando muito, V. Exa. está pedindo a 

palavra e vai falar também, porque V. Exa. vivenciou. E, depois a doutora Rosa, e, eu acho que 

falar deste fórum, todos nós temos uma imensa alegria, desculpem se me manifestei, porque eu 

estou realmente muito feliz por mais esse momento, que vivenciamos os 70 anos da nossa corte, em 

um evento tão grandioso. Conselheiro Nelson, Vossa Excelência, a doutora Rosa, então ele 

privilegiou. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Bom dia a todos, bom dia senhora presidente, colegas conselheiros, um bom dia especial ao 

conselheiro André pelo seu retorno, estávamos todos extremamente saudosos, e, parabeniza-lo pelo 

sucesso do seu tratamento. Parabenizo também a presidência e a coordenação do fórum, 

novamente ao doutor André e ao doutor Nelson Chaves, pelo sucesso do evento, sucesso de público, 

sucesso pela escolha dos temas abordados, pela qualidade dos palestrantes, realmente nós estamos 

todos de parabéns. Justamente, eu queria destacar um momento que aconteceu durante o fórum, 

que foi a assinatura do convênio de cooperação técnica firmada entre o tribunal de contas do 

estado e o tribunal de contas dos municípios, que, teve como objeto o fomento de duas práticas de 

gestão, dentre as quais se incluíam um estabelecimento de parcerias entre as ouvidorias das 

entidades e das escolas de contas, então, a ouvidoria tem a satisfação de comunicar ao plenário 

que desde o dia 21 de junho passado, já está atuando de forma integrada com a ouvidoria do TCM. 

Explico, eu vou dar um exemplo, um cidadão que, por ventura, ingressasse com uma demanda na 

nossa ouvidoria e a matéria abordada fosse de competência do TCM, o demandante seria 

informado do fato e receberia toda a indicação dos meios de comunicação com a ouvidoria do 

TCM. A partir do convênio, o demandante já vai ser informado que a sua demanda já se encontra 

na ouvidoria do TCM, e que é a competente para tratar da sua demanda, assim como receberá a 

todos os dados para o acompanhamento junto à ouvidoria do TCM. E o caminho inverso também 

será adotado pela ouvidoria do TCM com relação a nossa ouvidoria. Com foco na melhoria do 

atendimento a sociedade, reduziremos o esforço do cidadão ao mesmo tempo que continuamos 

estimulando a sua participação no controle social e colaborando com o aperfeiçoamento da 
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atuação desta corte de contas, era isso presidente, obrigada. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro, dizer que é claro que é uma 

alegria, é uma satisfação falar sobre o fórum, e como nós já estamos na parte administrativa, 

portanto alguma linguagem é um tanto quanto menos erudita, é possível, eu me senti nessa 

condição de coordenador do fórum a ser como se chama vulgarmente, o macaco gordo. Eu fui o 

quebrador de galhos, e está tudo encaminhado ali pelo conselheiro André, que, foi na realidade o 

coordenador, e quero balizar isso na extraordinária competência de dois setores do tribunal, 

independente de todos outros, a administração, o transporte, a Secretaria, ou que seja na 

segurança, a parte lá da cobertura médica porque se alguém tivesse alguma pressão, porque não 

aconteceram muitos incidentes lá doutora Deíla, para cuidar nessa parte, mas foi exatamente a 

participação da escola, que já é uma prática recorrente aqui, um engajamento diuturno da escola 

de contas para dar suporte as ações do fórum, e decisivamente agora também, embora aí o senhor 

esteja puxando um pouco a brasa, para a sardinha parte da informática, mas também estou 

transitoriamente por ali, por ter oportunizado essas participações extraordinárias online, e, enfim, 

chamar a atenção que a semana praticamente começou neste plenário, no lançamento do livro 

sobre o Serzedello Correia, os entendimentos começaram na presidência do conselheiro Luís 

Cunha, quando eu fui levar ele a proposta e dizer que para a alegria do tribunal e satisfação, o 

primeiro fórum registra alguma coisa. E, eu vejo os tribunais, e, nós especialmente nas nossas 

ações, mas todos eles como se fossemos uma rádio, propagadora de ensinamentos que as ondas 

vão para o infinito. Então, a cada instante, as coisas saem e os públicos independente da condição 

econômica, e, enfim, intelectuais, eles têm acesso aquela informação. E, eu acho que o 

relacionamento interinstitucional é de grande importância a todos os momentos, em todas as 

participações, especialmente na vida pública, e eu quero festejar nesse décimo ano de fórum que V. 

Exa. teve o privilégio de coordenar a primeira vez lá na estação das Docas, que foi o nosso 

primeiro fórum, que, anteriormente, mesmo na minha presença nesta casa, quando nós víamos ser 

a citação de um ministro do tribunal de contas da união, conselheiro Odilon, conselheira Rosa, 

André, Luís, substitutos, era uma coisa assim Deíla, muito longe, e a gente sabe a influência que o 

tribunal de contas deve ter no sentido do amparo aos tribunais estaduais, aos tribunais de contas 

dos municípios, no amparo técnico eu quero dizer isso, na possibilidade da interação e que nós 

constatamos prazerosamente em vários momentos e todos nós, não somente eu, mas a presidente 

Lourdes em determinado instante quando chegou o ministro Nardes, que foi possível criar dentro 
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das nossas conferências, o conselheiro Luís que conviveu com eles na qualidade de presidente, um 

relacionamento muito amistoso, e eu digo até fraterno, ao ponto de nos permitirmos 

respeitosamente brincar com o Ministro Nardes como por exemplo de quando ele falou, depois do 

ministro falar e eu Nardes a acrescentar, fazendo o trocadilho com o sobrenome dele. Porque eu 

me lembro que no primeiro fórum, foi quando tivemos a primeira presença forte do ministro do 

tribunal de contas da união que era o presidente, Ubiratan Aguiar, e, em seguida dele, o Benjamim 

Zimler, título como do cidadão do Pará recebeu a medalha do Serzedello Corrêa aqui nesse 

plenário e a concessão do título no nosso fórum, atrás, Nardes presente, e o Helvécio de Minas 

Gerais, o Bemquerer ministro substituto, enfim, uma possibilidade do relacionamento que tem sido 

até onde eu posso avaliar muito positivo para esta corte de contas, então a presença e os nossos 

eventos têm proporcionado esta interação, este diálogo, esta fraterna convivência de atingir o bem 

comum. E, quando o ministro Nardes chegou lá, que foi apresentado a ele o livro de Serzedello 

Corrêa, nunca é demais dizer que a oportunidade de ressaltar as virtudes desse paraense 

extraordinário, que foi o Serzedelo Correia, que poucos conhecem e eu tenho recebido tantas 

mensagens, e tantas ligações, “mas olha, a gente não sabia, que o Serzedelo ..”e esse é o papel de 

divulgar aquilo que ele pretendia, eventualmente, aqui e ali poderíamos estar um tanto quanto no 

antagonismo daquilo que Serzedelo Correa pregava, mas a gente sabe que o caminho é encontrar, 

as posições dele tem que ser o nosso destino, nós temos que encontrar dentro das variações 

administrativas, mas perseguir aquilo que o Serzedelo deixou como exemplo para todos nós, 

fazendo concretizar de Rui Barbosa, de maneira que nada acrescente nesse sentido, aquilo que Rui 

Barbosa imaginou e que o Serzedelo concretizou. Então, nesse sentido, quando foi mostrado a ele, 

que essa era a nossa intenção inicial, eu colho aqui o depoimento e a presença do testemunho e 

presidente, Luís Cunha, porque o objetivo era fazer o lançamento do livro, conselheira, em nível 

nacional. Em razão da necessidade e da extraordinária chance do nosso estado de mostrar que o 

ícone de todo o sistema de controle é Serzedelo Correia, e por algumas situações administrativas 

lá, enfim, não foi possível e acabou a coincidência, a mão de Deus nos abençoando mais uma vez, 

porque constatou-se o lançamento do livro no momento dos 70 anos que é uma idade gostosa, e 

ainda eu chego lá, viu, conselheira Rosa, de maneira de vivenciar. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tanto o ministro Nardes, como 

Vossa Excelência citou aí que ficou extremamente convencido de que essa obra deva ser também 

lançada em Brasília, enquanto o conselheiro e presidente do IRB. Também conselheiro Helvécio, 
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inclusive deixou até uma proposta para que nós possamos verificar a disponibilidade ou a 

possibilidade de fazer esse lançamento no dia 03 de agosto pelo momento de um evento que o IRB 

vai apresentar, chamando a todos conselheiros e todos os tribunais em um evento sobre a questão 

da tecnologia da informação. Então, eles já estão mais ou menos nessa direção, olha, vejam só 

como a mão de Deus é grande, como V. Exa. acabou de dizer. Então, eu tenho certeza que vai dar 

tudo certo, com a ajuda de Deus, com a ajuda sua, com a ajuda de todos os conselheiros, e do 

ministro Nardes e do presidente Helvécio, continue, obrigada conselheiro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Então, na realidade eles fizeram 

essa proposta e o conhecimento foi imediato, e o Helvécio esteve aqui sentado e exatamente pela 

qualidade da obra que eu queria chamar a atenção, nós tivemos a oportunidade de que essas 

informações, essas revelações sobre o Serzedello Corrêa fossem trazidas ao público pela 

professora Amarylis Tupiassú. E disse naquela altura André, que ela tem o preparo, a 

intelectualidade, a condição da pesquisadora, para figurar entre as mais ilustres escritoras desse 

país, então, por uma coincidência muito agradável para nós, porque paraense para mim são os 

nascidos nesse território, nesse estado, mas os que vem conosco construir o destino do Pará, mas 

tivemos a oportunidade de uma escritora laureada, professora, Amarylis Tupiassú que tem essa 

primorosa obra, que nós não solicitamos, não houve pressão. Eu me lembro ministro Nardes, que 

ele ao folhear o livro, imediatamente de lá, sem até querer, ele até passou a mão no telefone e já 

ligou para o gabinete dele, para não desperdiçar uma chance dessas, uma obra extraordinária aos 

tribunais todos. Então isso, eu felicito o trabalho e se nada mais é a concretização de um sonho que 

foi conjunto, que não foi meu isoladamente, eu quero agradecer a todos os conselheiros, em todos 

os instantes que procuramos suas equipes, senhores substitutos, servidores, especialmente, na luta, 

no desejo de fazer alguma coisa de melhor para o tribunal, e, outro aspecto que eu gostaria de 

ressaltar, porque muitas vezes eu bati nisso, nesse plenário, eu bati no bom sentido, era uma 

reivindicação, não no sentido de uma crítica, mas, eu acho que o tribunal tem que interagir. Isso é 

bom até ficar registrado, a procuradora a doutora Deíla, dizendo para satisfação nossa, registre 

em sua voz. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Deíla Barbosa Maia: Antes de me 

ausentar, eu só gostaria de registrar que o lançamento do livro, a sessão de lançamento do livro foi 

um dos eventos mais bonitos, mais agradáveis que eu já participei desde a minha vinda ao TCE, e 

assim, eu parabenizo pelo lançamento. Realmente é uma obra para ser divulgada pelo Brasil 

inteiro. O Brasil merece conhecer quem foi o Serzedello Corrêa, e o livro está um primor, assim, eu 
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já comecei a ler e está um primor. Muito bem feito, e assim, o lançamento em si foi um espetáculo, 

o fórum foi muito bom, e assim, as questões da participação na internet iam ser vários, inclusive 

membros do Ministério Público, às vezes estavam aqui um pouco assoberbados de trabalho, e o 

fórum online e vemos que até nos Estados Unidos as pessoas acessaram o fórum. Então, assim, 

parabéns pela iniciativa, só isso, eu vou ter que me retirar, o procurador geral vai ficar com o meu 

lugar, mas foi tudo, parabéns aos envolvidos e o Ministério Público, claro, se coloca à disposição 

para se precisar ajudar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral Felipe Rosa 

Cruz: Bom dia todos, desculpem não ter participado desde o começo, mas eu tenho certeza que a 

colega Deíla representou o Ministério Público com toda a qualidade que lhe é peculiar, e sobre a 

crítica que ela falou, eu queria que Vs. Exas. soubessem que ela é uma exímia conhecedora de 

artes, apreciadora das artes em suas mais variáveis vertentes e vive nos trazendo dicas, chegou 

agora a pouco em Belém. Mas, sempre nos dá dicas de filmes que estão passando no teatro, 

aqueles filmes mais cults, como ela fala, com piano tocando ao fundo. Tem um interesse muito 

grande por tudo que diz respeito à arte, então, ela já nos relatou isso desde o começo, da 

excelência do evento e o primor com que foi produzida a obra. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, obrigado doutor Felipe, 

continuando, quando eu falei aqui nas emissões das ondas de rádio, é que eu acho que o tribunal 

tem que atingir a todos, esta sede, e eu vi isso pela primeira vez com muita alegria. A gente 

reivindicou, os conselheiros que passaram na presidência sabem disso, e foi abrir suas portas 

exatamente para o público como nós fazemos no momento do Círio, colocando os barquinhos nos 

lagos, atingindo a sociedade toda, e nós temos que nos considerar porque somos de fato 

integrantes da sociedade nas suas múltiplas facetas. Então, quantas vezes um escritor, um escultor, 

um pintor, às vezes ainda sem muito nome, ele encontra dificuldade em exibir a sua arte, em ter um 

lugar para expor, e não custa nada, o tribunal proporcionar esta oportunidade, aos estudantes que 

eventualmente estejam iniciando nesse caminho e eu acho o tribunal tem que interagir, então, 

assim como ele vai lá na ponta no TCE Cidadão, lá na escola pública, ele interage com a sociedade 

como um todo, e este próprio aqui é nosso, mas, acima de ser nosso, ele é da sociedade. Então, 

tudo aquilo que uma instituição como a nossa puder fazer no sentido de fazer no sentido de abraçar 

a sociedade, de interagir com ela, mostrar que em várias camadas de decisão o tribunal pode ser 

útil a sociedade, então, eu festejei muito, foi um evento ao mesmo tempo simples, aliás, que as 

coisas simples da vida, na minha modesta visão são as mais bonitas, são as mais sinceras, e ao 
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mesmo tempo, de uma beleza exuberante. Por um auditório absolutamente diferenciado nós temos 

pessoas aqui de vários níveis econômicos, intelectuais, festejando uma coisa que surgiu aqui, que 

brotou desse chão, e que eu tenho certeza que hoje, provavelmente, a questão do Serzedello já está 

em todo país. E se não está, vai estar a partir de agosto, porque vai ser patrocinado pelo TCU, pelo 

instituto Rui Barbosa. Então, eu acho o fórum, essa abertura, a interação com jurisdicionados, o 

privilégio de dizer para o ministro Nardes, que olha, “isso aqui”, e a belíssima conferência 

também do conselheiro Inácio do distrito federal, fez aí na sexta-feira, como se fora, não é 

conselheiro Odilon, uma sexta de integração disse o nosso fórum, e, na realidade, ele é uma 

condensação, e, ao mesmo tempo André, do que é a sexta de integração, só que naquele momento 

nós temos uma oportunidade em dois dias, de pegar os talentos todos das contas públicas e, vejam, 

que esses homens todos que aqui estiveram no nosso fórum, não se vê uma crítica pública contra a 

sua honradez, contra a sua competência, e eu quero dizer que o Brasil tem assistido o demando dos 

temas, e lamentavelmente, mas, tem muita gente boa nesse país que precisa ser valorizado, e, ele é 

valorizado na medida em que ele não tenha dificuldade de encarar o público, olho no olho, o 

primeiro sintoma da dignidade é você poder olhar no olho do seu interlocutor, contando o canto 

daquilo que faz e daquilo que não faz. E nós apresentamos essa oportunidade com esses magníficos 

palestrantes que vieram aqui, e, eu, quando vejo que um homem da estirpe dos que vieram aqui 

vieram participar de um evento nosso, e temos que aproveitar isso em nosso favor. Eles estão nos 

dando uma chancela de aprovação, de confiança no nosso trabalho, porque nós não podemos 

desmerecer, se estamos de fato empenhados na construção de um Brasil melhor, mais solidário, 

mais fraterno, mais justo, sobretudo, mais decente, então, eu vejo isso também como essa 

assinatura de apoio, de integração as propostas que estamos fazendo. E, então aqui a gente 

reproduz a nível local, conferencista, que vieram aqui conferencistas não jurisdicionados, para 

falar conosco, de maneira que eu quero festejar, e, quero, sobretudo, André, agradecer a sua 

distinção de ter feito um convite, que eu fiquei duplamente preocupado de substitui-lo, e que ao 

final pudéssemos ter concretizado alguma coisa que eu sei que você imaginaria. Eu penso que 

daqueles nossos encontros, os estudantes, os professores, os jurisdicionados, 100% participaram, 

conselheira, eu pedi a professora Karla, e está na mão de todos, é o relatório sucinto, embora já 

com certos detalhes daquilo que aconteceu, o número de participantes e acessos, inclusive do 

exterior, e eu queria dizer a Vossa Excelência conselheiro André, da alegria de vê-lo de volta, e, 

quem sabe, poder dizer para Vossa Excelência que me senti tendo sido cumpridor daquilo que 
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Vossa Excelência me determinou e agradecer a todos por todo o apoio que nesses momentos eu 

recebi do tribunal de uma maneira geral. Conselheiros substitutos, servidores, todos aqueles que 

nos ajudaram a desempenhar, e, tentar substituí-lo nessa missão que me foi muito agradável. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Presidente, a senhora 

conselheira, conselheiro Nelson, conselheiro Luís, Odilon, conselheira Rosa, conselheiro Cipriano, 

nossos companheiros auditores, senhores do Ministério Público, funcionários, eu quero agradecer 

do fundo do coração, porque eu senti a preocupação, eu pude ouvir as orações, os votos, pelo 

sucesso do tratamento que eu tinha que iniciar. E, olha, isso dá uma força para a gente, um ânimo, 

uma motivação muito grande, e eu estou bastante satisfeito, porque eu estou achando que eu estou 

com muita convicção que ele vai ser bastante efetivo. Então, muito obrigado, esses gestos são as 

esquinas da vida, são os momentos em que você diz, “poxa, vale a pena persistir”. Então, eu tentei 

alcançar a todos, quando eu me pronunciei agora, muito obrigado ao fórum. Conselheiro Nelson, o 

fórum, que é uma inspiração sua, quando, eu expliquei para a conselheira Lourdes, que eu achava 

que eu não iria dar conta de chegar, porque o tempo para o tratamento tem que ser cumprido. Eu 

acho que parte do sucesso de qualquer tratamento é cumprir as etapas dentro dos prazos, e, assim 

que o medicamento foi liberado, que foi no dia 15 de maio, o médico programou a minha aplicação 

dele. E eu tinha que ir porque estava aguardando isso desde janeiro, o medicamento ser liberado 

para ser usado aqui no Brasil. E, quando eu conversei com Lourdes, que achava que a pessoa que 

poderia pegar o bonde andando e empenhar mais do que apenas o talento, conhecimento e 

disposição, mas também a paixão, eu disse, “olha, eu gostaria de convidar o conselheiro Nelson”, 

e a Lourdes disse assim, “eu concordo com você”. Porque para cada um, ou para todos vai ser 

uma coisa a mais, entre outras coisas que você já está fazendo, mas, talvez o conselheiro Nelson, 

por ter sido pai da criança, ele vai ter uma preocupação maior com o crescimento dela. E o fórum, 

eu recebi vários testemunhos, eu assisti na televisão de casa, que tem aquele negócio de entrar na 

internet, puxa, foi muito legal. E aí Nelson, eu tenho que ser mais do que justo, eu tinha conselheira 

Lourdes, que cumprimentar realmente, e, pedi ao Josué ontem, que cada uma das pessoas do 

tribunal, que estiveram envolvidas desde ele, da Karla, mas, de dezenas de pessoas que realmente, 

eles produziram, Nelson, eu fico até encabulado quando me atribuem uma coisa que eu acho que 

não mereço, eu tive uma ideia, eu tive o tema, eu achei que era oportuno aquele tema, mas, quem 

materializou realmente, foi a competência e dedicação, e também a paixão por essa instituição 

destes vários funcionários que embora neste momento estejam anônimos, e eu não quero que 
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fiquem anônimos. Eu realmente vou procurar fazer justiça a cada um deles, porque eu acho que 

assim, a gente mantém eles motivados e exemplificamos naqueles outros que não estiveram 

envolvidos, que é reconhecido o esforço. Manifestação da Excelentíssima  Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Foram muitas mãos construindo esse momento, não 

é conselheiro Nelson? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Com a falta de dinheiro. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Foram muitos servidores. Eu não sei se você assistiu ao espetáculo do 

nosso coral, e o concerto que o nosso coral apresentou, a dedicação que eles tiveram, a dedicação 

do cerimonial de ter que não deixar ninguém, nenhum dos palestrantes, enfim, em nenhum 

momento, a escola de contas com todo o aparato, com todos os servidores envolvidos, o cerimonial 

com todas as pessoas, a garagem colocando todos os conselheiros, enfim, eu acho que, vai ser 

mesmo muita gente, porque foram muitas mãos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Nós tivemos parceiros que nos ajudaram, Vossa 

Excelência, aliás, foi quem foi junto com a presidente que conseguiu, mas, eu queria fazer uma 

referência muito caseira, vou até dizer, vamos dizer assim, muito próxima de nós e ao Ministério 

Público de Contas. Presença, e, sobretudo doutor Felipe, dizer que, durante o fórum o doutor 

Felipe estava com uma cirurgia, estava impossibilitado de vir e esteve lá conosco, embaixo de um 

sol escaldante, eu até disse, “vá para a sua casa, porque esse sol aqui não está para crianças”, de 

maneira que eu queria agradecer aos companheiros do Ministério Público, a todos os 

procuradores, servidores, e, especialmente essa demonstração de solidariedade, porque ele podia 

ficar na casa dele, “estou com problema, eu fiz uma cirurgia aqui”, estava inclusive inchado na 

face. E, também eu acredito que isso veio assim com o testemunho de fraternidade do MPC com o 

tribunal de contas, e eu vim agradecer a Vossa Excelência por essa disponibilidade. Manifestação 

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

Assembleia Legislativa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Se os jogadores do Paysandu vestissem a camisa como os nossos funcionários vestiram, ele não 

estava perdendo e empatando. Viu, conselheiro Luís, então, parabéns a todos. Muito obrigado, por 

deixar participar com vocês deste fórum, que foi mais uma vez mostrando não só a sua importância 

para nós, mas também o quanto a sociedade e os jurisdicionados se importam. E aí eu queria 

continuar pela palestra que eu assisti ontem no auditório. O conselheiro Nelson vem falando, 

conselheira Rosa, há muito tempo sobre a questão do controle social. E, eu venho desde que eu 
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entrei aqui, preocupado em como eu vou controlar, eu, o tribunal, a presença do estado em todos 

os 143 municípios, e 1 milhão 250 mil quilômetros quadrados, é impossível. E o Nelson com muita 

vivência ele diz, “olha, o caminho é a gente pedir socorro a quem é o mais interessado, que é a 

própria população”, é o controle social. E ontem, conselheiro Nelson, nós assistimos a uma fala de 

um convênio feito pela Universidade Federal do Pará, o TCE, estudantes, o Ministério Público, 

sobre uma experiência que eles estão fazendo em Santarém, sobre um aplicativo, são apenas 16 

escolas das 200. Mas, é o caminho que eu acho que é o mais adequado, através do aplicativo, vocês 

que assistiram, e pode estar chovendo no molhado, eles estão acompanhando a merenda escolar, 

não só a sua distribuição, mas também a sua qualidade, e o que hoje ali, é experimentado para a 

merenda, amanhã será experimentado para o medicamento, será, experimentado por qualquer tipo 

de registro de interesse público, e bastamos estar online, em real time, acompanhando isso, e aí sim 

nós podemos não ter apenas o julgamento de papéis, que às vezes podem ser injustos, porque como 

eu disse, antes, o que não está nos autos, não está no mundo, mas a gente pode estar 

acompanhando se o recurso é aplicado e, em tempo, poderia exigir que ele não seja desperdiçado, 

porque é um dinheiro gasto, mas somente auditado, dois, três, quatro, cinco anos depois. O 

dinheiro já foi gastado e a oportunidade foi perdida. E a história quando o mundo todo crescia, o 

Brasil não cresceu. E aí quando o mundo estaciona, a gente vai ficar estacionado também, mas a 

gente perdeu a oportunidade, o custo da oportunidade. Que era um tema para o próximo fórum, 

custo de oportunidade do serviço público, da ação do serviço público, e, quando ele tem que agir, 

porque quando a gente faz um orçamento, faz um plano plurianual, a gente faz com base naquilo 

daquele momento, e passaram dois anos, e recebe uma alteração porque as conjunturas mudaram, 

as tecnologias alteraram, e aí tem que ser alterado também, e aí nós temos que começar a entender 

esse custo de oportunidade que é das mudanças que tem que ser feitas ao longo da execução, dos 

planos plurianuais, e dos próprios orçamentos. E de resto, mais uma vez, eu queria agradecer a 

cada um que eu senti o carinho, a preocupação para comigo, e eu me sinto devedor dos senhores. 

Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima  Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro André, Vossa Excelência também trouxe o tema de ontem, 

que é um trabalho que está sendo feita pela Universidade Federal do Pará, pelo observatório, 

pelas diversas instituições, inclusive com o apoio do Tribunal de Contas do Estado, e, realmente, 

eles foram buscar conselheiro Nelson, a Universidade está fazendo esse trabalho onde eles pediram 

inclusive, o tribunal de contas da União, nós tivemos a presença aqui do doutor Arildo, tivemos a 
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presença do doutor Gilberto, que é o ouvidor geral da União. Do senhor Hugo, representante no 

Brasil do Banco Interamericano do Desenvolvimento, e o magnífico reitor da Universidade Federal 

do Pará, o professor e doutor Manuel Tourinho, do senhor doutor Paulo Rezende, do Instituto 

Humanista, representando a presidente Patrícia Vilela Marinho, e, foi assim uma avalição, do 

senhor Ivan Silveira da Costa, presidente do observatório social de Belém, e nós vimos a 

experiência desse trabalho que foi feito através dessas instituições e inclusive em Santarém, um 

trabalho piloto, em Santarém, que apresentaram a avaliação da primeira e segunda fase. Em 

Santarém e em algumas escolas de Belém, e eles juntos a escola de contas, também aproveitando o 

TCE Cidadão, conselheiro Nelson, eles estão fazendo um trabalho já quando eles viram, o trabalho 

do TCE Cidadão, também se somando a esse trabalho do projeto cidadão, e trazendo a sua 

cidadania, e ontem, eles trouxeram essas experiências exitosas, a nossa corte de contas, e, na 

verdade foi um evento do próprio tribunal de contas da União, mas, que eles fizeram questão de vir 

até fazer essa avaliação onde nós também somos parceiros, o Ministério Público de Contas é 

parceiro. O tribunal de contas dos Municípios, o Ministério Público junto ao tribunal de contas dos 

municípios. O Ministério Público Geral, nós vimos a promotora de justiça que vem acompanhando 

esse trabalho em Santarém, ou seja, conselheiro Nelson, aquele sonho que Vossa Excelência tem, 

de que a sociedade, o controle social, ele deve ser exercido por todos nós cidadãos, e deve ter essa 

conscientização do cidadão, a começar pelas escolas, e eles estão se somando aquilo que o tribunal 

de contas vem trabalhando, vem pensando, já vem colocando, e ontem foi muito, realmente 

prazeroso para todos nós que estivemos presentes, assistindo as experiências exitosas. E, nós 

agradecemos a sensibilidade desses órgãos, inclusive dos organismos federais de vir até nós, para 

você ver conselheiro Nelson, como está tão importante esse trabalho que eles se colocaram à 

disposição e vi a nossa instituição ao tribunal, trazer essas experiências exitosas, e fazer essa 

avaliação aqui, no nosso plenário, no nosso auditório, e, foi muito prazeroso para todos nós. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É uma coisa 

que vai na esteira, por exemplo, há algum tempo atrás, Felipe, me permita chamá-lo assim, 

prezado amigo, não se tinha a percepção do público, por exemplo, no trabalho da ouvidoria do 

tribunal, havia demanda, e mesmo em outros órgãos, então, essa conquista gradativa que vai na 

direção da participação da sociedade é grata para todos nós. Passou lá agora o Odilon e, agora 

está a Rosa, mas vê a demanda crescente, ou seja, aquela reflexão das ondas que nós emitimos, que 

quando a sociedade começa a interagir efetivamente conosco. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheira Lourdes, um aluno ou uma aluna, ela disse 

que se sentiu motivada a partir do TCE Cidadão, e o que a instigou a participar foi o processo? 

Foi. Não foi isso conselheiro Odilon, que a gente ouviu? Testemunho, presidente. Então, foi uma 

manhã em que eu saí bastante satisfeito com os caminhos que temos perseguido, e, grato por essas 

ideias, essa insistência, porque ter a ideia, todo mundo tem, mas, insistir e fazer com que a ideia de 

um passe a ser a ideia de muitos, para virar realidade, é que o desafio e isso o conselheiro Nelson e 

tem dado esse exemplo ao longo da sua vida. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, considerando aí o adiantado da hora, e eu vou 

procurar nesses dois minutos, talvez um e meio, concluir a minha fala. Primeiro que eu concordo 

com tudo que foi dito aqui. O fórum foi excelente, sucesso total. Um orgulho para a instituição. E, 

esta última quinzena, é uma quinzena, que eu posso dizer assim, ser importante para a instituição, 

a partir do lançamento do selo, do livro, do fórum, e quando foi na sexta-feira, e todo mundo 

cansado, achando que não tinha mais nada para acontecer e, de última hora nós fizemos uma sexta 

da integração. Vossa Excelência já tinha saído de lá, e aí o evento foi crescendo, o evento foi 

crescendo, porque, na verdade, conselheiro André, ele pegou um gancho, não tinha sexta da 

integração programada. E, o conselheiro Inácio Magalhães, do Distrito Federal, do TCDF, 

especialista em direito previdenciário, veio para o fórum, e aí, aproveitamos através da escola de 

contas, para ele dar um curso aqui para os nossos servidores. Perguntei: “... mas o senhor pode 

ficar e ministrar um curso?”. E ele aceitou. E os conselheiros compareceram, e o Ministério 

Público, o auditório lotado de servidores, e aí a presidente foi lá na abertura e saiu, e ainda 

tínhamos a garantia do quórum ali, e eu fiz uma consulta ao conselheiro Nelson, conselheiro 

Odilon, o Julival, que também votou. E a nossa decisão naquele momento, por maioria, que, o 

evento seria considerado um evento da sexta da integração, isto é, sem ter sido programado como 

sexta e aconteceu como sexta e foi maravilhoso. Coisa de altíssimo nível, porque ele é profundo 

conhecedor do assunto, e aí se não bastasse, quando foi ontem, segunda-feira também, no final de 

semana, um evento de altíssimo nível em nosso plenário, e assim como se fosse para nós, porque 

teoricamente a gente é apenas anfitrião, mas não foi, quando a doutora Milene tratou do assunto 

que foi através daquela professora Lidiane que veio aqui, você lembra? Que na assinatura do TCE 

universitário, da Lidiane que sugeriu este evento aqui para tratar da merenda escolar. Só que eu 

achava que era uma coisa menor e quando foi ontem, conselheiro André, o reitor da Universidade 

Federal do Pará, presente, de paletó e gravata, e discursou o representante do BID aqui no Brasil. 
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O ouvidor geral e estudantes, e, o Ministério Público de Contas, nós, e rapaz, que evento grande, 

observatório de despesas. O Instituto de Humanística e várias outras entidades. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É 

internacional esse instituto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Acabaram os dois minutos, mas eu vou dizer o seguinte, o evento de ontem, ele veio e foi 

um casamento com o TCE Cidadão, e ali foi uma experiência concreta, e já houve um despertar, já 

sofreu o efeito. A experiência de Santarém é concreta. O aluno fotografa na hora a merenda 

escolar que ele está consumindo, e manda aquilo, e “olha aqui a merenda escolar é essa”. Eu acho 

que tem, conselheiro Nelson, uma outra coisa, o que eles queriam garantir primeiro, doutor Felipe, 

garantir a merenda da escola. Segundo passo, garantir a qualidade da merenda, porque eles 

diziam antes que não tinham todos os dias, e agora tem todos os dias. Queremos agora a qualidade 

da merenda. E aí, teve a experiência de Belém também, uma experiência muito interessante. E isso 

é um controle social de verdade. Então, ontem, não poderia ter evento melhor para coroar essa 

semana, ou essa quinzena de comemoração dos 70 anos do TCE. Então, a todos os que fizeram 

acontecer tudo isso na nossa instituição e da minha parte e do meu reconhecimento, parabéns a 

todos, porque dei o improviso, que não foi improviso, porque o Nelson foi para improvisar, a 

coordenação, substituindo o conselheiro André, e fez muito bem, porque deu tudo certo. Uma 

quinzena em que tudo deu certo, tudo funcionou a contento, e mostrou o quê? Que a instituição 

unida, funcionando, conselheiro e servidores, todo mundo dando as mãos, todos comparecendo, 

todo mundo ali. Então, só sucesso, muito obrigado, parabéns. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, presidente. Eu também não poderia deixar 

de manifestar desde que nós começamos o mês de junho, com várias comemorações referentes aos 

70 anos do tribunal, a começar pelo selo. Também a missa. E o selo traz lá a figura de Serzedello 

Corrêa, e aqui é importante, eu penso que o resgate em que muito se crítica e dizem que brasileiro 

não tem memória, conselheiro Nelson, e eu acho que, na verdade, ele tem, talvez ele não exercite, 

tudo se trata de um exercício de cidadania, e como todo e qualquer ser humano, nós temos muitas 

virtudes, e, eventualmente temos defeitos, mas, as virtudes, elas precisam ser enaltecidas, 

principalmente os bons exemplos, e quando o tribunal de contas resgata o histórico de Serzedello 

na altura de Amarylis Tupiassú, nós estamos contribuindo para a sociedade, e não apenas 

resgatando a história do controle externo, dado a sua importância, o Serzedello é importante para 

a nossa história, na figura do homem que está por trás disso, e a sua história, os bons exemplos, as 
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virtudes, elas precisam ser enaltecidas, então, conseguimos com o livro, e é muito bom que o 

tribunal participe dessas iniciativas, porque primeiro o tribunal de contas, como eu já disse em 

vários momentos, ele não está alheio as políticas públicas. E, cultura é política pública, afinal de 

contas, eventualmente o parque participa da agenda política, opinando nos seus estudos, nas suas 

recomendações, que há políticas públicas adequadas, e, não somente dessa forma, dando exemplo 

também. Então, o resgate da história de Serzedello, que vai ser replicado pelo TCU, e pelo Instituto 

Ruy Barbosa, nada mais justo, que seja um desses exemplos. E isso combina com o fórum, o fórum 

na sua oitava edição, e só demonstra a expertise que nós adquirimos no decorrer dos anos, e muito 

bem coordenado inicialmente pelo conselheiro André, e na sequência pelo conselheiro Nelson 

Chaves. E, aqui eu assino embaixo as colaborações do conselheiro André, as pessoas nos inspiram, 

mas a motivação nasce da gente. E Vossa Excelência mais do que nunca se mostrou extremamente 

motivado na coordenação do fórum, e isso irradia para todas aquelas pessoas que participam, os 

servidores, e para não deixar ninguém de fora, eu vou citar alguns setores, mas, que todos se 

sintam parabenizados, a começar pela presidência, a escola de contas, a Secretaria de Tecnologia 

e da Informação, o cerimonial e a comunicação, na figura dessas várias pessoas e órgãos 

mencionados. Eu quero parabenizar a todos, porque o sucesso de qualquer evento, ele se deve 

muito as pessoas que o elaboram, e que entram de cabeça e vestem a camisa para o seu sucesso, e 

aqui é um exemplo. Fico muito feliz, foram 1.200 pessoas presenciais, mas, se nós somarmos 

aqueles que ouviram e que assistiram pela internet, nós temos duas mil pessoas, então nós temos 

uma capilaridade muito grande, e esses 800 estão em vários locais do Brasil e inclusive nos 

Estados Unidos, e isso significa que vai facilitar para os próximos, e aqui o conselheiro André já 

colocou um desafio, um custo de oportunidades que a administração pública perde como tema, é 

algo a se pensar de fato, e, nós atingimos muitas pessoas, e ao atingirmos muitas pessoas e ao 

demonstrar a expertise adquirida ao longo dos anos, em eventos dessa natureza, os nossos 

apoiadores, como a Alepa, o TCM, os Ministérios Públicos de Contas, a quem eu agradeço aqui ao 

doutor Felipe, ao representante do TCU, e ao representante do IRB, a editora fórum, nós com 

certeza teremos mais apoiadores nós próximos eventos, por que? Porque dado ao sucesso que se 

irradia e todos ouvem falar e todos replicam isso, então parabéns a todos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Odilon, queria pedir 

permissão a Vossa Excelência só para acrescentar. Quando o conselheiro do tribunal de contas do 

distrito federal que em boa hora a escola trouxe para fazer a sexta da integração, que nós 
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estávamos lá, foi onde os palestrantes mais laureados, eu acho que foi o conselheiro Inácio. E que 

no fechamento do fórum, conselheiro André, isso também já estava previsto também por V. Exa. 

nós optamos por fazer uma participação muito enraizada, foi um coral de uma escola que havia 

recebido o TCE Cidadão, portanto, não só o ponto de vista artístico e, que, com certeza ele foi 

superado e foi muito mais pela emoção das crianças cantarem, e o conselheiro aqui, todos nós 

lembramos na sexta-feira quando ele disse que “as crianças me tocam muito”, e na hora do 

encerramento do fórum, dizia o Inácio, eu estava me perguntando o que seriam aquelas crianças 

daqui há 20 anos, então, ele viu o desejo de todos nós e se imbuiu nesse sentimento, e compromisso 

com as gerações futuras quando ele lá do Distrito Federal chega a se emocionar, me preocupei 

muito, eu me emocionei, e eu me preocupei em dizer o que serão desses meninos daqui há 20 anos, 

nós temos que construir um país melhor para eles. Obrigado, conselheiro Odilon. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu que agradeço. É, exatamente, o 

fórum, a qualidade dele é tamanha, dada não somente pelas palestras, a qualidade daqueles que a 

tiveram e que se já pronunciaram, se manifestaram, nos brindar, com as suas conferências, mas 

também permite todo esse engraçamento, congraçamento, com a escola, com aquela passagem 

maravilhosa do coral, aquelas apresentações, aquelas crianças. E o conselheiro Inácio demonstra 

sua preocupação, como todo julgador de contas deve ter – e aqui é o protagonista principal e o 

Tribunal de contas enaltece a sua atividade de fomentador de políticas públicas adequadas. Nós, 

ali, além de nos apropriarmos daquelas crianças para criarmos um bom espetáculo, também 

damos bons exemplos e chamamos a cidadania. Então, a preocupação dele, o que será daqui 15, 20 

anos, é uma política pública educacional, é uma geração. Você precisa educar as crianças hoje, e 

você verá os resultados positivos quando elas chegarem à maturidade, se formamos bons cidadãos 

ou não. Essa é uma preocupação que o nosso Tribunal de Contas é protagonista principal nesse 

aspecto. E quero aproveitar e fazer um gancho, que tivemos várias inovações, e, na manhã de 

ontem, conselheira, ouvimos, aqui, a UFPA, o Observatório Social de Belém, a CGU e o TCE, 

como participante. Eu pincei algumas situações que envolvem, inclusive, o trabalho realizado pela 

ouvidoria na coordenação da conselheira Rosa. Ontem ficou muito claro para mim: o controle 

social tem que ser enaltecido, governança – e aqui envolve estratégia de atuação, não apenas na 

gestão, mas como ela se realiza, do ponto de vista estratégico – e a pesquisa científica acadêmica. 

No evento de ontem, nós reunimos tudo isso. O controlador geral da união chamou isso de 

ouvidoria ativa. Aqui eu quero parabenizar a instituição ao assinar o convênio com o TCM, 
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integrando suas ouvidorias. Um cidadão comum não tem a obrigação de ser expert em 

administração pública, ele está envolvido com o seu cotidiano, e ele, através dos poderes 

constituídos – ele é o agente principal –, delega isso para nós, outrem o parlamento, os órgãos de 

controle, que façam, às vezes, nesses casos, o que chama ao controle das políticas. E ontem eu 

fiquei muito satisfeito. Por quê? Eu sempre digo isso. A gente deve usar a tecnologia da informação 

para ganhar tempo e alcançar um número elevado de pessoas. Fizemos isso no fórum, uma 

experiência exitosa, e ontem eles mostraram outra experiência, que eles denominaram de ouvidoria 

ativa. Não basta ficar apenas atrás, no seu órgão, esperando que as pessoas o demandem, é preciso 

ir ouvir as pessoas nas suas angústias. O que elas pensam a respeito da política pública, a 

efetividade dela? E lá se tentou mensurar, inicialmente, de forma bem explícita, ainda, sobre 

merenda, e trouxe, inclusive, números interessantes. Nós, com esse Estado que Vossa Excelência, 

conselheiro Luís Cunha, fala que temos uma quantidade enorme de pescado, mas nossas crianças, 

na merenda, não comem nosso peixe, comem sardinha. Impressionante, não é? Não sei se o custo é 

menor ou não, mas é uma coisa a se pensar. Ali é pesquisa acadêmica científica com controle 

social e usando uma estratégia de tecnologia da informação para mensurar uma política pública 

que tem tudo a ver com o controle – e lá, no caso, é CGU – e com o que o Tribunal de Contas faz 

aqui. Eu me preocupo, muitas vezes, em colocar determinadas ações da ouvidoria em prática. Na 

época, eu tive essa preocupação – e conselheira Rosa com certeza também tem essas preocupações 

–, porque, quando a gente coloca à disposição da sociedade novos meios de acesso, a gente precisa 

ter retaguarda para receber as demandas. E, aqui, eles conseguiram, de forma muito barata, me 

parece, utilizando as organizações não governamentais, da sociedade civil, chamando atenção 

para que elas se dispusessem a criar um aplicativo, colocassem à disposição da CGU, porque não 

houve custo, e, com esse aplicativo dando uma direção, eles foram nas escolas, e o TCE Cidadão, 

como bem mencionou o conselheiro André, foi uma ferramenta importante, também, porque 

chamou a atenção do MIT. E, então, de forma barata, conseguimos alcançar as crianças e elas 

emitiram uma opinião sobre a merenda que está sendo servida. Aquela metodologia mostrada 

ontem pode ser facilmente inserida, conselheira Lourdes, em um escopo de uma auditoria 

operacional, que nós, aqui, fazemos. Então, começamos e vamos encerrar junho de maneira festiva. 

A instituição, me parece, está de parabéns. Não me parece, eu tenho certeza que está, por todas 

essas iniciativas, e eu fico muito honrado e orgulhoso em participar dessa instituição, neste 

momento de sua história. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Substituto Daniel Mello: Senhora presidente; douto procurador geral de Contas, doutor Felipe 

Rosa Cruz; conselheiro Nelson Chaves, Luís Cunha; especial cumprimento e saudação ao 

conselheiro André Dias pelo seu retorno à atividade, com muito vigor e saúde, que Deus lhe 

abençoe e que sua saúde permaneça sempre forte, que ele lhe acompanhe em todos os instantes do 

seu tratamento; conselheiro Odilon, conselheira Rosa Egídia. Vou falar em meu nome e nem nome 

dos meus colegas, doutor Julival e doutor Edvaldo, rapidamente, apenas sobre o oitavo fórum, em 

razão, também do adiantado da hora. Já foram muito bem pontuadas as outras celebrações – eu 

vou colocar essa expressão – que nós tivemos aqui, e o encontro de segunda-feira muito bem 

colocado pelos demais conselheiros que me antecederam na fala. Mas, sobre o fórum, não poderia 

passar em albis, sem uma fala nossa, porque nós vivenciamos – especificamente eu e o doutor 

Edvaldo –, pela primeira vez na condição de conselheiros substitutos, o fórum. O oitavo fórum foi, 

realmente, um sucesso. Gostaria de parabenizar, em um primeiro momento, a coordenação do 

conselheiro André Dias, com o acabamento do conselheiro Nelson Chaves, pelo zelo, cuidado e 

primor com que foi tratado esse fórum. E o resultado nós todos pudemos vivenciar e ver. Todos os 

seus detalhes, tudo pensando com muito cuidado. Eu fico imaginando o quão difícil é organizar um 

evento da dimensão que foi esse fórum, e sem nenhuma situação a ser colocada como: “houve um 

deslize”. Absolutamente perfeito. Um fórum, em todos os seus aspectos, do ponto de vista da 

escolha dos palestrantes, da temática, da forma como os temas foram abordados, com um rigor 

técnico e aprofundamento em uma linguagem absolutamente acessível às pessoas que lá estavam. 

Nós tivemos uma participação bastante grande, expressiva, e eu diria que a efetividade de um 

fórum em relação aos objetivos e à visão que tem o Tribunal de Contas ser instituição de referência 

no controle e no aperfeiçoamento da administração pública, ele é muito maior. A efetividade de 

eventos técnicos nessa proporção e dimensão, e com essas características, eu vou usar, por 

exemplo, o resultado efetivo de garantir o aperfeiçoamento da administração é muito maior, por 

exemplo, do que julgamento de conformidade. Então, é função, sim, do Tribunal de Contas, faz 

parte da visão do Tribunal de Contas, e esses eventos engrandecem e demonstram que o tribunal, 

além do seu trabalho de julgar, tem, sim, a preocupação de qualificar, preparar, capacitar os seus 

servidores, seus jurisdicionados, de ir até a sociedade a apresentar para ela instrumentos para que 

o controle social possa ser exercido em complemento à atuação do próprio tribunal, porque, como 

bem disse o conselheiro André Dias, é humanamente impossível o tribunal estar em todos os 

lugares onde ele precisaria estar para cumprir o seu papel institucional. Então, eventos como esse 
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favorecem muito essa dimensão. Gostaria, também, para fazer justiça, mencionar a participação de 

todos os servidores envolvidos, especialmente do cerimonial, da comunicação, do gabinete militar, 

serviço médico, todas as pessoas envolvidas. Tudo pensando com muito cuidado, primor, com um 

zelo que nos orgulha muito. Me senti orgulhoso de fazer parte do Tribunal de Contas a partir da 

organização. É uma forma de exteriorização da instituição, e para a toda sociedade ver. Não só 

paraense, como brasileiro. Então, me senti, realmente, muito orgulhoso. Sei que os meus colegas 

aqui da mesma forma. E, também, uma menção bastante especial em relação ao aspecto cultual do 

evento. Não podemos deixar de fazer menção ao nosso coral que lá esteve, e, principalmente, as 

crianças, que deram um verdadeiro show. Parece que as coisas foram colocadas na hora, no lugar, 

e as pessoas corretas, tamanha a perfeição do encontro. Tanto é, conselheira, que, depois de dois 

dias de evento, que poderia ser extremante exaustivo, as pessoas estavam lá até a finalização do 

evento, com o auditório lotado, o que não é comum – é bom ressaltar. E por que lá estavam, até o 

final, até o último instante? Porque, apesar de serem dois dias intensos, o evento foi extremamente 

agradável. As pessoas não arredaram o pé até que tudo fosse encerrado. Perfeito. Gostaria de 

parabenizar a presidente e toda a organização do evento, e falar do nosso orgulho de fazer parte 

do tribunal, por esses momentos especiais que nós pudemos viver. Muito feliz mesmo. Falo em meu 

nome e em nome dos conselheiros substitutos. E o desafio não será pequeno para o próximo evento, 

porque nós nos colocamos um padrão de qualidade a ser superado, e garanto que não será fácil, 

mas esse é o desafio. Nós somos movidos a desafio, e, certamente, só iremos melhorar e aprimorar 

na medida em que nós nos impormos desafios, e eu já coloco, aqui, como desafio, fazer um nono 

fórum ainda melhor do que esse. Meus parabéns a todos os envolvidos, a todos nós, pela realização 

desse evento que foi absolutamente feliz, em todos os seus aspectos. Parabéns a todos nós. 

Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Nós agradecemos. Momentos como esse são muito bons para a nossa 

instituição. Agradecemos as parcerias. Mais uma vez, digo que, esse ano, nós tivemos a parceria da 

ALEPA, do MPC, do TCM, do MP TCM, do TCU, do IRB, da Editora Fórum, enfim. Esses foram os 

apoiadores. E os parceiros: Unimed, bombeiro, SETRAN, a Escola Estadual Ruy Paranatinga 

Barata, que foi que levou nossos alunos lá, FAMEP, a AMUT, a AMUCAN, Coimp, AMAT, 

AMAM), AMUNEP. E, principalmente, a ajuda daquele que é o construtor do universo. A ele, 

nossos agradecimentos, porque foram muitas orações, conselheiro André, pela sua saúde e por esse 

momento que nós vivenciamos. Só as bênçãos de Deus na nossa vida, nós tivemos esse resultado. 
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Continuemos com essas bênçãos. Portanto, agradeço a todos os que participaram da sessão de 

hoje, aos que participaram desses momentos maravilhosos. 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 treze minutos (11h:13min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 27 de junho de 2017. 

 
 
 
 

 JORGE BATISTA JUNIOR  
Subsecretário 

 
 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 29 de junho de 2017. 

 
 
 
 

    JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
   Secretário-Geral 

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


