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ATA Nº 5.486 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) 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, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa 

Cruz, 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha, em gozo de férias. Disponibilizada, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia doze (12) de julho 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: impedido na 

forma regimental. 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 Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

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

Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao 
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senhor secretário que procedesse a leitura da correspondência subscrita pelo Comandante da 

Marinha do Brasil Brasília-DF de 06 de Julho de 2017. Manifestação do Senhor Secretário 

Geral José Tuffi Salim Junior: Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência com a 

finalidade de registrar meu agradecimento, em nome da Marinha do Brasil, pelos votos de 

louvor e congratulações alusivos ao 152º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, Data 

Magna da Marinha, prestados pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sua 

Sessão Ordinária de 13 de junho de 2017. Faço propícia a oportunidade para apresentar meus 

sinceros protestos de estima e consideração. Eduardo Bacellar Leal Ferreira Almirante de 

Esquadra Comandante da Marinha. Ao assumir novamente a direção dos trabalhos, sua 

Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado 

o Processo nº 2015/51425-6, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Sulivan Santa 

Brígida, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, em sessão de 

20/06/2017. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente concedida ao 

Conselheiro que pediu vistas, proferindo seu voto para conhecer do pedido, no mérito julgar 

parcialmente procedente, para rescindir o Acórdão nº 54.403 de 27.01.2015, determinando-se a 

reabertura da instrução processual, a fim de possibilitar a análise apropriada de eventual 

superfaturamento e respectivo dano ao erário. A matéria foi colocada em discussão, sem que 

houvesse manifestação neste sentido. Foi então consultado o relator, que manteve o voto já 

proferido, para conhecer do Recurso, pois tempestivo e conceder-lhe provimento parcial, 

manter a irregularidade, retirar a condenação de devolução e manter as multas pela tomada de 

contas e pela infração à norma legal. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Acompanho o voto-vista. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o voto-vista. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 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, seis a um, acatar a posição do voto-vista. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/50325-5, que trata do Recurso de Reexame interposto por Alice Viana Soares Monteiro, 
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Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, com pedido de vistas pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

em sessão de 04/05/2017. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente 

concedida à Conselheira que pediu vistas, proferindo seu voto para conhecer do recurso, no 

mérito pelo provimento, com a reforma do Acórdão, excluindo a recomendação contida no item 

3, mantendo-se os demais termos da decisão. A matéria foi colocada em discussão, não 

havendo manifestação neste sentido. Foi então consultado o relator que na ocasião ratificou o 

voto já proferido, para conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando 

o acórdão TCE/PA nº 55.246/2015 e passando a determinar à SEAD que faça a análise dos 

requisitos constantes no art. 10 do Decreto nº 1.230/2015, dando parecer negativo à admissão 

temporária quando houver aprovado em concurso público para o exercício das funções 

contratadas, ainda que os cargos temporários e efetivo possuam nomenclaturas distintas. Voto 

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

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: mantenho o meu voto-

vista, para conhecer o recurso e no mérito negar-lhe o provimento com a manutenção do 

Acórdão em todos os seus termos. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Acompanho o voto-vista da Conselheira Rosa. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto-vista da Conselheira Rosa. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o voto-vista da Conselheira Rosa. Proclamou, então, a presidência que resolveu o 

plenário por maioria de votos, quatro a dois a um, acatar a posição do voto-vista proferido pela 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiro Lopes. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2010/51871-5, 2010/51576-1 e 2010/51726-8, que tratam dos Recursos de 

Reconsideração interpostos por Olímpio Yugo Ohnishi, Joaquim Passarinho de Souza Porto e 

Sahid Xerfan, Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, em sessão de 27/06/2017. Registrando-se na ocasião o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes Cumprindo 

dispositivo regimental, a palavra foi concedida ao Conselheiro que pediu vistas, proferindo seu 

voto para acompanhar o relator. A matéria foi colocada em discussão, sem qualquer 
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manifestação neste sentido. Foi então consultado o relator, que na ocasião manteve o voto já 

proferido nos autos, para conhecer dos Recursos, pois tempestivos e conceder-lhes provimento, 

tornado regulares as contas do senhor 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. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Ratifico meu voto, divergindo do relator, negando provimento aos recursos 

interpostos, mantendo as decisões recorridas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Proclamou, 

então, a presidência que resolveu o plenário por maioria de votos, cinco a um, acatar o voto do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51238-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o 

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

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

autos, opinou pelo indeferimento do registro, no sentido de cessar de imediato os pagamentos, 

responsabilizar os gestores públicos a devolver os valores utilizados para pagamento de 

servidora temporária indicada nos autos, além das determinações a SEMAS e à Casa Civil da 

Governadoria do Estado, acrescentou a seguinte manifestação: Bom dia senhora presidente, 

senhor conselheiro relator, demais conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, 

jurisdicionados e cidadãos que nos assistem aqui e acompanham essa sessão plenária. Senhora 

presidente, eu reitero a manifestação do Ministério Público que consta nos autos, mas eu 

gostaria de fazer uma pequena ponderação acerca de algo que foi debatido aqui em um 

processo anterior e que vai ao encontro também da manifestação do Ministério Público de 

Contas nesse processo, que diz respeito às determinações sugeridas pelo Ministério Público de 

Contas. No item dois da pauta, o tribunal encaminhou o julgamento pela, se eu não me engano, 

foi a reforma do julgado para retirar as determinações por entendê-las incabíveis uma vez que 

segundo a fundamentação utilizada, tais condutas seriam uma obrigação legal do 
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administrador e por conta disso, ele já estaria obrigado a cumpri-las. Mas é exatamente para 

que servem as determinações, para digamos, falar o óbvio, as determinações na lei orgânica 

do Tribunal de Contas foram pensadas justamente para, eu vou ler aqui, são as medidas 

indicadas pelo relator, pelo tribunal para fins de atendimento de dispositivo constitucional ou 

legal. Obviamente o tribunal só pode expedir alguma determinação com o amparo na lei, 

então, utilizar-se da fundamentação de que aquela é uma conduta já esperada do 

administrador para não expedir a determinação e eu vejo um tanto quanto contraditória. Uma 

coisa é o tribunal não entender que houve violação a dispositivos legais, perfeitamente se o 

encaminhamento do tribunal for esse por entender a conduta do administrador e amparada 

pelo dispositivo legal, aí por óbvio, não há de se falar em determinação, mas não expedi-la, 

porque aquilo já é uma conduta dele esperada e é contraditório. Eu acho que a determinação 

ela cabe justificá-la, cabe justamente por impor ao órgão estadual o que ele já devia tê-lo feito 

espontaneamente por dever de ofício. E com essas ponderações e eu gostaria de ratificar o 

parecer pelo indeferimento e com a sugestão das determinações encaminhadas pelo 

procurador que oficiou nos autos. O momento foi de discussão da matéria. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apesar de o 

processo já ter sido votado e a discussão do processo anterior já ter encerrado, como o 

procurador Felipe trouxe à baila o assunto anterior, eu apenas gostaria de esclarecer que não 

discordo em absoluto do que ele disse. Acontece que no processo anterior as determinações 

foram estendidas a todos os gestores do estado do Pará, antes de encaminhar a SEAD as 

contratações, e eles não eram parte do processo, então foi por essa razão que eu votei pela 

retirada daquela determinação, para que ela alcançava gestores e todos os gestores do estado 

que não participaram do processo em julgamento. Dito isso, eu devolvo a palavra a Vossa 

Excelência. Não mais havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro em 

caráter excepcional. Seguiu-se, então o acolhimento dos demais votos. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o parecer do Ministério Público de 

Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o 

parecer do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. Excelentíssima Senhora Conselheira 
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Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Ao final, a 

presidência anunciou que por maioria de votos, quatro a três, decidiu o plenário acatar a posição 

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50782-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Iracema Pedroso Carvalho, Procurador Antonio Maria Filgueiras 

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

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

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

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu sua proposta de decisão para deferir o registro. 

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

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

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

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

Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50297-1, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, exercício 

financeiro de 2014, responsável Thiago Valente Novaes, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com recomendações (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, com recomendações. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50333-0, que trata da Prestação de 

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

procedência Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, exercício financeiro de 

2014, responsável Thiago Valente Novaes, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 
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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 recomendações 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, com 

recomendações. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52806-0, que trata 

da Inspeção Extraordinária realizada na Polícia Militar do Estado do Pará, Procuradora Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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

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

determinar ao Comando Geral PM/PA que se abstenha de renovar o ajuste, recomendando a 

realização de procedimento licitatório e que evite utilizar Ata de Registro de Preços por meio de 

qualquer órgão ou entidade não participante de Sistema de Registro de Preços (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto pelo arquivamento dos autos pela perda do objeto. Consultado 

o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, exceto o impedimento da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, momento em que a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, acolher a manifestação do relator. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou a respeito dos assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Submeto a deliberação plenária 

a proposta de revisão do PPA 2016 a 2019, deste Tribunal, que consiste em uma iniciativa da 

Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, no sentido de modificar o programa 

Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos e Estaduais, para a consolidação do 

projeto de lei de revisão do plano plurianual de 2016 a 2019, exercício de 2018 e 2019 do 

estado do Pará. O material foi devidamente distribuído através dos e-mails institucionais, e 

disponibilizado na pasta de plenário da rede desta corte de contas. A matéria após ser 

anunciada em discussão, entrou em processo de votação, tendo sido subscrita unanimemente 

através do processo de votação, sendo devidamente consubstanciada na Resolução nº 18.935, 

desta data. Em novo pronunciamento, a presidência usou da palavra: Submeto a este colegiado, 
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solicitação para arquivamento e baixa no sistema do processo de prestação de contas 

2014/50.318-3, relativo ao convênio número 431/2011, firmado entre a prefeitura de Bragança 

e a Secretaria do Estado de Educação e uma vez que segundo informações prestadas pelo 

responsável o convênio foi tornado sem efeito. E a Secretaria de Controle Externo e o douto 

Ministério Público de Contas confirmaram a informação e opinaram pelo arquivamento dos 

autos. O Excelentíssimo Senhor conselheiro Substituto relator Edvaldo Fernandes de Souza em 

despacho de folhas 42, acolheu as manifestações propondo o arquivamento do processo. Foi 

então o assunto posto em discussão. Não havendo discussão, a matéria entrou em processo de 

votação e à subscrição dos membros do plenário, foi aprovada, ficando materializada através da 

Resolução n.º 18.936/2017. A presidência deu continuidade ao pronunciamento: Senhores e 

senhoras, registro com efeito de distribuição, que se encontra disponível na pasta do plenário e 

que também foi disponibilizada em arquivos anexos ao e-mail da pauta administrativa dessa 

sessão, proposta do eminente conselheiro corregedor, Odilon Inácio Teixeira, que visa 

modificar a sistemática da correição em nossa Corte de Contas, ajustando os procedimentos 

internos com vistas a assegurar que a corregedoria cumpra a sua missão e observando as 

diretrizes estabelecidas pelo colégio de corregedores e ouvidores dos tribunais de contas do 

Brasil, estabelecendo parâmetros nacionais, uniformes e suficientes para tornar a atuação da 

corregedoria mais efetiva e alinhada aos seus objetivos. A matéria fica à disposição para a 

apresentação de emendas que devem ser dirigidas à corregedoria. O gabinete da corregedoria 

ao ilustre corregedor doutor Odilon Teixeira, para que, na próxima sessão ordinária ou em 

outra sessão volte ao plenário para a sua deliberação. Senhores conselheiros, com elevada 

honra e com grande satisfação eu acuso o recebimento dos relatórios de atividades relativos ao 

segundo trimestre de 2017 da ouvidoria, coordenada pela eminente conselheira Rosa Egídia, e, 

que, nos dá muita satisfação e reflete a grande evolução da nossa ouvidoria que a cada dia se 

consolida e se fortalece mais, alargando o importante canal de comunicação desta Corte de 

Contas com a sociedade. A evolução nos números é consequência natural desse grandioso 

trabalho que foi iniciado pelo primeiro ouvidor, doutor Odilon Teixeira, e, hoje, prossegue 

desenvolvido pela equipe da Excelentíssima ouvidora Rosa Egídia, que exerce papel essencial 

no incremento do controle social. Integra o controle social. A íntegra desse relatório foi 

distribuída a todos os conselheiros e está disponível na pasta da ouvidoria e também foi 
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devidamente gravada na pasta do plenário da rede interna desse tribunal, estando à disposição 

de todos para eventuais consultas, portanto, nós parabenizamos ao doutor Odilon, que deu 

início a esse trabalho, e, hoje, aos nossos parabéns à conselheira Rosa Egídia e a toda a sua 

equipe que vem dando a evolução nesse trabalho. Por fim, considerando o lançamento em nível 

nacional da obra “Serzedello Corrêa: “O fascinador do rei”, de autoria da escritora Amarilis 

Tupiassu, pelo Tribunal de Contas da União, e pelo IRB, na capital federal a ocorrer no 

próximo dia 03 de agosto, uma quinta-feira, dia de sessão ordinária, e a importância da 

participação de conselheiros e conselheiros substitutos, no referido evento, da mesma forma 

como o Ministério Público de Contas, submeto, a este colegiado, proposta para suspensão da 

sessão na referida data, permitindo assim a participação dos membros desse colegiado e do 

Ministério Público de Contas, em tão grande e importante evento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Vossa Excelência já fez 

as devidas colocações no sentido de destacar a relevância e a importância desse evento em 

Brasília. Vamos estar lá e o Ministério Público parece que vai acompanhar de alguma 

maneira, alguma representação, no Tribunal de Contas da União, e, os tribunais de contas do 

Brasil vão estar participando. É um evento que se originou no Pará pela iniciativa do 

conselheiro Nelson Chaves, e, relatar um pouquinho da história do Serzedello Corrêa, que é 

um cidadão, um homem extremamente importante não só para o Brasil, mas para o nosso 

estado, como paraense, e daqui do Pará saiu essa ideia que foi abraçada por nós conselheiros 

do plenário todo, e, agora também abraçada e aplaudida pelo Tribunal de Contas da União, o 

Instituto Ruy Barbosa, e todos que compõe o sistema de controle, e não só pela questão dos 

tribunais de contas, mas pela pessoa que foi Serzedello Corrêa, pela sua conduta, enfim, por 

uma série de outras coisas que ele deixou para a nossa honra, para a nossa alegria, para a 

nossa satisfação. Então é um evento extremamente importante e é motivo de alegria, de 

orgulho para o Pará nesse sentido, e eu até queria ponderar, não sei se é possível, mas 

podemos fazer isso depois, talvez Vossa Excelência poderia, se fosse o caso, convidar até um 

representante da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, enfim, colocar à disposição para 

que as nossas autoridades do Pará, pudessem participar e verificar que esse evento surgiu aqui 

conosco, conselheiro Nelson deixou, foi lá e fez, e hoje já se tornou uma obra nacional, a partir 

desse momento ela vai se tornar uma obra nacional e quem sabe qual é o alcance disso. Então, 
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eu faço uma contribuição modesta, mas pensando obviamente em valorizar uma coisa que é 

merecida, e, no sentido de Vossa Excelência combinar com o pessoal lá do evento em Brasília, 

para estender o convite, ao Excelentíssimo Governador, a Assembleia Legislativa, e algumas 

autoridades aqui que possam, vamos dizer assim, querer estar lá em Brasília participando 

desse evento importante. Eu faço essa contribuição, é óbvio que cada um é responsável pela 

sua ida, vamos apenas convidar, informar que será lançado em Brasília no dia tal, e vai ser 

assim, e convidamos então, por exemplo, os órgãos: o tribunal de justiça, o Ministério Público 

do Estado, o Ministério Público de Contas já está conosco nessa parceria, mas até para que 

todos tenham conhecimento que essa obra saiu daqui e já está sendo lançada em Brasília e 

sendo recepcionada pelo maior tribunal de controle do Brasil, que é TCU, e o Instituto Ruy 

Barbosa, é uma sugestão, e, reforçando as palavras de Vossa Excelência no sentido da 

importância desse evento que pode talvez, alguns nem observar, mas ela tem sim uma 

importância muito grande. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Logicamente que eu estou de acordo, agradecer a referência sempre 

generosa e fraterna do conselheiro Cipriano, e, dizer que para quem faz vida pública, 

realmente a lembrança dele quando estende inclusive a possibilidade do convite ao legislativo, 

é que o Serzedello Corrêa ele teve participações múltiplas, ele foi parlamentar, foi deputado 

constituinte pelo Estado do Pará, foi deputado pelo Estado do Mato Grosso, governador do 

Paraná, três vezes ministro do estado, e militar. Porque ele fez a carreira militar dentro do 

exército militar, ele era general do exército do Brasil. Ele era uma pessoa mais de idade 

multifacetada no melhor dos sentidos. Aparte do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Obrigado conselheiro, só para pedir novamente, eu agradeço o 

aparte de Vossa Excelência e o dia do lançamento, conselheiro André, estiveram aqui na 

sessão, pegaram autógrafo da autora, o presidente da Assembleia Legislativa, o representante 

do Ministério Público do Estado, e o presidente e desembargador do Tribunal de Justiça, como 

também o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiros, vários deputados, 

então assim, eu acho que o aparte ao conselheiro Nelson, para dizer que eu acredito ser 

importante convidar essas pessoas para irem à Brasília, eu digo que a obra que lançamos aqui 

está sendo abraçada e lançada no Brasil, então, Nelson, eu agradeço o aparte, mas, colocando 

o que eu acredito que é importante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Nelson Luiz Teixeira Chaves: Obrigado Cipriano e também, realçar presidente, que é 

extremamente importante, e que uma obra desse porte escrita por uma professora, por uma 

intelectual paraense, do porte e a professora Amarilis Tupiassu, quer dizer, é uma obra que se 

destinará a inúmeras bibliotecas do Brasil, penso que o próprio tribunal já está fazendo isso, 

no sentido especialmente aos tribunais de contas, congêneres aos Ministérios Públicos que 

atuam junto aos tribunais de contas, mas, que é uma oportunidade também que pode se ter em 

uma vitrine, colocando entre aspas a palavra vitrine, de mostrar o valor da intelectualidade 

paraense. A produção do livro, a dedicação da professora Amarilis fantástica, é um livro que 

vai honrar esse estado e os intelectuais do estado do Pará, e em qualquer lugar do Brasil e do 

mundo. Louvar também a impressão, uma obra de muito bom gosto, todas as pessoas que 

eventualmente a tem recebido tem feito questão de dizer a excelência e agradecer logicamente 

ao corpo de conselheiros, isso na nossa proposta na presidência do conselheiro Luís Cunha, 

alguns fatores impeditivos, mas ele também sempre apoiando a ideia, e Vossa Excelência me 

permita até dizer que teve o privilégio de formalizar essa nossa modestíssima proposta de 

realçar no momento também tão emblemático, que passa o país e é sempre muito oportuno, 

principalmente para os mais jovens. E eu tenho repetido isso e ontem novamente no encontro 

que eu tive com outras pessoas da área da administração, dizer que eu me entristeço muito 

quando eu vejo que jovens tem como sua aspiração maior deixar o país. E isso rigorosamente 

me dá um sentimento de frustração de nós não termos sido capazes de gerar no coração dos 

nossos jovens a esperança, e, eu não escuto isso dos jovens somente das pessoas menos 

favorecidas econômica e socialmente. Que seria uma angústia, eu estava até conversando com 

o almirante Alípio, que festejamos a sua ida pela promoção da sua carreira, mas lamentamos 

de que o estado do Pará perca hoje um filho de Belém, e que foi cidadão de Belém pela 

iniciativa do senhor Celso Sabino, e eu se estivesse na Câmara, eu estive lá e honraria em ter 

assinado a concessão como no cidadão do Pará. E exatamente também pela iniciativa do 

Celso, que também estivesse na Assembleia Legislativa, e assinaria com toda a honra, e 

lembrando que aquilo ele recebeu a primeira homenagem, que foi exatamente o mérito 

Serzedello Corrêa. E eu dizia a ele, e hoje nós acompanhamos os telejornais, o estádio de 

Brasília gasta dois milhões para pagar água, elefante branco, e o Brasil não foi capaz de ter 

uma geração nossa, porque nós fomos culpados disso também, e nós não fomos capazes de 
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impedir que o Brasil gastasse oito bilhões, 330 milhões de reais para construir essas arenas 

fantasmas que estão aí, e todos os estádios que nós tínhamos até daria para fazer a copa. Essas 

quantias de oito bilhões, 330 milhões de reais daria para construir creches, eu já falei isso aqui, de 

aproximadamente 300 metros quadros, ao custo de dois mil reais o metro quadrado, teríamos 

aproximadamente 14 mil creches construídas nesse país. Qualquer, diz o almirante, prognóstico 

que esse país tenha de resolver a crise social que nós estamos nos debatendo, e ele tem que 

começar pela creche pública. Porque é a descompressão do problema social, cuidando da criança 

desde o nascimento e aparando a maternidade, porque ninguém nasce facínora, ninguém nasce 

bandido, salvo os desvios naturalmente de condutas e que até nos países desenvolvidos tem, mas, se 

uma mãe e um pai acordam e veem que o seu filho não tem comida, ele vai no extinto animal 

produzir essa comida de qualquer maneira, e nós não tivemos, na nossa geração a coragem de 

impedir esse desperdício essa responsabilidade. Hoje, eu estava pensando e eu sei que é sempre 

quando eu converso comigo, e devia até desligar o gravador, porque eu não quero passar nessa 

altura da vida e na idade que eu tenho como mentiroso, eu quero ter discordâncias, de ponto de 

vista normal da democracia, e eu fiquei pensando no déficit de vagas prisionais que quem sabe um 

estádio desse não pudesse ser aparelhado para o tanto de bandidos que andam soltos por aí, e, que 

não temos vagas no presídio, e podiam ser aparelhados os estádios para acolher um bocado dos 

caras por aí, então voltando ao tema, dizer que a juventude quer sair do país, e que todos nós aqui, 

a começar do hino do Pará, perdemos esse brilho e temos que preferir a morte, e temos na nossa 

bandeira a ordem e o progresso, é um momento sim de realçar a realidade como Serzedello 

Corrêa, que estivesse o Doutor Felipe escutado isso, só das camadas socialmente mais 

privilegiadas, então eu quero ir para Miami, quero ir para a Europa, e o menos privilegiado, eu 

não estou tendo chances nesse país, eu quero me mudar. Mas, mesmo aqueles que têm o privilégio 

dos recursos financeiros às vezes não tem compromisso. E aí que é o grave, são os que têm 

recursos financeiros e não tem compromisso social, se aproveitando de desvios de legislação em 

benefício próprio, desprezando a carência de uma população de milhões de pessoas, muitas vezes 

não tem o que comer, e se tivéssemos caminhado nesse sentido, nós teríamos melhorado esse 

quadro social de cuidar da mãe, de dar oportunidade para cuidar do seu filho e ele vai dizer aqui 

que está falando isso porque é uma demagogia, a crise brasileira, os que me ouvem, me desculpem 

até entrar um pouco nesse tema, eu acho que eu posso falar com o peito aberto, porque na 

Assembleia Legislativa, onde passei, tem um projeto e tem uma creche e uma escola instalada, com 
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o projeto nosso desde 91, e eu estou falando isso em 2017, a presidente teve familiares seus que 

usufruíram da creche e escola no Poder Legislativo, e colocou os seus recursos para resolver um 

pouco o problema social, então essa responsabilidade e aqui e ali eu faço questão de manifestar, eu 

já estou no fim da linha. No fim da linha, mas é importante e eu nunca cogitei de bater em pessoas, 

no meu posicionamento e não há registros disso, eu tenho colegas meus no parlamento, mas 

defendo princípios desde sempre, e aquilo que eu mudo, se me convencerem eu vou mudar, eu vou 

falar o contrário, mas é preciso que entidades como essa, quem sabe um evento como esse, de 

realizar em Brasília a personalidade de Serzedello Corrêa possa despertar em alguns que andam aí 

adormecidos no exercício das suas responsabilidades, de cidadão acima de tudo e possam abdicar 

de certas coisas que denigrem aqueles que recebem e eu acho que o Serzedello está precisando ser 

revalidado nesse país e mostrar para essa juventude e como eu dizia ao almirante, eu gosto de 

conversar com pessoas que ainda me fazem mesmo nessa idade, acreditar que podemos construir 

um futuro melhor para esse país. E quando eu vejo essas manchetes, eu já falei aqui, que somos 

200 e poucos milhões de habitantes, e a grandíssima quantidade de gente boa, de gente decente e 

correta, que não pode ser misturada nessa lama da corrupção da bandidagem. E que não é só o 

furto do dinheiro, mas são as providências indevidas, as legislações sub constitucionais, que 

privilegiam aquilo que não devem fazer, e está na hora de nos levantarmos e dizermos não, para 

podermos olhar como diz o Gonzaguinha na música dele, de ter fé no futuro, mas ter a grandeza de 

poder olhar para trás, que não se crie uma linha de brilhantismo, porque o brilhantismo é dado a 

poucos, é dom de Deus, mas todos nós temos a obrigação de olhar para trás e ver uma estrada 

limpa e construída. E é isso que nesse momento que se realça Serzedello Corrêa, que eu queria 

deixar essa oportunidade aqui para falar e me congratular com essa casa. E nesse momento, que 

tenha a coragem de ir a Brasília e de dizer, “houve um paraense, cidadão brasileiro, que dá 

orgulho a todos nós e que a gente possa olhar para os nossos filhos e para os nossos netos e dizer: 

esse é um exemplo, vamos por aqui”. Eu voto a favor, senhora presidente. Desculpe, o aparte que 

Vossa Excelência me pediu, me perdoe, eu aqui andei falando muito, mas é assim, velho fala 

demais e na hora velho vai falando, mas eu gostaria de ter a honra do aparte de Vossa Excelência. 

Aparte da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É 

que quando Vossa Excelência falou, eu estava justamente falando do meu neto que estudou na 

escola, eu estava falando para o Doutor Felipe, do meu neto que estudou na escolinha Valdemar 

Chaves lá da Assembleia Legislativa, e as primeiras séries ele foi aluno da creche Valdemar 
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Chaves, e hoje ele é um desses jovens, que, recentemente, até conversando comigo, hoje ele faz 

duas faculdades e ele com pouca perspectiva pensando em ir embora, para outro país. E ele fala 

cinco línguas, e ele conversando comigo e após uma longa conversa entre nós dois, ele disse “ou 

eu vou embora para outro país ou eu vou ser um professor universitário”, e eu disse, “pois é, meu 

filho”, ele tem 21 anos, vai completar 21 anos. E eu conversando com ele, que ele pensa, inclusive, 

conselheiro Nelson conhece ele. E Vossa Excelência falou dele quando criança, estudando na 

escola da Assembleia Legislativa e hoje ele já é universitário e está se preparando para um futuro 

ou aqui em Belém, ou pensando até em ir para outro país. Mas, a gente na conversa tentando 

convencê-lo a ficar por aqui, mas, enfim, o que Vossa Excelência acabou de comentar é uma 

realidade. E justamente no momento em que estava comentando, eu estava falando do Douglas, 

para o Doutor Felipe. A nossa conversa recente sobre a situação dos jovens nesse estado e 

principalmente nesse país. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Então me honro com o aparte de V. Exa. obrigado e me desculpe. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não, fique 

tranquilo. Vossa Excelência está de acordo que nós tenhamos a sessão plenária do dia 03 e 

convidarmos tranquilamente os representantes dos órgãos como o Tribunal de Justiça, Tribunal de 

Contas e demais instituições do estado do Pará, envolvendo também a Assembleia Legislativa. O 

Conselheiro Cipriano estava votando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu voto obviamente na importância desse evento a que eu 

acabei de me referir e eu queria apenas, senhora presidente, para fazer um registro inclusive para 

alguns que talvez ainda não sabem, e que eu participei conselheiro André, eu acho que Vossa 

Excelência também participou e o Doutor Felipe não estava aqui no Pará, e, com certeza os nossos 

conselheiros substitutos também não. E a creche que foi criada em 1991 pela Assembleia 

Legislativa, e, que os deputados criaram e aprovaram a criação da creche e que funciona e que o 

neto da conselheira Lourdes estudou e outros servidores da Assembleia Legislativa, é uma 

concorrência muito grande para estudar lá, Dr. Felipe. Ela foi criada em 1991, mas, ela foi 

realmente aberta e funcionando em 1994, o conselheiro Nelson não estava mais lá. E ele não 

participou. Participei eu, então assim, estão me lembrando aqui que ele passou apenas quatro anos 

lá e saiu. Foi assumir outras missões, inclusive, foi vindo para cá. Veio para cá, exatamente, ele 

saiu de lá e veio para cá. E colocou aqui em 1994, e abriu para funcionar, porque depois que 

criou, foi se preparar o imóvel, preparar a estrutura. E em 1998 começou efetivamente a funcionar. 
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E estava lá, e eu tive a honra e a alegria de participar desse projeto, votando e apoiando a 

conselheira Lourdes Lima, o conselheiro Luís Cunha, deputado, eu não lembro se o conselheiro 

André estava e eu acredito que estivesse lá, o conselheiro André, e nós tivemos essa alegria, e da 

importância do que é, eu não sei se eu chamo isso de um instituto, o que é uma creche bem feita 

pode ser na vida de uma pessoa pode ser o futuro. O Brasil é carente disso, e não só Belém, todas 

as cidades necessitam desse apoio para as nossas crianças. E levou o nome do Valdemar Chaves, 

ele é pai do conselheiro Nelson. E o mínimo da homenagem que poderíamos fazer e não só pelo 

trabalho, pela honradez, pela grandeza desse homem, o Valdemar Chaves, e, que prossegue na 

mesma condição, na honradez, na lealdade, na competência, na dedicação, do conselheiro Nelson, 

e a Assembleia Legislativa, é um gesto pequeno, modesto, mas, na certeza de que era o mínimo que 

poderíamos fazer e os deputados que estão aqui, no sentido que eram deputados na época, mas 

foram 41 votos, nenhum contestou, foi por unanimidade, o mínimo que poderíamos fazer no sentido 

de dizer, como fizemos agora com Serzedello Corrêa no sentido de dizermos ao senhor Valdemar 

Chaves, muito obrigado por tudo que o senhor fez por nós do Pará. E, obviamente que o 

conselheiro Nelson Chaves, honrando o seu sangue, a sua família. E vem aí dando inúmeros 

exemplos com a sua vida. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Resta dizer, que esse nome foi escolhido e que o conselheiro Nelson 

não estava mais na ALEPA. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: É isso que eu estou falando, é exatamente isso que eu estou falando. Ele não 

estava mais, por isso que eu falei. Então, o conselheiro e deputado André, conselheiro e deputado 

Luís Cunha, conselheira e deputada Lourdes Lima, e os 40 deputados, todos na unanimidade, no 

mínimo um gesto a se dizer, “poxa vida”, é o mínimo que nós podemos fazer, mas vamos honrando 

esse homem, o Valdemar Chaves, que, obviamente tem a sua contribuição extraordinária na 

história do Pará, com o seu trabalho, a sua família. E o conselheiro Nelson Chaves honra o 

sangue, e eu já disse aqui, e eu não vou me alongar, assim que aconteceu, então, conselheiro 

Nelson nem estava mais lá. Ele nem participava, ele já estava no Tribunal de Contas, e ficou 

emocionado quando soube, enfim, feliz e tal. Mas, a história é mais ou menos essa aqui e o 

deputado Luís Cunha estava lá, e o deputado Luís Cunha entrou junto comigo. Nós temos quase a 

mesma idade. Eu acho que sou um pouco mais velho do que ele, cinco meses praticamente, tem que 

me respeitar porque eu sou mais velho do que ele. Mas, foi isso, essa foi a homenagem a esse 

ilustre homem e honrado, que é o pai do nosso querido conselheiro amigo, e irmão nosso, o Nelson 
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Chaves, e ele não estava lá e a Assembleia Legislativa através, eu já manifestei, aprovou nessa 

creche, que tem o nome de Valdemar Chaves, e já construiu muitos jovens aí, cidadãos de bem, e já 

tem uma conduta diferente do que se tivessem em outro caminho. Então, senhora presidente, só 

fazer uma correção; não é bem uma correção, mas, dizer a verdade, clara, para que todos 

possamos, “ah, o conselheiro Nelson...”, não. Nem estava mais lá e não participou disso, só depois 

agradecer. Em rápida votação todos se posicionaram favoráveis à proposição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Rapidinho presidente, mas aqui 

eu estou olhando o nosso diretor e secretário da SETIN e ele já fez passar a todos os conselheiros, 

ao doutor e procurador, aos conselheiros substitutos, um resumo embora detalhado, mas mais 

detalhado do que foi o trimestre da SETIN, nós temos esse entendimento. Eu vi agora que a 

conselheira Rosa também faz o relato da ouvidoria criada, institucionalizada e implantada pelo 

conselheiro Odilon. E eu tenho aqui um pequeníssimo resumo dessas atividades, e faço homenagem 

a todos os que trabalham e que me dão a honra de ser o coordenador da Secretaria, embora o peso 

da responsabilidade seja deles. Para dizer que em um resumo do segundo trimestre desse ano, 

houve o desenvolvimento do site do programa TCE Cidadão, e, desenvolvimento do site do sistema 

para a realização do fórum, o TCE e jurisdicionados, e houve algumas situações diferenciadas, 

importantes para o evento. E coordenado pelo ilustre conselheiro André Dias e eu entrei ali em um 

quebra galho, como disse o conselheiro André, do macaco gordo, quebrando o galho ali na sua 

ausência. Embora já tivéssemos entrado com um trabalho praticamente todo concluído por Vossa 

Excelência e não houve filas no credenciamento e transmissão online, disponibilização das 

palestras gravadas. E houve por parte da Secretaria uma visita a PRODEPA, para conhecer o 

sistema de contas do Pará, e obras do Pará, e essa visita foi acompanhada do conselheiro Odilon, 

por uma ação da rede de controle, e continuidade dessa ação da Secretaria de Informática, de 

Informação e Tecnologia, melhor dizendo, e a SECEX visitaram ainda a SEAD e a SEDOP. E 

houve a capacitação, Carlos, se estiver errado me corrija, capacitação dos servidores da SETIN no 

desenvolvimento de aplicações seguras e na plataforma de certificação digital havendo e fazendo 

esse registro aqui e a finalização das novas estações de trabalho, adquiridas ainda na 

administração do conselheiro Luís Cunha, anterior a Vossa Excelência e contratação de empresas 

especializadas na prestação e manutenção corretiva e de equipamentos de TI. Elaboração do termo 

de referência e início do processo licitatório para a contratação dos serviços de impressão e de 

cópia de documentos, e comitê diretivo do TI constitui um grupo de trabalho multidisciplinar, 
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envolvendo diversas secretarias do tribunal para a elaboração do planejamento estratégico, e a 

SETIN plantou um painel gerencial e disponibiliza informações de processos a partir do Sisged, 

atendendo também uma demanda do conselheiro Odilon Teixeira, que necessita obter informações 

gerenciais e estratégicas sobre a tramitação dos processos autuados pelo TCE e visando auxiliar a 

atuação da corregedoria. E no mais, é para agradecermos a Vossa Excelência, presidente, pelo 

apoio que tem dispensado a Secretaria, a essa área, e também agradecer aos conselheiros, e ao 

Ministério Público, conselheiros substitutos, pelas sugestões e mais do que isso, continuarmos 

reivindicando e pedindo que a qualquer momento, a qualquer instante aquilo que possa vir em 

contribuição a esse nosso trabalho, nós agradecemos como se diz, penhoradamente, e esperamos 

estar com a coordenação do Carlos e de todos os companheiros da Secretaria e desempenhando a 

contento a missão que foi passada. E, que, novamente encarecendo o que a cada momento, cada 

sugestão que chega essa Secretaria, as sugestões que possam chegar, logicamente vamos no intuito 

de aperfeiçoar o trabalho que está sendo desenvolvido. Era o registro que eu queria fazer. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Quero agradecer e parabenizar Vossa Excelência também pelo pró-atividade nesses 

assuntos e que vem coordenando essa Secretaria. E sempre nos informando de tudo que está 

acontecendo. Parabéns, a SETIN e, com certeza, mais ações nós teremos. Nós estamos 

trabalhando, Vossa Excelência está trabalhando junto com a SETIN para que possamos também 

vermos a possibilidade de uma aquisição, com certeza, posteriormente, do data-center, que é um 

trabalho que Vossa Excelência já vem fazendo também, e, que posteriormente teremos o processo 

eletrônico tão sonhado por essa corte de contas, que já deu início na gestão do conselheiro Luís 

também e a gente possa dar passos largos nessa direção, e Vossa Excelência vem tomando essas 

providências, eu também gostaria de dizer que o conselheiro Odilon, o nosso corregedor, ele nos 

enviou relatórios. E, na próxima sessão nós traremos, eu peço a Secretaria que faça a inserção do 

relatório da corregedoria na pauta administrativa da próxima quarta-feira, se Deus quiser. O 

Doutor Odilon já apresentou o relatório da corregedoria, e nós faremos a inserção desse 

instrumento aqui no plenário. E hoje fizemos da ouvidoria, o conselheiro Nelson acabou de fazer 

da coordenação, de tecnologia da informação, e na próxima semana nós também já comentamos 

para fazermos a inserção do relatório da corregedoria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, presidente, são breves colocações, primeiro frisar a 

importância desse evento em Brasília. Como já foi muito bem comentado pelos conselheiros Nelson 
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Chaves, e Cipriano Sabino. É uma oportunidade que eu digo, ímpar, da nossa instituição enquanto 

Tribunal de Contas, e, pertencente ao sistema do tribunal de controle externo do país, 

apresentarmos o quão importante e relevante foi a figura de Serzedello Corrêa para todo o sistema. 

E que a história dele deve ser, como bem frisou o conselheiro Nelson, vivida, principalmente os 

momentos atuais, os exemplos que eles devem ser, os bons exemplos devem ser replicados, e ali nós 

temos um bom exemplo de cidadãos. Como bem retrata o livro escrito pela professora Amarílis 

Tupiassu. E é importante então que façamos e estejamos presentes em Brasília, porque é um 

prestígio ao nosso tribunal como referência e nós mostramos o nosso trabalho e lembramos a 

história nacional de que também há pessoas nobres e que precisam ser reconhecidas na sua 

história. É importante estar lá, eles nos prestigiam, nós os prestigiamos também. E eu gosto muito 

da forma como, e, aqui especialmente o secretário de Controle de Tecnologia da Informação 

apresenta as suas atividades, é uma forma muito concisa, muito objetiva sobre a coordenação 

natural do conselheiro Nelson Chaves, e é muito importante que relatórios como da ouvidoria e da 

corregedoria que encaminha a Vossa Excelência sejam disseminados e dada ampla divulgação, 

porque como bem frisa a visão de nossa Corte, nós devemos ser referência no aperfeiçoamento da 

administração e a busca da transparência deve ser perseguida. E se todas essas iniciativas e nada 

mais enaltece o princípio da transparência, e, elas servem justamente para isso. Eventualmente o 

cidadão, como sempre questiona, “e o que é que se faz lá no Tribunal de Contas? Eu posso ir lá 

pagar energia elétrica?”, como alguém já mencionou um dia. Não, aqui são contas, é um termo 

técnico, mas aí é um trabalho do setor de comunicação a gente chegar naquele cidadão comum, e 

que é a iniciativa do TCE cidadão, e agora universitário, idealização do conselheiro Nelson 

Chaves, e que é muito importante. Porque é um projeto que deve permanecer, entre outras 

iniciativas do tribunal. Então, eu fico muito feliz e muito satisfeito de todas essas iniciativas dentro 

da nossa corte. E aproveito o gancho, como corregedor. E já que Vossa Excelência fez a gentileza 

de distribuir a matéria, e, eu peço a gentileza também de que os senhores conselheiros se debrucem 

sobre a minuta, e o novo procedimento de correições que são no sentido de aperfeiçoar o 

mecanismo. Mas, a gente está pegando aqui todas as diretrizes no viés do colégio de corregedores 

e de ouvidores dos tribunais de contas do Brasil. E houve uma evolução desde 2010, que é a 

resolução anterior, em que se pretende modificar e ela vinha de um parâmetro de 2010, e a gente 

está agora assimilando novos parâmetros, novas reflexões. Novas formas de atuar, nova forma de 

inclusive estabelecendo parcerias diretamente com a presidência. Não é possível uma correção se 
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eu não tenho a presidência como parceria, para que a gente possa, dentro de determinados setores, 

resolver todos os gargalos, problemas de atividades que lá se encontram. E o objeto é esse, e 

também estabelecemos alguns prazos, como na época da ouvidoria, onde foram estabelecidos 

prazos na resolução e a gente procurava segui-los piamente, e a conselheira Rosa vem nessa 

continuidade e isso demonstra o quão sério lá é realizado, parabéns conselheira Rosa. E aqui o 

objetivo é igual. Nós criarmos uma sistemática, aperfeiçoada e moderna para que possamos ao 

aplicá-la, termos resultados com a efetividade. E termos pessoas, depois do trabalho realizado, 

satisfeitas com aquilo. E eu peço, a senhora mencionou na próxima sessão, e eu peço aqui a 

liberdade presidente, que, como relator, eu gostaria que hoje, que é dia 19, eu aguardaria 

eventuais emendas até o dia 31 de julho. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu falei do relatório. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas, Vossa Excelência falou também 

na próxima sessão talvez. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: A minuta da resolução, eu acabei de falar com o Tuffi, para que essa 

minuta se estenda por mais tempo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Isso, oportunizando a todos que possam se debruçar sobre a matéria de forma 

tranquila. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Eu acabei de falar com o Tuffi para trazer apenas o relatório. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Até o final de julho, pode ser 

presidente? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Tranquilamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Obrigado. No mais, estou muito satisfeito com a sessão. Obrigado presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Primeiro de agosto, se Deus quiser a gente traz. E o relatório na próxima semana. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: 

Presidente, bom dia. Recebi também o documento do Doutor Odilon, que será apreciado pelo 

gabinete, assim como os demais. Mas, eu pedi a palavra também, antes eu queria desejar bom dia a 

presidente, conselheiros, Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, André Dias, Odilon, Rosa 

Egídia, representante do Ministério Público, Felipe Rosa Cruz, no qual eu estendo meus 

cumprimentos a todos do Ministério Público de Contas, que foi meu aniversário nesse final de 

semana, e recebi muitas felicitações de vários colegas aqui do tribunal e do Ministério Público de 
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Contas. E eu quero registrar o agradecimento a todos, eu recebi com muito carinho, com muito 

apreço as mensagens de todos. E, quando se fala em aniversário, me vem à cabeça também que no 

dia 28 eu e o Doutor Daniel vamos completar um ano aqui no tribunal de posse, aqui no tribunal, e 

vamos preparar o bolo. E, são dois momentos muito importantes, tanto o aniversário quanto esse 

um ano aqui no tribunal. E, esse um ano aqui no tribunal também é um momento de reflexão, em 

que nesse um ano, que ao meu ver passou muito rápido, mas que eu acredito que devido à grande 

experiência que está sendo prazerosa aqui no tribunal, e, renovando os votos que estão sempre 

dispostos a contribuir, tanto na gestão da presidência, aos servidores, que é um norte do órgão, 

com certeza, e de forma mais genérica o tribunal de contas. Porque sem nenhum desses, não deixa 

de funcionar, seriam essas a palavras que eu queria registrar aqui presidente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem, 

parabéns, que Deus continue lhe abençoando. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e doze minutos (11h12min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 19 de julho de 2017. 
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