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ATA Nº 5.484 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de julho do ano dois mil e 

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

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

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes , além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha e Edvaldo Fernandes de 

Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Patrick 

Bezerra Mesquita, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte, 

combinado com o que dispõe a Resolução n.º 18.927. A Presidência deu, então, início à ordem 

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

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

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

Daniel Mello por motivo de tratamento da saúde. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e nove (29) de junho de 2017, na 

forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi 

dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

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

Dias: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, sua Excelência, a 

Presidente, determinou a inversão da pauta, antecipando o julgamento pautado no nº 15, haja 
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vista a participação do relator deste processo em reunião externa. Em ato contínuo, solicitou ao 

senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2008/52005-

5, Ato de Pensão em favor de Fredson Santos de Oliveira, Flávio Augusto Soares de Oliveira e 

Ivna Soares de Oliveira, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Odilon 

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

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

jurídico foi pelo deferimento do registro do ato, com determinações ao IGEPREV. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para deferir o registro, em favor de Fredson Santos de Oliveira, Flávio 

Augusto Soares de Oliveira e Ívna Soares de Oliveira. Consultado o plenário este se posicionou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. A partir deste momento, o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira ausentou-se da sessão plenária, registrando-se, na mesma 

esteira, o ingresso da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Prosseguindo-, foi anunciado o Processo nº 2011/51855-0, que cuida da prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Redenção, responsável Wagner Oliveira Fontes, Procurador Antonio 

Maria Filgueiras Cavalcante, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução e aplicação das multas regimentais. A presidência informou que o responsável 

supracitado, embora regularmente notificado, não esteve presente nem se fez representar à 

sessão. Pausa. A matéria entrou na fase discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o plenário 

este se posicionou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu 

o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2013/53610-1, que trata da prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do 

Arari, responsável Bianor do Nascimento Barbosa, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 
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Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

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

conveniado e aplicação das multas regimentais, ficando solidariamente responsáveis pelo débito 

o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Arari e o sr. Raimundo Carlos Vitelli, e, 

ainda, determinações à SAGRI. A presidência tornou público 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 regulares. Consultado o plenário este se 

posicionou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2015/50383-9, que agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Curuçá, responsável Josué da 

Silva Neves, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

Ao solicitar a deferência da presidência quanto à retirada deste processo da pauta de 

julgamento, sua Excelência obteve o imediato atendimento. Prosseguindo, foi anunciado o 

Processo nº 2015/51705-0, que cuida da prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Pau D’arco, 

responsável José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, de 

responsabilidade senhor José Maurício De Andrade Cavalcanti Júnior, com aplicação das 

multas regimentais ao concedente, e, ainda, recomendações. A presidência informou que os 

responsáveis supracitados, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se 

fizeram 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 regulares 

com ressalva. Consultado o plenário este se posicionou favoravelmente, oportunidade em que 

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

seguida, foi anunciado o Processo nº 2011/52937-5, que cuida da tomada de Contas instaurada 

na Prefeitura Municipal de Brasil Novo, responsável Lindomar Carvalho Garcia, Procurador 
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Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução parcial dos recursos e aplicação das multas regimentais. A presidência tornou 

público que o responsável supra, 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 

irregulares, declarando seu responsável em débito com o erário estadual na importância de 

R$496,17 (quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), aplicando-lhe as multas de 

R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) 

pela intempestividade da remessa. Consultado o plenário este se posicionou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2012/51056-5, que cuida da 

tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Bragança, responsável Edson Luiz de 

Oliveira, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução e aplicação das multas regimentais. 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 

irregulares, declarando seu responsável em débito com o erário estadual na importância de 

R$2.685,61 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), aplicando-lhe 

as multas de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e 

sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o plenário 

este se posicionou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu 

o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Bom dia a V. Exa., senhor procurador de contas, Patrick, 

conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Cipriano, conselheiro André, conselheira Rosa, e os 

nossos conselheiros substitutos, o Julival e a Milene, Edvaldo, doutor Habib, aqui o nosso 
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autor do projeto da Medalha Serzedelo Correia, nos visitando, servidores do TCE, advogados, 

jurisdicionados. A todos um bom dia. E eu pedi para falar, senhora presidente, primeiro 

porque hoje não tem nenhum processo de minha responsabilidade na pauta, e eu queria 

manifestar o meu voto concordando com o relator e dizendo o seguinte: “esta obra foi 

realizada e bem realizada”. Ela fica na entrada da estrada de Augusto Correia, uma 

comunidade chamada Engenho, e várias pessoas daqui já viram, inclusive nesse final de 

semana aproximadamente 30 servidores do TCE que foram ao município para abertura da 

feira da cultura e que passaram por lá. Por sinal, uma obra bonita e que atende a população, 

mas, é apenas para esclarecer principalmente as ponderações do Ministério Público, não dá 

para afirmar que a obra foi realizada com outros recursos não dá para ver isso nos autos, e, a 

questão do nexo de causalidade também é realmente sacar, o dinheiro, uma prefeitura da 

forma que ali fez, é estranho, a prefeitura tem que pagar em cheque, na conta da empresa, com 

ordem bancária, tinha que ser assim. Mas, o que eu quero dar destaque porque eu conheço o 

que passa lá, essa obra fica a oito quilômetros do município de Augusto Correia, saindo da BR, 

que vai de Bragança, a BR 308. E dobrando para a esquerda, indo para a Augusto Correia, eu 

acho até que o conselheiro Nelson lembra, passou de carro, é aquela parte que sai da BR e 

entra para Augusto Correia, V. Exa. eu acho que lembra quando foi lá. Então ele fez, e eu acho 

que o julgamento do conselheiro André Dias está perfeito, porque ele está dando 

irregularidade apenas pela glosa, e isso é aquilo que não foi comprovado nos autos. Então, eu 

queria dar esse testemunho porque como é uma região que eu passo sempre, e uma obra que eu 

vi acontecer, e hoje atende a população, o entendimento de V. Exa. está correto, eu acompanho 

Vossa Excelência. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2012/52453-7, que trata da tomada 

de Contas instaurada na Fundação de Assistência À Família Orlando de Oliveira, responsável 

Jabes Sousa de Oliveira, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro André 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução, aplicação das multas regimentais e ficando 

solidariamente responsáveis pelo débito a concedente, bem como a pessoa jurídica beneficiária 

dos recursos públicos. A presidência informou que o responsável supracitado, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou 
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na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando o responsável e a Fundação de 

Assistência a Família Orlando de Oliveira solidariamente responsáveis pelo débito de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando ao responsável as multas de R$2.000,00 (dois mil 

reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não encaminhamento das 

contas no prazo regimental. Consultado o plenário este se posicionou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Na mesma senda foi anunciado o Processo nº 2014/50070-0, que trata da 

tomada de Contas instaurada no Instituto Manancial Para Gestão de Pesquisa e Conservação 

dos Recursos Hídricos da Amazônia, responsável Édson Luiz Azevedo Moura, Procuradora 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Relator Conselheiro André Teixeira Dias, tendo ficado 

registrado o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução e aplicação das multas regimentais. 

A presidência tornou público 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 irregulares, declarando o responsável e o Instituto Manancial para Gestão 

de Pesquisa e Conservação dos Recursos Hídricos da Amazônia solidariamente responsáveis 

pelo débito de R$49.825,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais), aplicando ao 

responsável as multas de R$4.982,50 (quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta 

centavos), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não encaminhamento 

das contas no prazo regimental. Consultado o plenário este se posicionou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Desta feita, foi anunciado o Processo nº 2014/50071-1, que cuida da tomada 

de Contas instaurada na Associação dos Moradores e Produtores Rurais das Comunidades do 

Cearazinho, Campinho, Engenho, Tijoca e Patal, responsável Augusto Cezar Ribeiro Lima, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 
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quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando o responsável e a 

Associação dos Moradores e Produtores Rurais das Comunidades do Cearazinho, Campinho, 

Engenho, Tijoca e Patal solidariamente responsáveis pelo débito de R$30.000,00 (trinta mil 

reais), aplicando ao responsável as multas de R$3.000,00 (três mil reais), pelo débito apontado 

e R$907,00 (novecentos e sete reais) remessa intempestiva ensejando sua tomada. Consultado o 

plenário este se posicionou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que 

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

Processo nº 2014/50076-6, que compõe a tomada de Contas instaurada na Associação dos 

Produtores Rurais de Jabaroca, responsável Marcos Freitas de Sousa, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

aplicação das multas regimentais. 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 irregulares, declarando o responsável em 

débito com o erário estadual na importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais), aplicando-lhe 

as multas de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos 

e sete reais) pela instauração da tomada de contas. Consultado o plenário este se posicionou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2014/50089-0, 

que cuida da tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Itaituba, responsável 

Valmir Climaco de Aguiar, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro André 

Teixeira Dias. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua Excelência 

obteve o imediato deferimento. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2014/50865-5, que 

cuida da tomada de Contas instaurada no Instituto de Desenvolvimento Sócio Econômico e 

Educacional Açaí, responsável Arnaldo da Costa e Silva, Procurador Stephenson Oliveira 
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Victer, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

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

recursos e aplicação das multas regimentais ao responsável e solidariamente o Instituto de 

Desenvolvimento Socioeconômico e Educacional Açaí. 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 

irregulares, declarando o responsável e o Instituto de Desenvolvimento Sócio Econômico e 

Educacional Açaí solidariamente responsáveis pelo débito de R$150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais), aplicando ao responsável as multas de R$15.000,00 (quinze mil reais), pelo débito 

apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo 

regimental. Consultado o plenário este se posicionou favoravelmente, oportunidade em que 

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

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/50907-4, que traz em seu bojo a tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Agricultores da Comunidade de Vila Nova Mocajuba, 

responsável Édio Pereira da Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor repassado e aplicação das 

multas regimentais, ficando solidariamente responsável pelo débito a Associação dos 

Agricultores da Comunidade de Vila Nova Mocajuba, aplicação da sanção de inabilitação para 

cargo em comissão e função de confiança. A presidência informou que os supracitados, embora 

regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram 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 irregulares, declarando o responsável e a 

Associação dos Agricultores da Comunidade de Vila Nova Mocajuba solidariamente 

responsáveis pelo débito de R$12.000,00 (doze mil reais), aplicando ao responsável as multas 

de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete 

reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o plenário este se 
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posicionou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar unanimemente a posição do relator. Registrou-se, neste momento, a saída de 

plenário do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Foi, então, 

anunciado o Processo nº 2016/50476-8, que cuida do ato de Aposentadoria em favor de Esther 

Barbosa Mácola, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

deferimento do registro, desde que, atendidas as retificações apontadas. Pausa. A matéria entrou 

na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para deferir o registro, com as retificações na fundamentação legal. Consultado o 

plenário este se posicionou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2009/52753-7, que agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Amigos e Filhos de 

Almeirim, responsável Alfredo do Socorro Bentes de Abreu, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas. 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 posicionou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno 

deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 

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

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

julgamentos, Sua Excelência informou a respeito da MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Solicito 

a autorização do douto plenário para ratificação e convalidação do termo de cooperação 

técnica celebrado por essa corte de contas, com o tribunal de contas dos municípios e por 

ocasião do VIII fórum do TCE e jurisdicionados, que tem como objetivo especialmente ao 

trabalho das ouvidorias, e escolas de contas públicas, visando estabelecer parcerias para a 
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integração entre as respectivas unidades, compartilhando ferramentas, métodos e 

procedimentos, tudo com vistas a melhoria do atendimento ao cidadão e aos jurisdicionados 

em geral. Bem como um aprimoramento da gestão pública das instituições signatárias. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.934, desta data. Ainda com a palavra, a Presidente assim 

se pronunciou: Senhores conselheiros essa presidência informa a todos que, já estão 

disponíveis no portal do TCE, na internet, os vídeos contendo todas as palestras proferidas no 

oitavo fórum do TCE e jurisdicionados, como forma de socializar toda a produção científica do 

evento, bem como contribuir como fonte de pesquisa em tão relevantes temas abordados no 

referido evento. Então esses vídeos já se encontram com todas as palestras proferidas que 

foram gravadas e que constam no portal do TCE Pará. Essa presidência também gostaria de 

deixar o registro nessa manhã, de que ontem nós tivemos aqui nesse plenário a posse dos 

servidores aprovados no último concurso, que foi realizado ainda na gestão do Conselheiro 

Luis Cunha e com o compartilhamento de todos os conselheiros. O primeiro grupo de 

servidores tomaram posse segunda-feira, dia 03, neste plenário pela manhã, e tivemos a 

presença do conselheiro e vice-presidente, o conselheiro Odilon, o nosso corregedor, a 

conselheira Rosa, os conselheiros substitutos Daniel, Edvaldo e Julival estiveram presentes 

também, e a presença do procurador geral do Ministério Público de Contas também, de 

familiares, e foi assim conselheiro Cipriano Sabino, um evento bem prazeroso com o início da 

ambientação dos servidores nesta corte de contas, e pedimos a escola de contas, e a Secretaria 

de gestão de pessoas, estão até o dia 17, na condução da ambientação desses servidores para 

que conheçam um pouco da nossa instituição, e, nós tivemos informação inclusive, conselheiro 

Luís e conselheiro Cipriano, de que, ontem, tem dois servidores que já eram servidores desta 

Casa. Já ocupavam cargos nessa Casa. Não eram servidores, ocupavam funções na casa. E um 

deles deu um testemunho de que algumas atividades que eles estão fazendo, ele tinha pouco 

conhecimento, então vejam a importância dessa ambientação inicial para que eles conheçam 

um pouco e vão se adaptando a essa instituição e como disse uma das concursadas, que, o 

momento de compromisso, de responsabilidade e de valorização dos servidores. Por isso, 

muito nos alegra ter dado posse a esse primeiro grupo, que, ainda esse ano esperamos nomear 

outros grupos, se Deus quiser, e eu agradeço que eles foram muito bem recebidos por todos os 
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conselheiros, conselheiros substitutos, que receberam, eu não sei se já estiveram lá já 

visitando, terça-feira que eles foram aos gabinetes. Então eles estão nessa ambientação 

conhecendo os setores da casa, os gabinetes dos conselheiros, enfim, e, é uma experiência 

muito abrasiva. E, também muito nos alegra nessa manhã ainda na gestão do conselheiro Luís, 

iniciou-se a elaboração de uma nova medalha, a medalha Serzedello Corrêa, e como nós 

estamos nesse ano festejando os 70 anos, festejando ainda o livro do Serzedello Corrêa, que, 

nós se Deus quiser estaremos também lançando em Brasília no próximo dia 03, eu vou 

conversar com os nossos conselheiros, os conselheiros substitutos. Há uma proposta, um 

convite do ministro Nardes, presidente do IRB, do próprio presidente do TCU, para que nós 

façamos o lançamento de edição do livro do Serzedello, e, hoje, começamos a dar continuidade 

nesse trabalho das medalhas, onde o conselheiro substituto, o doutor Julival, juntamente com o 

doutor Habib, e, mais outras pessoas vem nesse trabalho desde o ano passado, e já estão mais 

ou menos conclusos, e, agora eu passo a palavra ao conselheiro substituto, o doutor Julival, 

para que ele dê um esclarecimento e a gente comece a trabalhar inclusive na minuta que ele já 

trabalhou e que a gente aperfeiçoe ou aprove em um futuro próximo nesse plenário a minuta da 

resolução que, ele já se preocupou também em elaborar além da formatação da medalha, uma 

série de providências que já foram tomadas. E, quando nós assumimos, ele nos apresentou e 

nós pedimos que desse continuidade a esse trabalho e, hoje, ele vem apresentar ao plenário 

para que possamos proceder e, ainda neste ano, se Deus quiser, nos 70 anos do tribunal, e 

próximo ao dia dos servidores, porque esse ano nós iniciamos em junho, e, vamos dar 

continuidade aos 70 anos do tribunal, que eu também gostaria de me manifestar, que os 70 

anos vão acontecer no próximo sábado. Próximo sábado dia 08, o tribunal de contas 

completará 70 anos. E, os eventos vêm acontecendo desde o início de junho, antecipamos em 

um mês, conselheiro André, e vão prosseguir até o final do ano, se Deus quiser. Então, nessa 

comemoração dos 70 anos que vai acontecer sábado, dia 08 de julho, completa 70 anos da 

história da criação do Tribunal de Contas do estado do Pará. Portanto, passo a palavra ao 

conselheiro substituto, o doutor Julival, para que ele preste os esclarecimentos e a gente 

distribua e compartilhe com os conselheiros para que a gente possa combinar de trazer para a 

aprovação da nova resolução da medalha Serzedello Corrêa, da medalha do nosso tribunal de 

contas, que vai constar já com a medalha do presidente, o colar do presidente, medalhas para 
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personalidades, e, inclusive também para servidores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Presidente Lourdes Lima, conselheiro Cipriano 

Sabino, conselheiro Luís Cunha, conselheiro André Dias, conselheira Rosa Egídia, ao nobre 

procurador de contas, o Patrick Mesquita, colegas, Milene Cunha e Edvaldo Souza. Servidores 

da casa, jurisdicionados, doutor Habib, bom dia a todos. Tenho a grata satisfação de 

apresentar o resultado de um trabalho a que eu fui incumbido pelo então presidente Luís 

Cunha e pela atual presidente Lourdes Lima, qual seja a reforma da medalha Serzedello 

Corrêa, e a proposição de uma nova medalha e do colar presidencial, minutas essas que ao 

final serão entregues a presidente, que encaminhará uma via a cada uma de Vossas 

Excelências para a apreciação. E a equipe que executou o trabalho compõe-se pelas seguintes 

pessoas, Décio da Silva de Araújo, assessor do conselheiro substituto, Dione Célia Guimarães, 

chefe de assessoria de cerimonial e relações institucionais, e, o doutor Habib Fraiha Neto, 

autor dos projetos da medalha e do colar presidencial, e o Julival Silva Rocha, sub-relator das 

propostas apresentadas, Sílvia Maria Chaves Teixeira, responsável pelo centro de memória 

Serzedello Corrêa. E o Valter Menezes Rocha, designer dos projetos das condecorações. Para 

compreender plenamente a importância da concessão do mérito de Serzedelo Correia, eu 

recorri às biografias desse ilustre paraense, patrono da referida condecoração escritas por 

Clóvis Moraes Rego, “Serzedello Corrêa: Homem de Pensamento”, e por Amarilis Tupiassu, 

“Serzedello Corrêa: O Fascinador do Rei”. Ao ler os mencionados livros, tive um imenso 

prazer de descobrir um verdadeiro gênio e para fazer uma breve demonstração dessa 

constatação, transcrevo alguns de seus feitos: quando aluno da escola militar, foi submetido a 

um exame de mecânica racional, Benjamin Constant, que fazia parte da mesa foi o primeiro a 

argui-lo, e o ponto versava sobre o movimento de um corpo em torno de um ponto fixo, e 

Serzedello traçou no quadro negro a figura, colocando-a na posição mais fácil e mais cômoda 

em que a origem do sistema de eixos de referência coincidia com o ponto fixo, mas antes de 

entrar no problema, discursou sobre algumas considerações filosóficas, feitas pelo professor 

em aula e que o caso comportava. Benjamin, que ainda não o conhecia, o ouviu a princípio, 

mas depois atalhou dizendo, “isso tudo é decorado, são considerações de Augusto Comte, que 

o senhor decorou sem compreender”. Serzedelo respondeu: “Vossa Senhoria tem nas mãos um 

meio de verificar se eu sei por ter decorado ou por ter compreendido”, pois então, retorquiu o 
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examinador, vamos mudar a posição da figura, colocando a origem dos eixos de referência 

fora do ponto fixo. E, quem já passou por provas dessas naturezas, sabe o quanto pode 

perturbar o examinando, mesmo preparado a modificação das condições do problema que ele 

estudou de um certo modo para dissertar em exame, entretanto, apesar da condição imposta 

que tornava a prova mais difícil, o aluno não se alterou. Deu a figura a modificação exigida e 

resolveu a questão discorrendo em seguida sobre as outras partes do ponto com tal maestria 

que o examinador, encantando com o exame acabou arguindo sobre toda a matéria, à noite, 

Benjamin Constant, ao regressar ao instituto dos cegos, que era diretor e que onde se achava 

internado o irmãozinho de Serzedello, mandou reunir todos os alunos, e lhes disse: “convido a 

todos os meninos desse instituto a irem abraçar o menino Serzedello, acabo de examinar o 

irmão dele, e é o exame mais belo e mais profundo a que tenho assistido depois que sou 

professor na Escola Militar”. De aluno tão distinto, era natural esperar-se o professor emérito 

e competente que ele foi. Quando concluiu o curso de Engenharia Militar, a congregação da 

escola propõe o seu nome para coadjuvante do ensino superior, assim se faltava um ente, ele 

imediatamente o substituía sem indagar qual era a cadeira que iria prelecionar, tão seguro que 

estava de todos os programas dos cursos que brilhantemente fizera. Como professor interino, 

regeu sucessivamente as cadeiras de fortificação, mecânica racional, geometria analítica, 

cálculo diferencial integral, construção, química orgânica, botânica e zoologia. Pantoja Leite 

afirma que na sua cátedra era ao mesmo tempo mestre e apostolo, ensinava e pregava, a sua 

fama se espalhou e o imperador Dom Pedro II, nomeou catedrático de biologia da escola 

superior de guerra. Alguns meses depois, decidiu o imperador surpreender o jovem professor e 

apresentou inesperadamente da escola para ali assistir à preleção do dia. E quando o monarca 

entrou na sala, a aula já havia começado. Serzedello informou do assunto da lição, resumindo 

o que havia desenvolvido e prosseguiu como se nada de anormal ali estivesse passando, e, 

terminada a hora, o professor ainda discorria sobre a matéria, e o comandante da escola, 

general Miranda Reis, que acompanhava o imperador e fez por duas vezes menção de tirar o 

relógio, como para avisar o professor de que a hora estava finda. E na terceira vez o 

imperador interrompeu e com ar de benévola censura disse, “guarde o seu relógio 

comandante. Para lições como essas, ouvem-se sem cogitar do tempo”, e deixou-se ficar ainda 

por mais uma hora. Fascinado pela beleza da explanação que estava ouvindo. Quando essa 
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terminou, o imperador levantou-se e disse ao comandante da escola: “mande elogiar esse 

professor em ordem do dia, ouvi na Europa muitas conferências de professores de renome 

universal, porém, nunca ouvi uma só mais brilhante, mais clara e mais bela do que essa lição. 

Esse professor faz jus a um ótimo gabinete, ele que peça o que desejar”. Como ministro da 

fazenda, combinará ele com banqueiros ingleses um empréstimo destinado a construção da 

estrada de Ferro Oeste de Minas, cujo os estudos e projetos havia aprovado antes, quando 

ministro da aviação. No dia marcado para o lançamento do empréstimo na bolsa de Londres, 

Serzedello apresentou no ministério às oito da manhã, mais cedo do que costumava fazer, para 

atender prontamente a qualquer telegrama que de Londres lhe fosse enviado, e às nove horas 

em ponto, o continho do gabinete lhe veio comunicar que o presidente de um banco 

estrangeiro, de grande importância, lhe desejava falar. E Serzedello mandou que entrasse. O 

banqueiro mal chegado a sua presença vai logo dizendo: “senhor Ministro, o nosso banco 

resolveu abrir o mercado de câmbio com uma taxa um pouco abaixo e acabamos de receber 

um telegrama de Londres, anunciando que o empréstimo fracassou”. E Serzedello sem se 

alterar perguntou-lhe, “o seu telegrama anunciando o fracasso do empréstimo é de Londres?” 

e o banqueiro respondeu afirmativamente e fez menção de tirá-lo do bolso. Serzedello fez um 

sinal para que contivesse o seu gesto e lhe disse: “não preciso ver o seu telegrama, ao invés 

dele, faça o favor de tirar o seu relógio e ver que horas são”, o banqueiro, com o relógio na 

mão respondeu: “são nove horas e dez minutos”. “E o senhor sabe que horas são nesse 

momento em Londres?”, perguntou-lhe Serzedello, e o banqueiro calou-se e Serzedello 

continuou: “a diferença de longitude entre o meridiano do Rio de Janeiro e o que passa no 

observatório de Greenwich, é de 43 graus e 10 minutos, o que dá aproximadamente uma 

diferença de duas horas e 52 minutos, e a hora de Londres sendo a mesma de Greenwich nesse 

momento são 12 horas e dois minutos, e a bolsa só abre às 12 e 30 em Londres, o empréstimo 

não pode, portanto, ter sido lançado e o seu telegrama é falso, o senhor pode se retirar, e abrir 

o seu banco com a taxa que entender, eu vou partir para o Banco do Brasil e mandar fixar o 

câmbio acima”. Serzedello seguiu para o Banco do Brasil para executar o seu plano. E às 11 

horas recebia ele o telegrama de Londres, anunciando que o empréstimo havia sido lançado e 

sua operação ocorria com grande êxito, se seus conhecimentos não lhe permitissem agir com 

essa segurança e essa destreza, o banco estrangeiro teria aberto o mercado da baixa, e os 
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telegramas anunciaram esse fato em Londres e o empréstimo teria quiçá, por isso mesmo, 

fracassado, tal como desejavam alguns bancos que alimentavam o jogo da baixa. Sobre a 

proposta de demissão em massa do trabalhador público, com menos de dez anos de trabalho 

em virtude de grave crise no período do presidente Venceslau Brás, Serzedello escreveu o 

artigo demissão dos empregados públicos e do operariado, afirmando, que, se a câmara quer 

fazer economia, para vencer a crise, que o faça com a redução do ganho dos próprios 

parlamentares, e vejamos ainda um trecho do mesmo artigo, citado por Amarilis Tupiassú, 

“nós, políticos, retemos a responsabilidade dos negócios públicos, e, dilapidamos a fortuna 

pública e consentimos em todos os esbanjamentos do quadriênio passado que arruinamos o 

país, que perdemos o crédito, que, quando eu da tribuna da câmara dava o grito de alarme, 

dizendo que nesse caminho íamos abancar a rota, chamavam-me de maluco, hoje, nos 

volvemos contra o operário e contra o infeliz empregado público, e, queremos que estes 

paguem com a fome de seus filhos e de suas mulheres os nossos erros e os nossos crimes. 

Querem a título de economia reduzir a fome de milhares de crianças e de mulheres indefesas. 

Esquecidos esses pseudopatriotas, sem alma e sem coração, que a principal missão do estado é 

prover o bem-estar da coletividade e dos indivíduos que a compõe, e ao povo faminto, só 

restará o curso da revolta, contra os seus ver dúbios, e nesse dia ai do congresso e dos poderes 

constituídos, e eu mesmo general reformado, nem trepidarei em colocar-me à frente do povo 

esfomeado, jogando a vida em holocausto aos cidadãos, e acautelem-se o senhor Venceslau 

Brás, eu o conheço e eu sei que a Sua Excelência é um homem de grande coração e de raras 

qualidades morais. Mas, os políticos que o cercam, incapazes de sorver a crise que lhes 

soberba, por sua incompetência querem perdê-lo”. Quando ministro da fazenda, teve o 

privilégio de estar lá o tribunal de contas, discursando nesse histórico episódio sobre o calor 

retumbante e sempre recordado pronunciamento, felicitou o país e a república pelo 

estabelecimento de uma instituição que seria a garantia de uma boa administração, e o maior 

embaraço que poderiam encontrar os governos para a prática de abusos, no que diz respeito a 

dinheiros públicos. E, em seu livro, “Páginas do Passado”, Serzedello fez a declaração 

inapagável, que, agora, se propõe que seja gravada no verso da medalha Serzedello Corrêa, 

“como ministro da fazenda, uma das maiores criações que fiz foi a do tribunal de contas, 

ocorre, que, como ele mesmo afirma que começaram a aparecer atritos, sempre no tribunal de 
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contas, e os meus colegas do ministério”, um dia, o marechal Floriano, ministro da aviação, um 

lugar para Pedro Paulino, irmão de Deodoro e sogro de marechal Hermes, Olímpio de Abreu, 

prontamente mandou adido ao seu ministério com um encontro de réis por mês. E no fim do mês 

mandou-lhe pagar o vencimento, e o tribunal recusou o registro. E sobre o fundamento de que o 

governo não podia criar lugares, e Olímpio de Abreu correu para o marechal e em despacho lhe 

fez ver que já havia uma autoridade superior a ele. E era o tribunal de contas, o marechal Floriano 

disse então: “são coisas do meu amigo, o ministro da fazenda, que criou um tribunal superior a 

mim, precisamos reformá-lo”, “não”, repliquei eu, “superior a Vossa Excelência não, quando 

Vossa Excelência está dentro da lei e da constituição, o tribunal cumpre as suas ordens, quando 

Vossa Excelência está fora da lei, e da constituição, o tribunal é superior a Vossa Excelência, e, 

reformá-lo não podemos, as autorizações legislativas usadas ficam esgotadas, e, por lei geral o 

executivo não pode mais modificá-las. E, se Vossa Excelência quer reformar o tribunal, demita-me, 

e meu sucessor que referende o ato”, ciente das minutas e dos decretos que reformavam o tribunal 

de contas, Serzedello Corrêa formulou uma carta pedindo exoneração do cargo da qual extrai os 

seguintes trechos: “essa minha velha atitude vinha pois os demonstrar que longe da campanha que 

se movia o tribunal de contas dentro e fora do governo, longe de considerá-lo um embaraço a 

administração, eu o considerava o maior fiscal da boa execução do orçamento. E se a função do 

tribunal no espírito da constituição é apenas a de liquidar as contas e verificar a sua legalidade 

depois de feitas. O que eu contesto, eu vos declaro que esse tribunal é mais um meio de aumentar a 

despesa, e sem vantagens para a moralidade da administração, e, se porém, ele é um tribunal de 

exação, como já queria Alves Branco e como tem a Itália e a França, precisamos resignarmos a 

não gastar senão o que for autorizado em lei, e gastar sempre bem, pois para os casos urgentes, a 

lei estabelece um curso, pelo que venho dispor, não posso pois marechal concordar e menos 

referendar os decretos que acima me refiro, e por isso eu rogo que vos digneis, de conceder-me a 

exoneração do cargo de ministro da fazenda, indicando-me sucessor”. O marechal de ferro não 

apenas deferiu seu pedido de exoneração como determinou a sua prisão na casa de correção, das 

suas memórias de cárcere, Serzedello disse o seguinte: “servi ao marechal com carinho e 

dedicação na pasta da justiça, do exterior, da aviação e da fazenda, e ao sair deixei em mãos dos 

nossos agentes oito milhões de esterlinas, que lhe serviram durante a revolta da armada para 

pagar o serviço da dívida pontualmente, e, evitando a intervenção estrangeira, comprar esquadra e 

vencer. Em paga disso tudo, eu tive nove meses de prisão no cubículo número 36 da correção, e 
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não lhe tenho ódio por isso, antes, tenho imensa veneração pela sua memória, e grande admiração 

pela sua ação patriótica, minha preocupação era com a subsistência da minha velha e de uma irmã 

que deixara sem vintém, escrevi então um bilhete da prisão que pus no bolso de uma calça suja e 

que ia para casa aconselhado que fizesse leilão de tudo que eu tinha, com exceção de meus livros 

para suas despesas, até que eu solto pudesse providenciar”. Esse bilhete foi encontrado pelo 

diretor da correção e entregue ao marechal. E esse de posse dele, levou a conferência de ministro e 

leu em despacho dizendo: “vou ler aos senhores um documento que se honra a quem escreveu, e 

honra ao meu governo, cuja honestidade prova”, ao que Cassiano Nascimento acrescentou, 

“Serzedello foi ministro de várias pastas, tem a sua mãe sem ter o que comer, por que Vossa 

Excelência não manda soltá-lo?”, “não”, respondeu Floriano, “não posso, ele iria para a revolta e 

eu não quero que a República perca essa assombrosa atividade e esse caráter”, daí em diante, 

nunca mais faltou dinheiro à minha mãe, em todos os fins de mês recebia pelo correio uma carta 

anônima com três contos de réis, além de uma dezena de contos, que anônimos dessa capital e de 

vários estados lhe enviavam. “Quem seria o autor dessa generosa esmola? Seria Floriano? Não 

sei. Daqui, dessas páginas, agradeço e beijos as mãos a quem quer seja autor dessa generosa 

esmola feita a minha velha, querida e santa mãe”. Com essa breve análise, conclui-se que o mérito 

Serzedello Corrêa detém o significado incomensurável, bem aventurado é o homem ou a mulher 

cujos feitos em prol do estado do Pará, ou em benefício do tribunal de contas do estado do Pará, 

que, sejam reconhecidos a tal ponto de serem indicados a receber tão significativa homenagem, ao 

qual indica que tal pessoa é digna de compor uma equipe sob a coordenação de Serzedello Corrêa, 

um homem, que, parafraseando a escritora Ellen Gould White, “não se comprava e não se vendia, 

um homem que no íntimo da alma era verdadeiro e honesto, um homem que não temia chamar a 

corrupção pelo seu nome exato, um homem cuja a consciência era tão fiel ao dever, como a 

bússola o é ao polo, um homem que permanecia firme pelo que era reto e ainda que caísse nos 

seus”. Obrigado, senhora presidente. Aqui então nós temos o projeto da medalha, um tamanho 

maior, para que possamos visualizar, e temos também o colar presidencial, à semelhança do 

Ministério Público de Contas, não é esse que tem o colar presidencial, quando um presidente sai 

tem todo aquele rito de entrega do colar, e nós temos também no colar presidencial as artes 

tapajônicas e marajoaras. Houve algumas observações inclusive, conselheiro Cipriano, 

Excelências, pela possibilidade de colocar outras artes, o designer Walter Rocha disse que não 

seria possível, mas, nada custa uma discussão a respeito. Essa aqui é uma mera apresentação que 
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comporta ainda todas as alterações possíveis. Nós temos, veja bem, aqui a primeira é colorida, 

essa arte marajoara e tapajônica, e a outra sugestão que fossem douradas, cabe a discussão 

também para a escolha. Aqui nós temos a roseta, e a barreta, aquilo que quem porta farda, os 

militares, no caso usam em suas vestes. O diploma, e o histórico, muito obrigado mais uma vez. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Essa é a apresentação do conselheiro substituto Julival Rocha, e, posteriormente nós 

encaminharemos aos conselheiros para apreciação e apresentação, se for o caso, de emendas ou a 

votação de julgamento da resolução. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, bom dia a Vossa Excelência, doutor Patrick seja sempre 

bem-vindo, nosso colega de trabalho do plenário, conselheiro e presidente Luís Cunha, conselheiro 

André, conselheira Rosa, bom dia. Bom dia Doutor Julival, bom dia Doutora. Milene, Doutor 

Edvaldo, a todos da mesa, Secretaria, Doutor Jorge e Doutor Tuffi, bom dia a todos que estão na 

galeria, cumprimento com alegria. Senhora presidente, eu tive a oportunidade de conversar com o 

Doutor Julival, o nosso conselheiro substituto que está cuidando disso, a missão dada pelo 

presidente e conselheiro Luís Cunha à época, e o fiz muito bem, venho fazendo muito bem, eu o 

cumprimento e o elogio, agora, com a demonstração que ele deu da história, uma breve 

participação do brilhante Serzedello Corrêa, que ele faz aqui um resumo para dizer da importância 

dessa medalha e do que representa isso, em uma pessoa que é condecorada e sabe através dessa 

pequena explanação que ele fez aí, mas, mostrando obviamente a importância e o que significa ser 

homenageado com essa comenda, com muita responsabilidade, e, verdadeiramente um 

compromisso muito grande. Eu estou satisfeitíssimo, eu estou feliz, eu acho que o trabalho foi muito 

bem feito, e eu cumprimento o conselheiro Luís Cunha, o presidente, e eu cumprimento o Doutor 

Julival e toda a equipe, o Doutor Habib, todos que participaram do processo no sentido que eu 

acho que, é importante deixar isso registrado e fica para a história. Hoje, o tribunal faz 70 anos, e 

daqui a 100 anos, esse é um trabalho que o Doutor Julival e Doutor Luís Cunha, todos nós estamos 

fazendo verdadeiramente para gente, mas é para a história do tribunal, enfim, para a vida do 

tribunal com futuro, para amanhã ter essa situação que foi criada, enfim, são situações e ações que 

comemoram e que mostram a importância do tribunal de contas no Brasil. Eu fiz essa pequena 

observação, presidente, e aí eu queria pedir o apoio dos conselheiros para observar junto comigo, 

pode ser que surja alguma sugestão, por que é que eu fiz? Porque assim, conheço um pouco do 

estado do Pará, e como Vossas Excelências também conhecem, e quando ele faz apenas menção a 
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duas regiões, poderíamos tentar colocar as quatro regiões de alguma maneira, e essa é a questão 

que me preocupou, e eu só fiz a ponderação do Doutor Julival, mas também tem as pessoas 

técnicas e responsáveis, designer, que não foi possível, mas, talvez a gente possa ver, não sei, eu 

não sou especialista, mas é apenas lembrar aos conselheiros do porquê que o conselheiro Cipriano 

fez essa ponderação, preocupado com isto, nós temos pelo menos quatro regiões importantes do 

estado e que não foram, vamos dizer assim, nesse momento prestigiadas, vamos dizer assim, essa 

que foi a minha ponderação, mas eu não estou. Ao contrário, se tivesse que votar, votaria, nós 

temos sempre buscado o consenso de todos os conselheiros nessa direção, mas, nós tínhamos que 

pensar, se fosse possível, nas questões do que interessa as outras regiões do estado, e, até conversei 

com o Doutor Julival, como amigo que nós somos, muitas vezes até algumas regiões que querem 

até se separar do estado, porque não são prestigiadas, porque não são consideradas. E aqui não 

tem nem, enfim, essas questões são levadas em consideração aqui e ali, será que essa comenda terá 

tanta importância assim para que lá no Sul do Pará alguém venha reclamar, talvez sim, talvez não, 

mas todo tempo é isso, todo tempo se deixa, não tem nada, não considera, aí vai criando uma 

situação, somando tudo, e, essa divisão que não gostamos de ter, e eu quero agregar, então eu 

concordo presidente, eu aprovo, está de parabéns toda a equipe, como eu disse, eu fiz uma 

ponderação que me instalou na hora, como se acendesse uma luzinha branca, “olha, vê isso aí”, e 

eu conversei com o Doutor Julival, com o Doutor Habib, e ficaram de ver, e aí como ele colocou, 

ele lembrou e eu apenas coloco para os colegas para ver se é interessante refletir sobre isso, “não, 

não é interessante”, e eu vou estar apoiando, mas, registra-se que eu fiz a ponderação de que as 

regiões do estado devem ser consideradas, não são muitas, se pudesse considerar todas, não é isso, 

é apenas como se registrou duas regiões, e a ponderação de verificar a possibilidade, em relação a 

mais importante, ou menos importantes, enfim, tudo isso se leva em consideração, mas, eu acho que 

o trabalho está perfeito, está bonito, eu aprovei e eu gosto, e cumprimentar e parabenizar a equipe 

por esse trabalho maravilhoso, e finalizando, vou repetir apenas mais uma vez parabenizar ao 

conselheiro Luís Cunha, a presidente pelo trabalho, ao Doutor Julival, toda a equipe que trabalhou 

com muita alegria, pois vamos fazer as devidas homenagens, não é isso presidente, conselheiro 

Luís Cunha, as pessoas, individualmente depois de concluído o trabalho que construíram essa 

situação. Inclusive, Vossa Excelência eu acho que o tribunal deve homenagear essas pessoas que 

construíram esse trabalho. Presidente, eu queria fazer somente essas ponderações, mas, 

aprovando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 
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presidente, primeiro eu quero cumprimentá-la pela nomeação dos servidores concursados, e, 

infelizmente eu não consegui chegar a tempo na segunda-feira para participar da programação, 

mas, eu fico feliz em saber que Vossa Excelência dá continuidade a um trabalho feito na nossa 

gestão, Vossa Excelência foi a coordenadora do concurso, e é o caminho, não há outro caminho. É 

formar um quadro próprio da instituição, e só tem esse caminho, é o concurso público, e, a 

impressão causada das primeiras nomeações foi a melhor possível, e eu tenho certeza que esses 

servidores virão a contribuir muito com o crescimento da nossa instituição, e eu quero parabenizar 

a Vossa Excelência e parabenizar a todos os servidores nomeados. Sobre a medalha, senhora 

presidente, em um determinado momento, eu fiquei observando e, pensei na possibilidade de 

melhorar a medalha Serzedello Corrêa, e, a nossa medalha ela tem um diferencial, é como se fosse 

conselheiro André Dias, um privilégio nosso, um cuidado nosso, de valorizar a nossa medalha, por 

exemplo, eu passei dois anos como presidente e não fiz nenhuma solenidade, não concedi nenhuma 

medalha, e eu poderia ter feito. Fazer uma festa, porque já tem medalhas aprovadas aqui para 

algumas pessoas. E eu creio que a última pessoa que recebeu uma medalha aqui neste plenário foi 

o governador Simão Jatene, a penúltima foi no hangar, ao ministro Gilmar Mendes. Por que eu 

digo isso, Dr. Habib? Que estou olhando para Vossa Excelência aqui? Eu já vim a solenidades que 

entregam cem medalhas, nada contra esse tipo de solenidade, mas a nossa nunca vai acontecer 

isso, cada conselheiro assimilou isso, o cuidado, o critério, para quem dar a medalha, a pessoa tem 

que merecer essa medalha, até para honrar o nome de Serzedello Corrêa. E isso é muito 

importante, estão de parabéns os conselheiros, porque tiveram essa percepção, de que a medalha 

ela tem que ser direcionada a uma pessoa que a honre, que a mereça. E a nossa instituição, eu 

tenho certeza que vai, e quem sabe este ano fazer a entrega já dessa nova medalha, algumas 

pessoas que já tem o seu nome aprovado aqui, e uma solenidade muito bonita, em comemoração 

aos 70 anos, que a presidente vai estar à frente. Então, eu fiquei pensando, como melhorar essa 

medalha. Vou já dar o aparte a Vossa Excelência. Um certo dia eu encontrei o Doutor Habib e ele 

estava me falando de medalhas, ele foi autor de várias medalhas já consagradas em Belém do 

Pará. Várias medalhas, e aí eu iniciei uma conversa com ele e disse, “doutor, me ajude a pensar 

em uma nova medalha Serzedello Corrêa, uma coisa mais robusta, uma coisa de melhor aparência, 

com maior expressão”, e um primeiro momento ele estava com alguma dificuldade para fazer 

porque não tinha tempo, e aí eu insisti no pedido, e até que ele aceitou e me trouxe aqui uma outra 

pessoa, que, infelizmente eu não vejo aqui, que é o senhor Walter, mas estava o representante dele, 
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o sobrinho dele, uma pessoa de certa idade, mas uma pessoa extraordinária, aí eu fiquei pensando 

em quem pode cuidar disso aqui na instituição, porque tinha que fazer duas coisas, o projeto da 

medalha e também fazer a minuta do projeto. Tinha que ter uma resolução reformulando isso. 

Justamente com esses critérios e com essas formalidades, essas dificuldades até para conceder a 

medalha. E aí que eu pedi a gentileza do conselheiro substituto Julival Rocha, para assumir esse 

trabalho, e aqui eu quero cumprimentar a Vossa Excelência que fez muito bem, que, pode se pensar 

que foi uma coisa simples, mas não foi não, conselheiro André. Enquanto eu estava presidente, eu 

fiz várias reuniões, várias, recebi no meu gabinete o Doutor Habib, o Walter e tem a comissão que 

além do conselheiro Julival tinha o Doutor Décio, Dione Guimarães e Silvia Teixeira. Eu creio que 

talvez essa conclusão, conselheiro Cipriano, eu acho que é a quarta versão já, fizemos a primeira, 

modificamos a segunda e a terceira e Vossa Excelência está certo em opinar, em sugerir algo 

diferente, que a medalha possa realmente trazer uma mensagem, e, quando eu me dirigi ao 

conselheiro Julival, assim que estiver pronto o projeto, eu quero que o senhor apresente aos 

conselheiros e dê a oportunidade de o conselheiro se manifestar. E o conselheiro Cipriano fez isso, 

outros conselheiros também se manifestaram, e a gente tem esse trabalho concluído. Então, eu vou 

agora permitir o aparte ao conselheiro Cipriano que me pediu gentilmente, e depois eu tenho 

apenas pouquíssimas palavras, depois é a conclusão da minha opinião sobre o projeto que a 

presidente está apresentando para nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o conselheiro Luís Cunha fala da importância da 

gente reconhecer e valorizar, e eu queria só lembrar a Vossa Excelência, como já colocou, eu acho 

que as últimas quatro pessoas que receberam ao longo desses dez anos, o governador do estado 

Simão Jatene, que, ajudou o tribunal, por exemplo, na construção desse prédio que tem um 

auditório com 250 lugares, que já registrou diversos eventos importantes, inclusive palestras e, 

ajudou o tribunal a inaugurar, a representação de Santarém, a representação de Marabá, e 

diversas outras condições, uma pessoa que é fiscalizada pelo tribunal de contas, mas investe e 

apoia o tribunal de contas. E a concepção da pessoa, do caráter, do governador, general do 

exército, general do comando militar do Norte, brigadeiro do ar, almirante, ministro, presidente do 

tribunal de contas da união, por coincidência foi relator das contas do governo da Dilma, que, 

resultou na cassação da presidente da república. Mas, não é por isso, ele tem uma atenção com o 

Estado do Pará e participa dos eventos, dos debates, das palestras e está sempre disponível com o 

povo do Pará, no que tange a nossa matéria, nossa especialidade. Ou seja, essas são as últimas 
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pessoas que foram homenageadas com a medalha Serzedello Corrêa. Pessoas que, de alguma 

maneira, obviamente, reconhecido pelos conselheiros, pelo tribunal, tiveram uma atividade 

importante, uma contribuição importante para o estado do Pará. Então, eu só queria fazer esse 

registro para mostrar que Vossa Excelência tem razão no sentido de que eu lembro nos últimos dez 

anos mais recentes, cinco anos pelo menos, dessas pessoas que foram agraciadas com a medalha 

Serzedello Corrêa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Eu agradeço a participação do conselheiro Cipriano. E eu fiz questão de ressaltar isso, conselheiro 

André, para valorizar o trabalho do Doutor Habib, e a medalha que ele ajudou a elaborar, é o 

autor dessa nova medalha do Serzedello Corrêa, a instituição dá muito valor. E eu não sei nem se 

um outro governador além do governador Simão Jatene já recebeu essa medalha, eu não tenho o 

conhecimento, lembra o nome Dione? Quem foi? Pois é, deve ser lá atrás, e a gente não tem 

interesse aqui e agora cada governador que se eleja a gente vai dar uma medalha para agradar o 

governador, negativo. Então, a instituição nesse momento mostra, Doutor Patrick, muita grandeza, 

muita maturidade, e é por isso que a medalha ia ter um valor extraordinário aqui para nós, e eu 

fico muito feliz de poder, senhora presidente, ter iniciado esse trabalho e Vossa Excelência ter 

dado continuidade, que, isso mostra também quanto a instituição está madura, olha quanta coisa 

aconteceu recentemente na gestão de Vossa Excelência e que não deixou parar, simplesmente 

porque foi iniciado na gestão anterior e isso é extraordinário, eu quero pontuar isso, destacando, 

eu posso dizer assim, o espírito público de Vossa Excelência, não é porque o outro pensou, o outro 

foi autor, que agora eu vou buscar isso e não vai mais acontecer. Então, Vossa Excelência está de 

parabéns, assim como eu dei continuidade há muita coisa que o conselheiro Cipriano deixou em 

andamento, eu dei continuidade, e aqui mesmo nesse prédio todo revitalizado, a obra foi iniciada 

há dois meses dele deixar a presidência. E eu dei continuidade e fiz do jeito que ele pensou, e eu até 

procurei caprichar para fazer melhor. E é assim que Vossa Excelência está fazendo agora, essa 

riqueza de detalhes aqui, para poder entregar uma nova medalha, com uma formatação, bonita, 

acho que vai ser uma das mais bonitas do Brasil, e, inclusive, onde ela é confeccionada e eu já 

discuti isso com o Doutor Habib várias vezes, e se é em São Paulo, na Handal, você tem que ir 

para Portugal, porque tem umas exigências, a gente olha um projeto desses, isso aqui a gente faz 

aqui e pega aqui o material e faz, amanhã está pronto. Já tem um ano de trabalho, conselheiro 

André, mais de ano para chegar a esse ponto aqui, que é a riqueza de detalhes, isso aí, não mexe 

isso aqui, Doutor Habib, eu cumprimento e parabenizo a toda equipe. Muito obrigado, senhora 
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presidente, eu aprovo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, é só a questão da medalha que obviamente eu já falei, reiterar essa 

questão, que está muito bonita e bem-feita, cumprimentar ao Doutor Julival, ao Doutor Habib, ele 

está de parabéns, enfim, fazendo esse registro, o que eu lembro dos últimos que receberam essa 

comenda, foram pessoas que realmente contribuíram importantemente para o Estado do Pará. E o 

conselheiro Luís Cunha tem dito, disse agora, a essa consciência do colegiado, uma indicação, ela 

é submetida a diversas análises, até chegar ao colegiado e antes de vir ao plenário para um debate, 

uma reunião entre os conselheiros para que não haja nenhum tipo de problema, se vai ser 

concedida ou não. Então assim, há realmente um critério importante e significativo, então 

presidente, eu queria rapidamente já falar sobre um outro assunto. Doutor Habib, parabéns mais 

uma vez, o Doutor Julival, o Doutor Luís Cunha, quando se fala assim, a conselheira Lourdes deu 

continuidade e eu cumprimento, parabéns a Vossa Excelência., eu fiz isso com Vossa Excelência e 

o conselheiro Luís Cunha faz, eu acho que nós não temos aqui no tribunal, diferente disso, graças a 

Deus. A gente vê nas prefeituras uma verdadeira perseguição com os outros, e com o prefeito, o ex-

prefeito, o futuro prefeito, é uma confusão, somem documentos, é uma coisa, que, mas eu acho que 

a administração moderna e tudo mais, ao contrário disso é uma transição, uma busca de alcançar 

os objetivos, as metas estabelecidas, o planejamento estratégico que está em curso, ou seja, todo 

mundo acompanha isso, e não há porque fazer diferente, então eu cumprimento a Vossa 

Excelência, de novo, mais uma vez, cumprimentar ao conselheiro Luís Cunha também, que pensa 

da mesma forma, que pensou e fez da mesma forma, e agora Vossa Excelência vem dando 

continuidade aos projetos de Vossa Excelência, e que está executando, e aos projetos da 

administração do conselheiro Luís Cunha que estão por concluir, Vossa Excelência está e como fez 

também o conselheiro Luís Cunha comigo, e como se fosse qualquer outro conselheiro, presidente, 

graças a Deus nós temos essa, posso dizer, não precisa nem falar, é lamentável a gente ver que o 

Brasil, enfim, mas o tribunal tem essa consciência tranquila no sentido de que isso não existe aqui 

entre nós, e não dar continuidade no nosso projeto independente de quem seja o presidente. 

Presidente, eu rapidamente quero registrar aqui porque eu fiz na sexta-feira, logo em seguida ao 

fórum, eu estive, aliás, na quinta-feira mesmo, em representação ao tribunal de contas, Vossa 

Excelência pediu, que eu fosse na Assembleia Legislativa em uma sessão especial para debater a 

situação da pesca no Pará. E é um setor importantíssimo, produtivo e, enfim, a pesca no Pará tem 

um potencial extraordinário, e, com referência ao Brasil, nessa questão de pescado, e outras 
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questões mais. O conselheiro Luís Cunha sabe bem disso, Vossas Excelências sabem, enfim, todos 

os conselheiros tem conhecimento do potencial da pesca no Pará. Porém, enfrentam grandes 

dificuldades e problemas, e, em vários aspectos, desde o início até o final, desde da pesca, da 

autorização, da legalização, dos equipamentos, da carteira, da profissionalização, do treinamento 

dos pescadores, dos profissionais, das empresas de pesca, dos equipamentos que estão à 

disposição, barcos, pequenos barcos, grandes, empresas com uma frota de barcos, enfim, toda uma 

estrutura e, tem um potencial extraordinário, estratégico, mas, enfrenta diversos problemas. E, lá o 

tribunal de contas foi convidado para participar desse debate, dessa sessão para discutir 

exatamente, essa questão, e eu fui lá representar a presidente, o tribunal de contas, conselheiro 

Luís Cunha, e lá eu estive presente. Tiveram presentes também representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil, a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos, representantes do almirante e o 

próprio capitão dos portos esteve lá, o exército, dos órgãos federais, dos órgãos estaduais, e dos 

órgãos municipais. Como vários representantes dos municípios do Marajó, de Bragança, enfim, 

por todo o estado praticamente que estava lá. Então, senhora presidente, foi debatido lá um 

assunto, todos os problemas, as necessidades, as dificuldades e foi colocado um projeto, do que foi 

coletado das informações e tiveram pescadores, conselheiro Luís Cunha, falando na tribuna da 

Assembleia, o mais simples, aquele humilde, o presidente do sindicato dos pescadores de outras 

áreas, do Marajó, Ponta de Pedras, enfim, desde uma pescadora, senhora presidente, uma mulher, 

uma senhora, com a idade já bem avançada, mas que até hoje ela tem mais de 30 anos de exercício 

dessa atividade, estão aí no telão as fotos, a marinha estava presente também. Então, eu queria 

senhora presidente, dizer que foi formalizado um documento através da fala de todos que 

representaram, a Secretaria de Agricultura do estado, do governador que mandou representar a 

Secretaria de Agricultura, enfim, foi um debate importante. Eu coloquei o tribunal à disposição de 

todos lá, no que compete pela constituição o nosso trabalho, no que for competência nossa, nos 

colocamos à disposição. E há possibilidade de se fazer uma lei que vai trazer benefício para a 

pesca, que por unanimidade pediu essas mudanças, e pediu algumas legislações pertinentes para a 

área, enfim, e aí eu coloquei o tribunal à disposição, de modo que é um assunto importante, e eu 

queria que os senhores conselheiros concordassem, enviar à Assembleia Legislativa uma 

manifestação de louvor, de parabéns por debater um assunto tão importante para o estado do 

Pará, e a sessão, de lá ficou só em debate? Não, senhora presidente. Fizeram um projeto, 

coletaram todas as informações, o deputado Celso Sabino leu o final da proposta e todos 
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aprovaram, foi aprovado por unanimidade, e os passos a serem julgados pelo estado e aí envolvem 

a Assembleia Legislativa, o governo, Secretaria Municipal, e estadual, para acertar no sentido de 

reduzir essas dificuldades e tentar fazer a pesca do Pará avançar em todos os aspectos, então, eu 

queria dizer que representei, me esforcei para representar bem Vossa Excelência e tentei pelo 

menos, e foi um evento importante na Assembleia que é lá do Sul do Pará, e que nós vimos lá 

debatendo sobre a questão do transporte viário, e toda a questão com a Assembleia, debateu lá. 

Então, da mesma forma como o deputado anterior fez e eu queria também que a Assembleia e o 

tribunal se manifestam nessa direção. E enviasse votos de congratulações de louvor, e pelo debate 

importante, é o mínimo que podemos fazer, uma vez que foi convidado o tribunal e que se fez 

presente, debateu, participou e se colocou à disposição. Então é uma manifestação oficial e o 

mínimo que poderia ser feito, e outro assunto para encerrar senhora presidente, e aliás, 

rapidamente, só dois, o fórum muito rapidamente foi um sucesso total, parabéns a toda equipe, e a 

Vossa Excelência e a equipe da escola de contas, ao setor de Informática que inovou mais uma vez 

lá conselheiro Luís Cunha, que tinha fila para a inscrição e as pessoas assistiam em tempo real o 

evento, as palestras, enfim, então eu queria cumprimentar e parabenizar o conselheiro André Dias. 

E o conselheiro Nelson Chaves, que, além de propositor da ideia, aliás, da ideia que propôs, como 

ajudou o conselheiro André na coordenação e cumprimentar a presidência com toda a sua equipe 

no sentido de enviar, aliás, de transmitir a todos os servidores do tribunal que fizeram o fórum os 

nossos parabéns pelo evento que foi espetacular, o oitavo fórum tribunal. Com relação aos 

concursados, presidente, parabéns a Vossa Excelência que chamou o concursado, e o conselheiro 

Luís Cunha fez o concurso, e começou a chamar, e são os nossos, eu chamo de colegas de trabalho 

que já tomaram posse agora na segunda-feira, e tenho certeza que Vossa Excelência vai chamar a 

todos os concursados, e inclusive devemos chamar a todos e começamos a dar uma demonstração 

clara do posicionamento do tribunal, e eu quero dizer aqui senhora presidente, uma questão 

simples, o tribunal vai chamar a todos os concursados, eu não tenho a menor dúvida disso, e os nos 

últimos anos, conselheiro Luís Cunha, o tribunal fez concursos públicos. E todos tomaram posse, 

todos estão trabalhando, e inclusive foi chamado a mais, os que estavam a mais. Mas, todas as 

vagas preenchidas, e outros que foram classificados. Então, não há preocupação nesse sentido, “eu 

não sei exclusivamente por necessidade administrativa, e se fosse uma questão do tribunal que fez 

dois ou três concursos públicos e não chamou ninguém, passou o prazo, por causa dos auditores, 

que estão aqui os nossos colegas e foi prorrogado o concurso, dois anos, e foi prorrogado por mais 
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dois anos. E foram chamados todos aqui, os nossos colegas substitutos, e quatro vagas, quatro 

preenchidas, e depois saíram dois, foram chamados mais dois, e, aliás, sétimo colocado, o sexto 

colocado, não me lembro bem, ou seja, porque um desistiu porque já estava em outro lugar 

trabalhando e não quis se mudar, não quis vir, e estão mostrando a seriedade e a grandeza, o 

tribunal vai chamar e já chamou, vai chamar, e na minha avaliação não há o que se discutir. 

Parabenizar os que participaram, estudaram, se dedicaram e foram aprovados, e estão sendo 

recebidos com carinho, e vão ser recebidos todos os concursados e se for o caso de precisar até 

mais, ou chamar, presidente, se for o caso, se precisar, completou as vagas, mas, desistiu ou 

precisa de mais um ou dois, talvez seja melhor chamar, do que fazer outro concurso. Já estão lá 

aprovados, está dentro do prazo legal, então o seguinte, nós temos aí dez, e aí precisamos de 12, 

chama-se os 12, está tudo dentro da lei, não há porque fazer errado, e aí faz outro concurso 

público? Não, devemos considerar a importância dessas pessoas, a dedicação, o sacrifício, e a luta 

deles, e hoje eles estão aprovados, vão ser chamados, e já começamos a chamar, e o conselheiro 

Luís Cunha, parabéns a Vossa Excelência, conselheira Lourdes, Vossa Excelência está conduzindo 

isso muito bem, parabéns a Vossa Excelência, em que pese aqui e ali, alguém pode compreender, 

mas não há dúvida nenhuma, uma vez que o tribunal tem histórico e inclusive recente e o próprio 

Ministério Público de Contas também, ele já fez concurso, já chamou todo mundo e depois mais 

pessoas que estavam, enfim, isso é normal, e eu acredito que essa etapa para mim começa a ser 

realizada, a ser cumprida a partir da posse desses nossos colegas de trabalho, que eu gosto de 

chamar assim carinhosamente. E que vão estar conosco trabalhando. E, a partir daí senhora 

presidente, chamando de acordo com a possibilidade, chamar todos os aprovados, e até se for o 

caso, todos os classificados se for preciso, e se tiver condições o tribunal deve chamar, aproveitar 

o concurso público e chamar a todos que forem, que tiveram sido aprovados e que forem 

classificados na aprovação do concurso. Então, senhora presidente, cumprimentando Vossa 

Excelência pela posse dos concursados, pela coordenação do fórum junto com o conselheiro André 

Dias e o conselheiro Nelson Chaves e o nosso presidente, pela indicação dessa comenda. E pela 

aprovação do concurso público, e eu queria falar esses três assuntos senhora presidente, muito 

obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Obrigada, conselheiro Cipriano Sabino. Eu gostaria de concluir a questão da medalha, eu primeiro 

quero agradecer as manifestações de Vossa Excelência, e, antes de colocar em votação a proposta 

de Vossa Excelência sobre o envio de votos e de congratulações e louvores a Assembleia, ao 
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deputado Celso Sabino, e aos deputados sobre a sessão especial para debater sobre a pesca, um 

resultado que Vossa Excelência colocou aqui muito importante, são pessoas que vivem 

anonimamente, e que produzem e que trazem o alimento a nossa mesa, e, um dos alimentos do 

nosso consumo diário, e que muitas vezes são esquecidos, mas tão importantes quanto os outros 

que produzem o nosso alimento, portanto, eu antes de colocar em votação a proposta de Vossa 

Excelência, eu gostaria de concluir sobre a questão da medalha, e nós vamos encaminhar aos 

gabinetes dos conselheiros, já foi dado ciência a este plenário, muito bem explicado, muito bem 

esclarecido, muito bem pesquisado pelo conselheiro substituto Julival Rocha, parabéns conselheiro 

Luís Cunha por ter dado essa nobre missão que não é fácil. A pesquisa e nós vimos aí no resumo do 

que ele fez, apesar de ser longo, mas entendemos que foi um resumo de pesquisas feita para que 

pudessem apresentar ao plenário e deixar para que nós façamos a avaliação e possamos votar em 

um futuro próximo aqui e dar continuidade a esse trabalho e votar a resolução. Mas, eu gostaria de 

enaltecer também além do trabalho, da dedicação, do Doutor Julival, o trabalho profícuo do 

senhor Walter Rocha, que não pode estar presente hoje aqui, mas, Vossa Excelência muito bem 

citou, o senhor Walter foi realmente o artista que pensou, que desenhou, vamos dizer assim, o 

arquiteto que construiu, que teve sim a habilidade do nosso Doutor Habib, que nós queremos 

também agradecer por sua presença e pela sua atenção e habilidade de buscar nessa pessoa que 

também o seu amigo, o seu Walter, a discutir, e construírem, formatarem essa comenda que vai 

muito honrar a todos nós e ao tribunal de contas do estado do Pará. Então, a assinatura heráldica 

que vem do Doutor Habib, mas, a construção, a habilidade de produzir, de pensar, de fazer, do seu 

Walter Rocha, a quem se faz representar pelo seu sobrinho Renato aqui, e ele leve essa mensagem, 

e todos nós, com o nosso agradecimento e da dedicação, da construção do pensamento, porque, 

com certeza, para produzir, para realizar um feito dessa magnitude deve ser realmente um custo 

pensante. Pensou, formatou, se dedicou e o conselheiro Luís falou é a quarta edição, não é 

conselheiro, é a quarta vez, e ainda podemos e vamos conversar com os conselheiros, para que a 

gente e nós precisamos dar uma celeridade porque queremos ainda esse ano começar a distribuir, 

e eu quero também agradecer a dedicação da Dione, dos servidores Décio, da Silvia, que 

dedicados, que, foram várias mãos, vocês percebem, e quando uma obra saí bem feita, realmente 

são várias cabeças pensando e várias mãos executando. E nós também vamos estar participando 

porque vai chegar o nosso momento agora, que é realmente a formatação do ato da legalidade, 

portanto, muito obrigada a todos os que construíram e que se dedicaram até aqui, até agora e o 
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trabalho vai ser daqui para frente, com certeza a maior preocupação nossa, deste plenário. Eu 

gostaria de colocar em votação a proposta do conselheiro Cipriano, pela sessão especial para 

debater sobre a pesca, enviar votos a Assembleia Legislativa, ao seu presidente, ao deputado Celso 

Sabino e demais deputados daquela Casa. Pelo momento em que oportunizaram essa parcela da 

sociedade que contribui com o alimento também para levar o alimento até as nossas mesas. Que é 

a pesca, e que estavam realmente trabalhando no dia 22 e, inclusive, foi no segundo dia do fórum, 

que Vossa Excelência precisou se retirar e ir até lá, mas, retornou e ficou até a noite. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu participei de uma 

Mesa a tarde, não foi? O debate lá da mesa com os dois palestrantes. Inclusive, eu queria pedir a 

Vossa Excelência para que considere e consulte o conselho porque eu estava exercendo uma 

atividade designada por Vossa Excelência, eu fui representar o tribunal de contas, como Vossa 

Excelência faz também, só que eu tive o prejuízo, porque fui sorteado com um livro e eu não estava. 

E o meu nome foi sorteado para ganhar um livro. E eu não sei quem estava, e justamente disse, 

“não, tem que ser feito um novo sorteio”, mas se estivesse faltando, aí tudo bem. Mas, era isso 

presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Realmente, Vossa Excelência tem razão em fazer esse reparo, mas, eu coloco em votação, 

o conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Luís Cunha, eu sei que o conselheiro Nelson Chaves 

que estava, com certeza vai aprovar, vai estar, a conselheira Rosa, os conselheiros André, 

conselheiro Odilon, o nosso Ministério Público também compartilha, os substitutos também, enfim, 

então está aprovada a proposta de Vossa Excelência e vamos encaminhar os votos a Assembleia 

Legislativa e ao deputado Celso Sabino, a todos os deputados. A matéria ficou consubstanciada 

através dos Ofícios n. ºs 0214 e 0215/2017.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita: Três registros bem rápidos, mas que eu 

julgo pertinentes, primeiro congratular pela chamada dos primeiros aprovados no concurso 

público. Eu acho que é um órgão público, o melhor investimento que se pode fazer e o que rende os 

melhores juros é o seu capital humano. E, parabéns, é uma sinalização de chamadas futuras 

também, o tribunal cada vez mais assoberbado de trabalhos, e precisa de mais mão de obra. E, 

nessa toada, junto com a atividade de ambientação dos novos servidores, vamos promover no 

Ministério Público de Contas e convido a todos os conselheiros, conselheiros substitutos, 

servidores do TCE, caso queiram, vai ser ministrado aqui uma palestra pelo procurador geral, o 

Felipe Rosa Cruz, no papel do MPC, no controle externo, é uma palestra feita especialmente para 
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os novos servidores. E eu acho que está aberta a todos, especialmente os membros e servidores do 

TCE também. A palestra vai ser promovida pelo CEAF, Excelência, e ele é um órgão auxiliar do 

Ministério Público de Contas, que foi criado na última reforma legislativa, que ao bem dizer, em 

curtas palavras, é como se fosse uma escola de contas, é um centro de estudo e aperfeiçoamento 

funcional do Ministério Público. Tem até marcada uma reunião amanhã com a doutora Karla 

Bengtson, vão colher muitas informações aqui da escola de contas, e certamente seremos parceiros 

em muitas atividades de treinamento, então, eu gostaria de pontuar isso, e, parabenizar pelo evento 

do tribunal de contas, algumas palestras. Eu não pude acompanhar e acompanhei de casa, em 

tempo real, no carro, espelhado no celular e com a fluidez da internet, em tempo real, então 

parabéns, realmente, a tecnologia da informação do órgão tem saltado a olhos vistos desde que eu 

cheguei no órgão, nas três gestões que passaram, e vem cada vez melhor, parabéns mesmo. E, por 

fim, congratular pela criação da medalha Serzedello Corrêa, é uma medalha que certamente vai 

ser desejada por muitas pessoas, e Serzedello é um alvo que todos nós devemos mirar, o resumo 

feito pelo conselheiro Julival é absolutamente brilhante e instigante, e eu recebi o livro do 

“Serzedello Corrêa, o fascinador do rei”, e já está na minha fila de leituras, e eu vou até antecipar 

ele para ser um dos próximos e fiquei mais curioso ainda, diante da narrativa. E, então são os 

registros que o Ministério Público gostaria de fazer, muito obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente, o conselheiro 

substituto o doutor Julival, ele fez um breve resumo, um resumo assim instigante, para a gente 

buscar o fascinador do rei. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Eu estava aqui conversando com o conselheiro Luís Cunha, eu estava em outra 

missão fora, e eu estive aqui com eles, e aí o conselheiro Luís Cunha também estava ocupado, mas 

eu queria deixar registrado aqui o meu voto de congratulações e desejar sucesso total aos que 

tomaram posse. E colocar de forma humilde, de coração aberto a todos, a disposição do que eu 

puder contribuir, aos servidores que tomaram posse nessa última segunda-feira, no dia 03. E eu 

queria deixar aqui presidente, esse registro no sentido de que são bem-vindos, muito bem o Doutor 

Patrick e a gente precisa de pessoas qualificadas, pessoas preparadas, o melhor investimento que o 

tribunal faz, o Doutor Patrick muito feliz mais uma vez sempre, então eu queria fazer esse registro, 

que eles são muito bem-vindos, e, que, de coração, desejo todo o sucesso e me coloco humildemente 

à disposição de todos que tomaram posse nessa segunda-feira, e os outros que vão tomar posse 

também. Obviamente, que quando tomarem posse vamos estar conversando sobre eles, sobre os 
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nossos colegas de trabalho, então, registrar aqui o meu abraço fraterno e desejando sucesso e me 

colocando humildemente à disposição dos nossos novos colegas de trabalho presidente, era isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: É, eu quero 

agradecer a todas as palavras dirigidas a nossa equipe, principalmente ao autor do projeto, o 

Doutor Habib, na verdade, todos nós servimos de auxiliares dele, não é isso Dione? O Doutor 

Walter também, parceiro de décadas, executou bem todo o pensamento, toda a ideia do Doutor 

Habib, e agradeço a todos por essas palavras generosas e eu também parabenizo aos concursados 

que tomaram posse. Obrigado. 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 dezesseis 

minutos (11:16) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 05 de julho de 2017. 
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