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ATA Nº 5.487 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e seis (26) 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia, 

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte, 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 a digna representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua 

Excelência justificou as ausências dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros: Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, representando este Tribunal na solenidade de troca do comando do 

4º distrito naval em nossa capital; André Teixeira Dias, por motivo de força maior, 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, e os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, em gozo de férias. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezenove (19) 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

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 

senhor secretário que procedesse a leitura da correspondência subscrita pelo Presidente do 
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Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Manifestação do Senhor Secretário Geral José 

Tuffi Salim Junior: Ofício 12905/2017-SEC/PLENO Belo Horizonte, 05 de julho de 2017. 

Senhora Presidente Conselheira Maria, de Lourdes Lima de Oliveira. Comunico a Vossa 

Excelência que, na Sessão Plenária do dia 28/06/2017, esta Corte de Contas parabenizou esse 

Tribunal pelo Lançamento do livro “Serzedelo Corrêa – Fascinador do Rei”, homenagem ao 

grande paraense, um dos fundadores dos Tribunais de Contas do nosso País, em comemoração 

aos setenta anos dessa Instituição. Apresento, assim, a Vossa Excelência e ao Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, idealizador do projeto, a saudação deste Tribunal pela brilhante 

iniciativa. Atenciosamente, Conselheiro Cláudio Couto Terrão Presidente. Ao assumir 

novamente a direção dos trabalhos, sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da 

pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2016/51072-7, que trata da Consulta 

formalizada por Constantino Augusto Guerreiro, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão de 

09/03/2017. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente concedida ao 

Conselheiro que pediu vistas, proferindo seu voto para fazer constar na conclusão da resposta à 

consulta, a ressalva quanto aos atos de concessão da revisão anual da remuneração dos 

servidores e a necessidade de o ato de geração de despesa observar, além do aspecto temporal 

(180 dias), os preceitos previstos na CF/1988 e na LRF. A matéria foi colocada em discussão, 

sem que houvesse manifestação neste sentido. Foi então consultado o relator, que na ocasião 

retificou o voto já proferido, para acompanhar o voto-vista. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Retifico meu voto anterior e 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 

unanimidade aprovar o voto-vista. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50556-2, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Solange de Souza Castro Garcia, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 
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Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50556-6, que trata da Prestação de 

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

procedência Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exercício financeiro de 2013, responsáveis 

Raimunda do Carmo Gomes Noronha e Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. 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. Esgotada a pauta de julgamentos, 

Sua Excelência informou a respeito dos assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores conselheiros, senhora procuradora, com 

elevada honra e grande satisfação, que acuso o recebimento do relatório de atividades relativo 

ao segundo trimestre de 2017, da corregedoria desta Corte de Contas, coordenada pelo 

eminente conselheiro Odilon Teixeira, que retrata as importantes iniciativas já adotadas pelo 

nosso corregedor e sua equipe, buscando alinhar a nossa corregedoria às suas congêneres, nos 

demais órgãos de controle externo brasileiro. E contribuir para o fortalecimento e 

aprimoramento das ações de planejamento e controle, especialmente voltadas para a 

atualização e modernização das normas correlatas, a instituição de novos mecanismos 

correcionais, bem como destacar a atuação junto ao passivo processual através do 

gerenciamento eletrônico de processos. Há que se ressaltar esse profícuo trabalho que não nos 

surpreende dado o grande potencial do conselheiro corregedor, doutor Odilon e de sua 

valorosa equipe que já deu demonstrações claras de sua competência quando esteve à frente de 

nossa ouvidoria que hoje colhe bons frutos, frutos esses que a corregedoria já está colhendo. 

Mas, que, certamente em um futuro bem próximo estará com suas atividades modernizadas, 

ampliadas, e consolidadas em nossa corte de contas. A íntegra desse relatório foi distribuída a 

todos os conselheiros através dos e-mails corporativos e também está disponível gravada na 
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pasta do plenário da rede interna desse tribunal, portanto, à disposição de todos para 

eventuais consultas. Eu quero deixar aqui os meus parabéns ao conselheiro corregedor e a 

toda sua equipe pela dedicação e o empenho de cada vez mais, melhorar a nossa corregedoria 

no Tribunal de Contas do Estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A comissão de jurisprudência, senhora presidente, nós 

iniciamos o trabalho em fevereiro de 2017, junto com o mandato de Vossa Excelência. Na 

mesa, foram compostas comissões e eu estou ajudando os meus colegas na referida comissão. 

É a comissão permanente de sistematização e consolidação de jurisprudência, doutor Odilon, 

ela tem as atribuições e competências que estão definidas na resolução 18.727 e essa resolução 

é de 03/09/2015. E apresenta atualmente a seguinte composição, nós iniciamos em fevereiro de 

2017, e, hoje eu estou lá como coordenador, que fui designado por Vossa Excelência e o 

plenário aprovou, junto comigo estão o conselheiro substituto Julival Rocha, o doutor Elias de 

Albuquerque Chama, da consultoria jurídica do tribunal. O nosso secretário José Tuffi Salim 

Júnior, José Arlindo Siqueira da Silva, Marcos Dias Paredes, e Décio da Silva de Araújo. 

Esses que eu li presidente, e doutora Deíla, são os que integram a comissão de jurisprudência, 

todos esses e eu quero aproveitar essa oportunidade rapidamente para agradecer o empenho 

de todos, a dedicação de todos, que tem feito um trabalho extraordinário na direção da gente 

tentar cumprir o nosso papel devolvendo obviamente a confiança dos colegas que aprovaram a 

nossa coordenação na comissão junto com o doutor Julival, e, prestar contas do nosso 

trabalho. As atividades previstas, senhora presidente, e senhores colegas conselheiros, para 

2017, é exatamente a apresentar ao plenário pareceres técnicos sobre os prejulgados 

expedidos pelo TCE com a proposta de reformulação, manutenção e revogação, bem como a 

elaboração de mecanismos de divulgação e facilitação de acesso a essas informações. Nós 

vamos também elaborar um manual visando orientar aos servidores da casa como ter acesso 

ao banco de dados e que contém todas as jurisprudências do tribunal, com mais de 38 mil 

documentos, senhor conselheiro Luís Cunha, presidente Luís Cunha. E muitas vezes a 

dificuldade obviamente é de se encontrar ou de se orientar por esses documentos, em virtude de 

estarmos nessa situação. Muitos servidores, como jurisdicionados, conselheiro Luís Cunha, 

não tem conhecimento dessas jurisprudências. E vamos tentar também, senhora presidente, 

manter atualizado o informativo de jurisprudência para passar a ter uma periodicidade 
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semestral. Doutor Odilon, vamos tentar chegar, em virtude de um volume de um trabalho de 

todos, a ter uma atualização, semestralmente, estar com isso atualizado. Então, senhora 

presidente, com isso eu quero comunicar e informar uma primeira atividade da comissão entre 

essas, exatamente estar entregando a Vossa Excelência hoje o segundo informativo de 

jurisprudência e eu peço a Vossa Excelência que faça a divulgação na intranet, na internet do 

tribunal e que mande para os conselheiros e ao Ministério Público, a doutora Deíla, e todos 

que acompanham o Ministério Público como os nossos conselheiros substitutos e a todos do 

tribunal tenham acesso através do nosso computador, as informações, então, o segundo 

informativo de jurisprudência que está anexo, eu vou entregar a Vossa Excelência mas que, por 

gentileza, por favor, faça a divulgação ampla desse informativo. E complementando a seleção 

de 17, senhora presidente, decisões enunciadas pelo tribunal de contas, pelo plenário, e, isso 

no período de janeiro de 2016 a junho de 2017, essa atualização. E que tem por finalidade, 

além de conferir maior transparência aos julgados do colegiado e informar aos servidores e 

jurisdicionados dessa corte de contas acerca das matérias mais importantes e deliberadas pelo 

nosso plenário nesse período. Então, senhora presidente, apresento o segundo informativo, de 

jurisprudência, eu já coloquei aqui as metas estabelecidas, e eu peço que dê conhecimento a 

todos, tanto a divulgação do site, na intranet, na internet, e dando ciência a todos os 

conselheiros, e, obviamente que além de agradecer senhora presidente a todos que compõe a 

comissão, eu quero pedir aos colegas e ao Ministério Público também, sugestões para que 

possamos melhorar, aprimorar o nosso trabalho dentro do possível e fazer o nosso trabalho, 

que é importante para dar segurança jurídica, enfim, todas as informações necessárias. Não só 

o nosso gabinete dos servidores, como os jurisdicionados precisam, nesse momento eu encerro 

esse assunto devolvendo a palavra a Vossa Excelência e eu tenho mais um assunto para falar. 

Simples. Posso prosseguir? Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Pode, Vossa Excelência já informou e eu solicito a Secretaria que 

faça a inserção na próxima semana nós faremos o comentário, porque vamos ler, os 

conselheiros, com certeza vão ler, e, nós poderemos tecer melhores comentários. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O segundo assunto 

nós estivemos ontem no quarto distrito naval, no comando do quarto distrito naval, eu, e a 

conselheira Lourdes Lima, presidente que me convidou e que foi convidado de Vossa 
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Excelência e o conselheiro Luís Cunha, conselheiro Nelson Chaves, nós quatro, representando 

o plenário e o tribunal de contas, os sete conselheiros por motivos de força maior dois não 

puderam presentes e foram devidamente justificados ao almirante, e, na oportunidade nós 

estivemos lá presidente, e eu quero aqui apenas fazer um registro, uma proposta para o 

plenário, com muita alegria e satisfação, e dando um abraço ao vice almirante, que eu chamo 

de almirante Alípio, todos os conselheiros emocionados e felizes pelo brilhante trabalho 

desenvolvido pela Marinha do Brasil, principalmente da região Norte. O quarto distrito naval 

é um dos mais importantes do Brasil, e o vice-almirante Alípio cumpriu o seu papel com 

louvor, à frente da sua responsabilidade da marinha do Brasil na região que compõe o quarto 

distrito naval, que é o Pará, Maranhão, Amapá, eu acho que é mais ou menos isso. Um pedaço 

da Amazônia, e, obviamente o almirante Alípio teve um relacionamento estreito com o tribunal 

de contas do estado, e não só com o tribunal mas com toda a sociedade paraense e com os 

representantes que daí recebeu a maior comenda do tribunal de contas do estado, Serzedelo 

Correia, e como recebeu também o título de cidadão de Belém, e o título de cidadão do Pará, e 

foi reconhecido também por diversas outras entidades, o judiciário, o próprio governador, 

todos reconheceram o empenho e a dedicação da pessoa competentíssima, mas simples e 

humilde, e do jeitinho dele conseguiu com louvor cumprir a sua missão e o tribunal foi lá, 

senhora presidente, nós fomos dar um abraço de despedida, uma vez que ele parte hoje para 

outra missão. E saí de Belém hoje por volta de 14 horas, e assume o novo comandante do 

quarto distrito naval, e ao qual eu quero propor e pedir ao plenário os votos de boas-vindas e 

de sucesso na sua missão à frente do quarto distrito naval. Então, eu queria pedir se todos 

concordarem que o tribunal se manifestasse, agradecendo ao almirante Alípio, desejando 

sucesso em sua nova missão e na despedida, fazendo os nossos agradecimentos pela relação e 

boas-vindas e sucesso ao novo vice-almirante Edervaldo que vai estar à frente a partir de hoje 

do quarto distrito naval. É um distrito importantíssimo para a nação brasileira e que tem a sua 

peculiaridade uma vez que nós temos rios, igarapés e o mar também, ou seja, toda uma 

situação especial que talvez o único lugar do Brasil que tenha isso seja aqui na região do 

estado do Pará, Amapá, Maranhão, e, enfim, eu queria fazer essa proposição, pedindo aos 

colegas, se assim concordarem que deem o seu aval, o seu apoio e para que o tribunal se 

manifeste oficialmente nessa direção, senhora presidente. E, ontem nós entregamos uma placa, 
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Vossa Excelência convidou para estarmos lá, e fizemos as homenagens importantes, aquelas 

mais, como é que eu posso dizer, oficiais, onde teve a cerimônia da medalha Serzedello Corrêa, 

teve a cerimônia do selo que foi aqui também homenageado e que recebeu livros que foram 

escritos e que o tribunal comemora os seus 70 anos da história de Serzedelo Correia, e, enfim, 

todas essas questões, mas ontem nós fomos dar um abraço nele. E, entregamos uma placa que 

a conselheira Lourdes liderando como nossa presidente proporcionou, com o nome de todos os 

conselheiros e servidores do tribunal, um evento informal, um abraço fraterno de amigos, de, 

parceiros e lá fizemos um agradecimento, em nome de todos os conselheiros, Vossa Excelência, 

o conselheiro Nelson, o conselheiro Luís Cunha falaram da importância dessa relação e do 

trabalho dele a frente do quarto distrito naval, então senhora presidente, essas eram as minha 

considerações, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência e agradeço. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu desejo 

fazer quatro registros, primeiro, em relação a corregedoria, cumprimentar o conselheiro 

Odilon Teixeira, e o relatório trimestral que ele apresenta para o conhecimento da casa, e eu 

faço esse registro na forma também de um elogio, porque eu venho acompanhando todo o 

trabalho que está sendo realizado na corregedoria e a exemplo do que ele fez tão bem na 

ouvidoria e foi um grande legado que ele deixou para a atual ouvidora, a conselheira Rosa 

Egídia, que, também, com muita competência vem conduzindo a ouvidoria. Justamente o 

conselheiro Odilon na corregedoria vem cuidando principalmente dessa parte normativa, e a 

corregedoria tem um papel muito importante na instituição. E, ainda há dúvidas do que 

significa uma correição, tem gente que pensa que é outra coisa, e, o importante disso é que ele 

está em perfeita consonância com o que está sendo praticado em todo o Brasil pelos tribunais 

de contas. Então, Vossa Excelência está de parabéns, está no caminho certo, vai contar sempre 

com o nosso apoio, e a gente precisa de uma corregedoria forte e certamente vai ajudar demais 

no crescimento institucional do nosso TCE. E fazer os ajustes que forem necessários. É muito 

importante que a corregedoria aponte tudo isso, para que o presidente, e a quem o presidente 

delegar, possa realmente tomar as decisões corretas e ajustar a administração sempre que 

necessário. Cumprimentar o conselheiro Cipriano, é o segundo registro pelo trabalho na 

comissão de jurisprudência, e pode até parecer, conselheiro Cipriano, uma coisa menor, mas 

não é não, é da maior importância para o sistema do tribunal de contas, e eu no final da minha 
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gestão tive o privilégio de participar de um evento na cidade de palmas, e a gente pode contar 

com dois servidores daqui do nosso TCE, o Roberto Reis, que estava com o procurador, 

integrava também a comissão na época, e a doutora Isabela Emmi, que foi como servidora 

efetiva da casa e também representou o planejamento, mas, ela era integrante da equipe, e eu 

fiquei assim, muito feliz, porque o Pará foi citado em vários momentos, isto é, outros tribunais 

brasileiros levam em conta as nossa decisões aqui do Pará, o que pode parecer sem muita 

importância para nós, para eles é, então vária decisões eles deram ênfase nesse evento 

nacional, e inclusive um trabalho realizado pelo Tuffi anteriormente à frente da Secretaria, e 

que eles tinham tudo isso lá, aquelas publicações que nós fizemos, eles citaram isso no evento, 

e qual era o objetivo do evento? Poder novamente integrar, uniformizar esses procedimentos, 

buscar o que existe de melhor em cada tribunal, compartilhar esse conhecimento e essas 

decisões, e esses entendimentos, então Vossa Excelência está de parabéns, e esse é o caminho, 

vai contar sempre com o nosso apoio. E o terceiro registro é sobre o evento de ontem, e eu sei 

que é um evento em cima da hora, é muito difícil podermos reunir todos os integrantes da 

corte, mas foi importante estarmos no número de quatro, e eu fiz questão de ir presidente, 

porque eu admiro aquele brasileiro, o comandante que saiu, o Alípio Jorge, que veio para cá, e 

cumpriu muito bem o papel dele, e conseguiu se familiarizar com o povo paraense e mereceu o 

título de cidadão do Pará, mereceu o título de cidadão de Belém, e mereceu a medalha 

Serzedello Corrêa, porque a gente não tinha conhecimento da Marinha, e o nosso quarto 

distrito naval é um dos mais importantes do Brasil, porque ele é muito grande, é uma área 

territorial enorme, e eu mesmo, doutor Tuffi, nesse final de semana passado, eu passei por uma 

experiência marcante na minha vida. Eu fui visitar uma comunidade de Acará, a convite de um 

servidor da casa que tem uma propriedade lá. Estava meu motorista seu Pereira, e ele me 

levou no Igarapé, e quando eu estava no Igarapé eu vi passar uma embarcação pequena que 

eles chamam de rabeta e que está sendo utilizada bastante nos rios do Pará, e aí ela passou 

cheia de Açaí, e eu disse, “seu Pereira, e esse rio é navegável? ”, e ele disse “é, por esse 

Igarapé pequeno saí no rio grande, que é o rio Acará”, e eu falei, “mas eu quero fazer esse 

passeio”, e no dia seguinte, presidente, eu fui fazer e durou uma hora e meia. E eu vi coisas 

que eu não conhecia ainda, com todo esse tempo de Pará, e olha que eu já naveguei no rio 

Capim, que é parecido com o Rio Acará, muito parecido, e, inclusive o tipo de água, a cor da 
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água, e em Abaetetuba e Barcarena, e, Igarapé Mirim principalmente ali no rio Meruú, rio 

Castanhal do Caji, tudo eu andei, mas não tinha ainda passado pela experiência que eu vi no 

Acará. Doutora Deíla, quanta gente mora ali, e quanta gente vive dali, é impressionante, 

comunidades enormes a beira do rio, e é justamente o que a marinha faz ali, dando proteção e 

orientação para aquela gente, e cuidando da saúde daquela gente, e tem um trabalho que nós 

discutimos, conselheiro Cipriano participou de vários debates sobre isso, e, a gente vem 

discutindo há mais de 25 anos. Que é um acidente que acontece nas embarcações pequenas e 

que causam o escalpelamento, isto é, principalmente as mulheres perdem todo o couro 

cabeludo, conselheiro Daniel, e há vários casos aqui no Pará, e a marinha fez um trabalho de 

prevenção extraordinário, junto aos ribeirinhos e dando a orientação como a embarcação tem 

que ter a própria ação para que principalmente as mulheres não corram esse risco de perder 

os seus cabelos e algumas chegam a morrer, dependendo da gravidade do acidente. E eu tive 

essa experiência no rio Acará e que marcou muito a minha vida, eu quero até voltar lá, e eu fui 

surpreendido na beira do rio com escolas bonitas e casas bonitas, e, inclusive fiz uma parada, 

eu fui em um supermercado que me impressionou, na beira do rio, um supermercado de alto 

nível, falei “gente, como é que pode ter um negócio desses aqui”, no rio Acará, e a maioria das 

pessoas vive do açaí, a produção de açaí, a pesca tem uma produção pequena, de peixes, açaí 

e, a produção de farinha de mandioca. E eu fiquei impressionado, a gente pensa que sendo 

paraense, e vivendo no interior ainda não se surpreende, e eu me surpreendi, e a primeira 

coisa foi quando eu transitava navegando no Igarapé, na primeira curva a gente se deparou 

com um búfalo na água e a cabeça dele desse tamanho olhando para a gente, e a gente passou 

a 2 metros dele, e gente, foi um susto, porque ninguém esperava e ele estava ali de molho 

pegando aguazinha naquela frieza, e na frente outro búfalo, e em outra propriedade, e, 

geralmente um ou dois em cada propriedade, e eu perguntei, “mas aqui não tem pasto”, “por 

que esses búfalos?”, e aí eles explicaram. Esse búfalo eles utilizam para o trabalho e ele tem 

muita força, principalmente para arar a terra e para transportar os produtos, e eu fiquei 

impressionado, foi mais uma aula para mim, isso é conhecimento de realidade. E, por fim, o 

último registro na forma, presidente, Cipriano, na forma de um convite. Ontem, eu raramente 

faço isso, mas eu fiz uma publicação nas redes sociais utilizando o Facebook para formular um 

convite, e, para alguns que eu posso, eu convoquei, o convite e a convocação, para um evento 
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que vai acontecer hoje as 17 horas no campo da Curuzu, o campo do Paysandu. E ontem eu 

falei, presidente Lourdes Lima, doutora Deíla, conselheiro Odilon, nosso conselheiro 

substituto, o time de Icoaraci, chamado de Pinheirense, que é antigo, general da vila, 

conseguiu um feito extraordinário. O time feminino vai decidir hoje, às 17 horas na Curuzu o 

título nacional da série B do futebol feminino, e, já tem vaga garantida na elite do futebol 

feminino no próximo ano, no campeonato brasileiro, e na série A no próximo ano já está o 

Pinheirense lá. Este ano foi campeão o Santos, e, hoje, o Pinheirense de Icoaraci pode ser 

campeão brasileiro, é um título nacional. E é considerada a segunda divisão, assim como a 

série B que o Paysandu disputa, e eu estou fazendo aqui um convite aos conselheiros e aos 

servidores do TCE, aqueles que puderem, o ingresso custa 10 reais, e a arquibancada, a 

cadeira 20 reais, e eu vou estar lá com a minha família, com os meus amigos, e eu estou 

fazendo uma grande convocação para apoiar um time que não tem torcida. A torcida do Pará, 

do futebol é Remo e Paysandu, um pouquinho de outros clubes, mas, a gente sabe que quase a 

totalidade dos torcedores paraenses é do Paysandu. E aí eu publiquei no Facebook, eu 

abraçado com o meu filho, eu com a camisa do Remo e ele com a do Paysandu. E uma outra eu 

com o servidor da casa, que é Paysandu, e eu com a camisa do Remo. Porque eu vou vestir a 

camisa do Remo hoje à tarde e eu vou no campo do Paysandu com a camisa do Remo, e torcer 

para o Pinheirense. Qual é a ideia? É tentar dar primeiro uma demonstração de respeito, de 

solidariedade, é hora de juntar as duas torcidas para torcer para o Pará, um time do Pará que 

conseguiu brilhar, é a nona competição esse ano do Pinheirense que ganhou da Portuguesa em 

São Paulo, de dois a um, pode até perder por um a zero, então a chance de ser campeã é total. 

E eu quero fazer esse convite, e se tiver o título que eu espero que tenha, presidente, na 

próxima reunião vamos formular na sessão os cumprimentos e os parabéns ao Pinheirense de 

Icoaraci e resumindo, a reportagem, doutor Odilon, algumas moças não tinham nem chuteiras, 

conselheiro Odilon, para treinar, e o Pinheirense não pode pagar salários, as jogadoras 

principais elas tem que fazer enfermagem, elas saem de lá para fazer enfermagem, e elas 

recebem uma bolsa, e não tem patrocínio nenhum, e o campo é precário, e com tudo isso, 

treinado por uma paraense, uma mulher diferentemente do outro time que é treinado por um 

técnico, especialista, esse time conseguiu chegar tão longe, então fica aqui o registro, a torcida 

para que hoje o independente de Icoaraci, o time feminino, conquiste o título nacional de 
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campeão brasileiro de futebol feminino. Conselheiro Cipriano pede um aparte, e com o aparte 

dele encerra a minha participação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não vai encerrar não, ele vai falar. Presidente, sabe o que 

eu queria? Eu queria que se o conselheiro já formalizasse a proposta dele, porque a atitude ou 

a atuação heroica dessas moças já merece um reconhecimento, independente do resultado, e 

hoje se elas perderem, se for de um a zero ainda conseguem não é isso? Mas, se elas perderem, 

elas são vice-campeãs brasileiras e toda essa história que aconteceu e que eles sabem e eu 

também sei um pouquinho e realmente foi merecida a homenagem, se ele concordar, que tem 

que esperar terminar o jogo, tudo bem, mas eu já faço aqui um apelo ponderando a Vossa 

Excelência que o tribunal já encaminhe, independente do resultado pela vitoriosa campanha 

que elas tiveram independente do resultado, porque não é fácil, conselheiro Odilon, Vossa 

Excelência sabe, e tem pessoas que estão lá, algumas moças já foram até demitidas, porque 

tiveram que faltar algumas vezes ao trabalho para treinar, e existe uma estrutura, talvez três 

ou quatro vezes maior e melhor das adversárias que vão enfrentar hoje, e, quer dizer, é um 

condição extremamente especial, e, em todos os sentidos, conselheiros, treinamento, campo de 

treinamento, estruturas, elas tem dificuldades, o futebol feminino tem muitas dificuldades, mas 

com essas dificuldades a ponte preta né, portuguesa, eles tem mesmo com dificuldade uma 

estrutura muito maior do que a nossa, e em que pese tudo isso, essas moças foram lá e aí 

lembrando o exemplo da formiga, que é uma atleta paraense que joga na seleção brasileira e 

que faz parte da equipe da seleção brasileira, medalhista e enfim, elas foram lá na garra, na 

gana, lutando com toda a dificuldade e não tem dinheiro para comprar chuteira, não é isso, 

conselheiro Luís Cunha? Faltar ao trabalho e perder provas, enfim, e enquanto se tem algumas 

atletas que não são aqui do Pará, obviamente, e que já recebem, já tem um apoio específico 

para se dedicar ao treinamento, ao desenvolvimento do atleta para apresentar o melhor 

desempenho e resultado. E o nosso caso aqui não temos isso, e todas as atletas tem que 

trabalhar para se sustentar e com muita dificuldade, então independente disso, conselheiro 

Luís Cunha, eu queria ponderar a Vossa Excelência e a proposta de Vossa Excelência pudesse 

logo levar para as nossas atletas a manifestação que Vossa Excelência fez hoje aqui no sentido 

de dizer, olha, “parabéns pelo brilhante trabalho e na campanha que vocês fizeram, 

independente do resultado, não vai dizer no ofício, independente do resultado, basta dizer pela 
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campanha que fizeram no campeonato da série. Então, essa é a parte que eu queria pedir a 

Vossa Excelência eu agradeço, mas, eu acho que vale sim, conselheiro independente do 

resultado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu 

acato o aparte, a sugestão do eminente conselheiro Cipriano Sabino e estou de acordo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu me somo as 

palavras dos eminentes conselheiros, porque o esporte juntamente com a cultura são eventos, 

que, estimulam a juventude, e inclusive a não procurar outras coisas para suprir vazios, 

eventualmente existenciais de família e etecetera, então, é preciso sim estimular o esporte e é 

preciso estimular sim eventos culturais, e o futebol feminino não é um futebol ainda 

tradicional, e ele muito mais dado a dificuldade por não ter essa tradição toda, ele precisa de 

muito mais estímulos, e muito mais como eu poderia dizer, incentivos por parte tanto dos 

governos e enquanto política pública, e das próprias federações de futebol e do país. E eu acho 

que quando a CBF exigiu que isso era coisa de dois anos, conselheiros, não tinha um 

campeonato brasileiro ainda formal, é coisa de dois ou três anos atrás, e exigiu que todos os 

estados, todas as federações fizessem os seus campeonatos, e isso foi muito bom, porque a 

gente está indo em um caminho muito interessante, primeiro a gente elimina problemas de 

gênero, que é um problema, um ranço cultural brasileiro ainda na sociedade brasileira e que 

precisa ser eliminado. A mulher muitas vezes é vista como objeto e por conta disso sobre muita 

violência, recebe remuneração menor, e isso a gente sabe que não deve ser assim, porque a 

mulher possui qualidades e se estamos aqui hoje é graças a uma mulher que nos educou, que 

nos teve, que nos concedeu e assim por diante. E elas precisam ser reconhecidas em todos os 

segmentos sociais, e, eu quero aqui também aproveitar e cumprimentar o conselheiro Cipriano, 

Vossa Excelência juntamente com o conselheiro substituto Julival e toda a equipe de forma a 

comissão de jurisprudência. E nós somos um tribunal, e produzimos decisões e essas decisões 

elas repercutem e transcendem a nossa esfera, a nossa instituição, e é preciso que os 

jurisdicionados, inclusive internamente os nossos servidores acompanhem as decisões que 

estamos tomando aqui, então, eu penso que informativos de jurisprudência, e publicações são 

extremamente relevantes e importantes, e eu aproveito para sugerir ao encontro de Vs. Exas. 

conselheiro Cipriano, que, lá no link de normas e de legislação, nós tenhamos lá links 

específicos para esses informativos, né, porque me parece que o último informativo foi um 
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banner durante algum tempo. Eu não sei se tenho um link específico lá. E se não tiver, então 

que fique aqui a sugestão para que a gente tenha, né, e reforçando então, que fique mais 

evidenciado no caso, e quero aqui aproveitar também e não pude estar lá presidente, como eu 

informei para Vossa Excelência mas eu quero desejar muito sucesso ao almirante Alípio dado 

ao êxito que ele teve aqui no quarto distrito naval e que todos reconhecem isso, e portanto, 

todas as homenagens que foram e que são feitas a ele, são extremamente merecidas, então aqui 

eu me somo a Vossas Excelências e já indo ao encontro também da proporção do conselheiro 

Cipriano, me somando a proposição, eu quero também externar que os votos de boas-vindas 

também ao vice-almirante Edervaldo, que eu tenho certeza que seguirá na mesma linha, no 

mesmo rastro, o ensinamento do almirante Alípio. E, por fim, agradecer presidente a Vossa 

Excelência por ter divulgado o relatório da corregedoria, e esse relatório da corregedoria ele 

também está disponível lá na página da corregedoria, e é dentro daquele raciocínio que eu 

comentei na última sessão. E a gente procura dar transparência a todas as ações, e, muitos, 

conselheiro Luís Cunha pensam que a corregedoria, a correição seria um grau de recursos, de 

eventuais decisões e não é por aí, não funciona dessa forma. E uma correção não visa isso, os 

recursos tem suas esferas todas já pontilhadas e norteadas dentro da lei e do regimento interno 

do tribunal. A corregedoria visa verificar onde estão os entraves das atividades do tribunal, 

através das correições, para nós otimizarmos e aperfeiçoarmos todas as atividades. Então, 

aquele projeto que foi distribuído, aquela minuta de resolução distribuída na última sessão, 

que eu estou aguardando as sugestões de melhoria por parte de Vossas Excelências ela vai ao 

encontro de pegar as ótimas práticas que estão feitas nas corregedorias dos outros tribunais de 

contas, e, de um grupo de corregedores e ouvidores que se debate no âmbito da ATRICON. E 

ela vai nesse sentido, então eu agradeço presidente as palavras de Vossa Excelência e que 

ficarão, e aqui o meu agradecimento porque ficaram muito bons, muito mesmo, a forma como 

Vossa Excelência tratou e abordou o assunto, muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente, foi merecido, 

foi bem estudado, assim como nós fizemos agora e que na próxima eu já pedi para a Secretaria 

que nós façamos na matéria administrativa da jurisprudência do nosso conselheiro Cipriano 

Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Primeiro 

em relação às súmulas de jurisprudência e a sistematização, eu gostaria também de corroborar 
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com a fala do Dr. Luís Cunha, do Dr. Odilon, cumprimentando o conselheiro Cipriano Sabino, 

juntamente com o conselheiro substituto Julival pelo trabalho feito porque hoje e, sobretudo 

com o mais novo código de processo civil, a jurisprudência vai ganhar ainda uma conotação 

de maior expressão dentro da atividade jurisdicional, e, no caso de julgamentos 

administrativos e eu falo aqui da expressão precedente, e se os precedentes hoje eles são ainda 

mais... vão ganhar uma conotação de maior importância e relevância dentro da nossa 

estrutura, dentro do nosso trabalho e isso vai facilitar muito logicamente o nosso trabalho 

como na relatoria dos gabinetes dos servidores e, certamente, facilitar muito a pesquisa dos 

jurisdicionados e todos aqueles que se interessam por isso. E eu parabenizo o conselheiro 

Cipriano, extensivo ao conselheiro substituto Julival Rocha pelo trabalho feito em relação a 

sistematização da nossa jurisprudência. E eu também gostaria de colaborar ou corroborar com 

o conselheiro Cipriano Sabino em relação as homenagens ao Pinheirense e independentemente 

do resultado e é interessante porque eu sou Remista e a tendência é ser campeão, mas eu sou 

também vascaíno e como vascaíno eu tenho o karma do vice-campeonato, aliás, carma eu vou 

usar aqui uma expressão porque eu sempre digo que nós sempre preterimos o segundo 

colocado, mas é uma colocação extremamente honrosa, e se nós levarmos em consideração e o 

conselheiro Cipriano Sabino, o que o senhor colocou, muito bem colocou aqui e muito bem 

pontou, Vossa Excelência que se nós formos ponderar a estrutura que uma portuguesa está 

sujeita e que o Pinheirense está sujeito, certamente o mérito do Pinheirense é muito maior e 

independentemente da colocação e ainda que não o fosse, o segundo colocado, o vice-campeão 

é extremamente honroso, e o acesso garantido no ano seguinte, para a elite do campeonato 

brasileiro e no futebol feminino só por isso já é uma conquista que deve ser certamente 

ressaltada por todos nós aqui. Mas, presidente, os dois temas que eu queria colocar aqui, é que 

amanhã no dia 27 de julho, e depois de amanhã no dia 28 de julho, respectivamente os 

aniversários do conselheiro substituto Julival Rocha e do conselheiro Luís Cunha. Então, eu 

gostaria de fazer menção e, como são dois cristãos, conselheiro Luís Cunha é um católico 

praticante fervoroso, e o conselheiro Julival, evangélico e também é cristão, e eu gostaria de 

fazer o uso de uma passagem ou de um profeta da Bíblia, Moises escreveu um livro chamado 

“Números”, do Pentateuco, um dos cinco primeiros livros da Bíblia, e Moises em uma fala, ele 

disse e eu vou falar isso como cumprimento a passagem do aniversário do conselheiro Luís 
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Cunha e do Dr. Julival que é: “O Senhor te abençoe e te guarde; O Senhor faça resplandecer o 

seu rosto sobre ti, e te dê Shalom, La Rhema, paz e prosperidade”. E, sobretudo, o mais 

conselheiro Luís Cunha e conselheiro substituto Julival, que Deus dê saúde, e prosperidade 

para as vidas de vocês, assim como as almas de vocês são prósperas e saudáveis, e é esse o 

meu desejo nessa passagem de aniversário, e a outra menção que eu gostaria de fazer, 

presidente, é com relação ao dia 28 de julho também, é uma data especial e especificamente 

creio eu que para o Dr. Edvaldo e para mim, é o nosso primeiro ano, é o nosso aniversário de 

posse nessa casa, e que foi um dia extremamente marcante e feliz do ponto de vista profissional 

e pessoal, e foi um ano que passou muito rápido. Mas, as experiências foram grandes, 

profundas e, enriquecedoras. Não só do ponto de vista profissional, mas, pessoal e inclusive da 

alma, presidente. Tenho sido muito feliz em Belém pela receptividade e eu gostaria de 

agradecer e aproveitar esse ensejo e não para ressaltar o aniversário de um ano de atividade 

dentro do tribunal, mas, sobretudo o mais, a receptividade que eu tive dos servidores dessa 

casa e dos conselheiros dessa casa, e, do povo paraense que me acolheu, a mim e a minha 

família de braços abertos, e, eu tenho sido muito feliz. Eu gostaria de ressaltar aproveitando 

também o ensejo, já que esse um ano foi exatamente seis meses na presidência do conselheiro 

Luís Cunha, e seis meses na presidência de Vossa Excelência conselheira Lourdes Lima. E, 

dizer que foi algo assim extremamente importante, porque foi o final da gestão do conselheiro 

Luís Cunha e foi uma gestão extremamente sucedida, como eu já tive oportunidade, mas eu 

gostaria também de ressaltar a sua gestão, conselheira, a escolha da sua equipe, nós vemos 

todos os dias a sua equipe trabalhando e muito e com muita propriedade e eu posso aqui se 

fosse mencionar os eventos que nós tivemos aqui, seriam assim inúmeros, e todos de sucesso e 

todos resplandecendo a imagem do tribunal para internamente e externamente ressaltando a 

importância do controle externo e isso, o sucesso do fórum, o lançamento do livro, os fóruns de 

capacitação, o lançamento do selo, a homenagem aos 70 anos do tribunal, e, então foram 

eventos extremamente marcantes, e, que demonstram também uma visão da conselheira 

Lourdes Lima enquanto presidente desse tribunal, e, sobretudo, conselheira, eu gostaria 

também de me colocar novamente à disposição, porque quando a conselheira tomou posse 

como presidente e estabeleceu a prioridade, o tripé de prioridade aqui em relação a sua 

gestão, que era pautar esforços no controle externo e em recursos humanos com capacitação 
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dos servidores e em tecnologia da informação com inovação, com novas tecnologias para o 

tribunal, e eu queria dizer o seguinte presidente, que em uma visão de administrador que eu 

também sou, eu teria, eu elegeria as mesmas prioridades em relação ao tribunal, e demonstra 

uma sensibilidade muito grande da presidente, demonstra uma visão correta e apropriada dos 

gargalos e do que realmente é importante e que tem trabalhado nesse sentido. Eu parabenizo 

presidente pela sua gestão, pelos seus seis meses, e é a primeira oportunidade que eu tenho de 

falar, porque eu vivenciei seis meses agora da sua gestão, mas só pelo levantamento das 

prioridades eu já entendia que seria de sucesso a sua gestão e eu espero que continue dessa 

forma, e as prioridades foram bem eleitas e estão sendo trabalhadas, eu parabenizo e faço isso 

agora com absoluta consciência do que está por vir inclusive em relação a sua gestão. Mas, 

meus parabéns e pode contar comigo. Esse ano em que eu estive aqui eu procurei estar ativo 

em relação as atividades do tribunal e não só porque eu pertenço a casa e logicamente que eu 

preciso prestar o meu concurso, mas, também por acreditar nas prioridades eleitas pela 

direção, pela presidência e por entender que elas realmente são as prioridades e eu me coloco 

absolutamente a disposição para contribuir no que for possível, presidente, é assim que eu 

gostaria de me manifestar nessa manhã. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, doutor Daniel, 

Vossa Excelência trouxe os assuntos também e compartilhou conosco dos assuntos mais 

elevados, e eu digo que o que vem acontecendo, eu tenho o apoio de todos os conselheiros, dos 

conselheiros substitutos, do Ministério Público e também muito especialmente de toda a equipe 

e dos servidores que têm sido todos os servidores dessa corte e que têm sido compreensivos, 

que têm tido a compreensão para que a gente possa realmente trabalhar em prol de uma causa, 

que é a nossa instituição do tribunal de contas. E o tribunal ser reconhecido como diz a nossa 

missão, a nossa visão, reconhecido pela sociedade e ser uma instituição em que possamos 

torna-la referência. Muito obrigada pelas suas manifestações. Eu gostaria de colocar em 

votação a proposição do conselheiro Cipriano sobre a questão da marinha, dos almirantes, e 

parabenizar o almirante Alípio que se despede de nós. E o almirante Edervaldo, que chega 

aqui com votos de muito sucesso na sua gestão e a frente do quarto distrito naval. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo consubstanciada nos Ofícios nºs 

218-219/2017-SEGER, desta data. Ainda com a Palavra, a Presidente assim se pronunciou: 
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Votaremos agora a proposição do conselheiro Luís Cunha no que se refere ao time feminino do 

Pinheirense, os dois conselheiros, conselheiro Luís e conselheiro Cipriano que propuseram 

votos de louvor, pelo brilhantismo e o sucesso dessas mulheres guerreiras e paraenses, que 

foram Brasil afora e que estão hoje encerrando aqui essa etapa com muito brilhantismo, com 

muito sucesso e também nós vamos agora levar a votação. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo consubstanciada no Ofício nº 229/2017-SEGER, 

desta data. Novamente fazendo uso das Palavras, a Presidente assim se pronunciou: Também foi 

bem lembrado, e, pelo conselheiro substituto Daniel, o aniversário dos nossos eminentes 

conselheiros Luís Cunha, e o conselheiro Julival Silva. E nós vamos deliberar, ele pediu votos 

de louvores, de felicidade, e inclusive eu queria pedir ao secretário que inclua a passagem 

bíblica, oferecida pelo conselheiro Daniel ao ofício enviado aos dois. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Só um instantinho 

presidente, por favor, eu queria obviamente, brincadeira com o nosso colega de trabalho, o 

doutor Daniel e a ideia dele foi exatamente fazer essa manifestação e o plenário, e eu queria 

apenas falar, que o conselheiro Luís Cunha faz dia 29 agora, 53 anos, e eu tenho a idade dele e 

eu sou mais velho que ele, cinco meses. E como eu sou mais velho, dizem que ele tem que 

respeitar sempre o mais velho. Mas, enfim, é com muita alegria que eu tive a honra e a 

satisfação de conhecer o conselheiro Luís Cunha já há alguns anos, em 92, em 90, então só aí 

já passam 27 anos, quase 30 anos e conheci o conselheiro Luís Cunha, obviamente com a sua 

atuação, com a sua luta também, que pesem todas as dificuldades que ele teve, que ele tem, e 

hoje em dia já não mais, porque a vida, a experiência ensinou obviamente muita coisa a ele 

como me ensinou também, e conheço vamos dizer assim, um pedaço da vida e da história do 

conselheiro Luís Cunha, então eu fico feliz, e obviamente quando eu vejo a alegria dele e 

agradecemos a Deus por comemorarmos mais um ano de vida, e, com certeza, mais um ano de 

vitória e de conquistas, então eu queria aqui com as minhas palavras, de coração, conselheiro 

Luís Cunha, dizer da alegria que eu tenho de ser um colega já há 27 anos, porque saímos da 

Assembleia e mantivemos o convívio e o contato, e não nos afastamos tanto, né? E voltamos a 

nos reencontrar aqui no tribunal e continuamos na mesma amizade, na mesma parceria e com 

lealdade, e eu fico feliz e orgulhoso de Vossa Excelência de ser o seu colega, e eu conheço um 

pouco da sua história e eu sei e as coisas às vezes não são nada fáceis como alguns pensam, e 
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Vossa Excelência superou tudo isso, e veio de onde veio e anotou, estudou, trabalhou, venceu 

muitos obstáculos e muitas situações difíceis na vida que se apresentam muita fé e Vossa 

Excelência é um homem que tem muita fé e eu quero aqui como eu disse de coração agradecer 

a Deus e a desejar a Vossa Excelência toda a felicidade, sucesso, muita saúde e que Deus 

ponha a sua mão sob a sua cabeça e abençoe e ilumine sempre por onde Vossa Excelência 

desejar caminhar com toda a sua família, parabéns a Vossa Excelência e de coração. 

Conselheiro Julival e já amanhã é aniversário dele, dia 29 o conselheiro Luís Cunha é sábado, 

e amanhã já é o conselheiro Julival, não teremos sessão plenária presidente, e da mesma 

forma, conselheiro Daniel eu tinha aqui anotado, o conselheiro Luís Cunha viu aqui comigo a 

ideia, e o conselheiro Daniel começou a falar e “poxa”, mas é isso mesmo, eu quero 

compartilhar com ele e me somar as palavras dele, desejar também muita saúde e alegria e 

sucesso, que Deus abençoe e proteja e ilumine, o conselheiro Julival e é a pessoa que veio de 

fora para o Pará e já se tornou um paraense querido e respeitado por todos, não só no 

tribunal, mas por onde ele vai também apresentando as suas palestras irreverentes, mas 

passando grandes conhecimentos e com alegria, com felicidade, então, eu quero também fazer 

esse registro aqui, pedindo a Deus que abençoe o nosso colega e conselheiro Julival. Senhora 

presidente, o dia da posse dos auditores dia 28 de agosto vai completar um ano, e na sexta-

feira, de julho, perdão, por que eu falei em agosto? Porque por coincidência minha posse foi 

dia 28 de agosto. Então, a gente fica lembrando obviamente que em agosto completa doutora 

Deíla, 10 anos do tribunal de contas, e é com alegria que eu comemoro, vamos dizer assim, se 

Deus me permitir, com a bondade de Deus e o tempo passa rápido e voa. Então, dia 28, eu 

quero também deixar o registro de louvor e parabéns ao doutor Daniel, ao conselheiro Daniel 

e o conselheiro Edvaldo pela missão que receberam e que com muito êxito vem cumprindo com 

dedicação e com luta nos ajudando a desempenhar o nosso papel. E com alegria nós já 

tivemos, eu e o conselheiro Luís Cunha, com o apoio de todos os conselheiros e a necessidade 

de cumprir o que determina a legislação e a constituição e realizamos o concurso público, o 

conselheiro Luís Cunha era o coordenador da comissão que fazia o concurso e viemos para cá 

com o doutor Odilon, com a doutora Milene, e o doutor Julival, e a doutora Patrícia. E, em 

seguida, por necessidade eu também, por economia, por uma série de outras razões e que os 

conselheiros resolveram então prorrogar o concurso, a validade do concurso, e daí a 
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necessidade do doutor Odilon por força da constituição assumir o cargo de conselheiro, e a 

doutora Patrícia por motivos pessoais, mas também relevantes para a pessoa dela, para a vida 

dela, e resolveu assumir um outro cargo em outro concurso público em outro estado. O que 

mostra a grandeza dos dois, tanto do conselheiro Odilon, como da conselheira Patrícia. E, por 

conta disso Vossas Excelências que determinam a legislação tiveram que ser convocados para 

assumir o cargo que ficou em aberto, e agora dia 28 vamos completar um ano dessa missão de 

Vossas Excelências e obviamente que com alegria. Não só eu, como todos os que participam do 

tribunal e que defendem e que vestem a camisa do tribunal e ficamos todos orgulhosos e felizes 

pela presença de Vossas Excelências aqui honrando e eu tenho certeza de que honram o 

Odilon, a Patrícia e a todos nós conselheiros que estão em uma melhor expectativa possível do 

trabalho de todos, né? Então, senhora presidente, eu queria fazer a proposição eu como o 

doutor Daniel, se ele me permitir, todos os conselheiros, sendo que a proposta é dele, eu fiz 

uma brincadeira e ele citou, mas a proposta é dele, e a gente transmitir ao conselheiro Luís 

Cunha, ao conselheiro Julival, os nossos votos de parabéns. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns aos quatro. 

Para o conselheiro Luís, por 53 anos, amanhã já é o doutor Julival. Conselheiro Luís, o Julival 

com 45 e o Luís com 53, então, os dois completando um ano de casa, um ano de tribunal, 

parabéns, eu faço minhas as palavras do conselheiro Cipriano em tudo que ele proferiu. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho as 

proposições, e inclusive de lembrança do aniversário, do querido Julival e do querido Luís 

Cunha, esses dois cidadãos exemplares, que, eu digo que são excelentes pessoas. E não é a 

mim, praticamente, principalmente, eu tenho uma ótima relação e eu tenho certeza de que os 

dois brilham onde quer que estejam, e o Julival é referência a mim como profissional dedicado 

que é, e como amigo zeloso que é, e Luís Cunha. Posso falar que Vossa Excelência também é 

iluminado, que continue assim, com o coração grande, e isso já foi dito aqui inúmeras vezes e o 

doutor Daniel inclusive em um momento ele falou de Vossa Excelência e eu acho que foi na 

despedida de Vossa Excelência e da presidência e foi aquilo, e eu me senti também nas 

palavras do conselheiro substituto Daniel e a gente pensa da mesma forma. Então parabéns a 

Vossa Excelência, parabéns ao conselheiro substituto Julival, e que continuem nesse ritmo, que 

continuem iluminados por Deus e eu desejo a vocês dois, ao lado de suas famílias e de seus 
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familiares, seus amigos, uma vida longa e prospera. E quero aqui também, cumprimentar 

Vossas Excelências conselheiros substitutos Daniel e Edvaldo pela passagem de um ano, e os 

seres humanos de certas idades são emblemáticos, e um ano de vida é uma idade emblemática. 

E por que? Porque no passado, presidente, a humanidade era na Idade Média e na 

antiguidade, a mortalidade infantil com menos de um ano era muito grande, então uma criança 

quando completava um ano, isso era uma vitória. Era uma época em que não existiam vacinas, 

a medicina não era sofisticada como hoje, e eram muitas doenças que existiam, e o ser humano 

vivia cercado por vários perigos naquela época então se comemorava com muita ênfase, um 

ano de idade e várias outras idades. E um ano tem que ser comemorado sim, um ano com 

dedicação, com bom trabalho, com profissionalismo e que eu tenho certeza presidente, que 

serão até os 75 anos deles, serão sempre iguais, de forma honrada e colaborando em muito 

com essa instituição, continuem assim, meus colegas. O conselheiro Cipriano vai completar 

uma década dia 28 de agosto, e aqui conselheiro fazendo aqui uma alusão a sua década, eu, 

doutor Julival e doutora Milene faremos cinco anos. Que é no mesmo dia, 28 de agosto, e 

conselheiro Cipriano, muito... São datas assim que nos lembram muitas alegrias e bons 

momentos, e nos deixam felizes e na certeza do bom trabalho que viemos executando, e eu 

acompanho sim todas as proposições, Excelência. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo consubstanciada nos Ofícios nºs 220-223/2017-SEGER, desta 

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

de Oliveira: Então, eu peço a Secretaria que encaminhe a todos e eu gostaria também de fazer 

uma proposição, nós estivemos participando como sempre, do primeiro seminário, conselheiro, 

e eu até me lembrei muito de Vossa Excelência lá quando vários ouvidores e inclusive 

ouvidores dos municípios do estado do Pará estiveram presentes junto ao conselho regional de 

contabilidade, e, no dia 21 um trabalho conjunto da controladoria geral da união, da última 

sexta-feira que junto ao conselho federal de contabilidade, ao conselho regional de 

contabilidade, e a ODP, e, o ministério da transparência, parceria da SGU com o ministério da 

transparência. Nós tivemos a participação dos representantes desses órgãos e de diversos 

servidores de ouvidorias dos municípios do estado e trataram e promoveram a campanha onde 

eles estão promovendo uma campanha nacional para estimular as transparências nos gastos 

públicos e correspondentes ao controle social. E muito nos lembrou e nós já temos esse 
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trabalho, já vimos nessa direção e esses órgãos de controle da união, e, do conselho regional 

de contabilidade, estão preocupados também instigando aos municípios e demais instituições 

para esse trabalho e lá o conselho, a SGU, a controladoria geral da união fez uma 

apresentação de que dos municípios paraenses apenas o município de Conceição do Araguaia 

é que tem uma ouvidoria e que realmente fizeram a pesquisa e tem um trabalho excelente. 

Então, eles estão nesse trabalho e uma campanha nacional dos cinco mil, quase seis mil, 5.570 

municípios do Brasil e apenas 60 municípios brasileiros que dispõe de ouvidorias, então esse é 

um controle social que as instituições brasileiras estão preocupadas em promover o estímulo 

para que a sociedade cada vez mais possa estar utilizando-se desses instrumentos junto aos 

órgãos, para que a sociedade participe e os órgãos tem que estar instrumentalizados para que 

a própria sociedade possa acessa-los, então, as prefeituras do Brasil e isso foi um dado que foi 

assim, preocupante, mas que eu acho que é uma cultura ainda nova, e que as instituições cada 

vez mais estão se preocupando e aquelas principalmente os órgãos de controle já levando essa 

vamos dizer assim, essa campanha, esse estímulo no sentido de que há transparência nos 

gastos públicos e, o correspondente ao controle social sejam mais efetivos em todo o estado 

brasileiro. E eu gostaria de pedir ao douto plenário que nós façamos votos de congratulações 

ao conselho regional na pessoa da doutora Fátima, e a controladoria geral da união e ao 

ministério da transparência, ao conselho federal de contabilidade, e, esses órgãos que se 

juntaram para realmente trabalhar nesse vamos dizer assim, nessa campanha e lançaram o 

primeiro seminário que foi aqui em Belém do Pará. Conselheiro Cipriano Sabino. Conselheiro 

Luís Cunha. Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, naturalmente eu acompanho Vossa Excelência e o assunto que 

Vossa Excelência aborda é extremamente relevante e apesar de que o princípio da publicidade 

e da transparência já existem há algum tempo na nossa legislação e ainda verificamos certa 

dificuldade em muitos órgãos da administração pública nas três esferas, com dificuldade em 

implementar essas ouvidorias. As ouvidorias para que as pessoas sejam estimuladas ao 

controle social e etecetera, ao princípio da transparência. E aqui eu me lembrei e aqui a 

conselheira Rosa outro dia lembrou, que foi editada recentemente uma lei 13 mil e alguma 

coisa, do dia 16 de julho. E ele estipulou prazos para que os municípios tenham todas as 

ouvidorias implantadas. E a lei do usuário do serviço público. É uma lei nacional, e ela 
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estipula prazos aos estados e aos municípios, os municipais vão ter dois anos para se 

ajustarem a lei, com carta de serviços e o interessante é que a nossa ouvidoria, o nosso 

tribunal de contas, a nossa ouvidoria é exemplo de algumas outras ouvidorias do país, e já está 

totalmente em sintonia com a nova legislação. Talvez muito pouco precise na coordenação da 

doutora, da conselheira Rosa, alterar os procedimentos da ouvidoria do nosso tribunal. Mas, é 

uma lei muito importante que vai justamente ao encontro desse assunto dessa matéria. E o 

conselho regional de contabilidade na esteira do que já faz a OAB, não se furta a discutir esses 

assuntos. E eu parabenizo e acompanho Vossa Excelência na proposta. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, sendo consubstanciada nos Ofícios nºs 224-

226/2017-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então, eu tenho certeza também que os conselheiros 

substitutos estão de acordo e o Ministério Público, nós vamos encaminhar para o conselho 

regional, para o conselho federal e a CGU, por essa ação do primeiro seminário sobre essa 

ação é uma campanha nacional para estimular a transparência nos gastos públicos e 

correspondente ao controle social. Essa presidência lembra que nós encaminhamos para todos 

os conselheiros, os conselheiros substitutos, a Secretaria de SECEX, a Secretaria de Controle 

Externo, a Secretaria de Tecnologia, o convite formulado pelo secretário da SEMA, o doutor 

Luiz Fernandes, ele esteve aqui nessa corte de contas, demonstrando a vontade e a parceria 

que nós possamos formar junto aquele centro e pelo menos conhecer o CIMAM, que é o Centro 

Integrado de Monitoramento Ambiental do Estado do Pará. É um órgão vinculado à Secretaria 

de Meio Ambiente, e lá nós vamos ter a oportunidade amanhã às 09 horas, todos estão 

convidados, ter a oportunidade de conhecer os sistemas de monitoramento e vamos verificar 

qual mais se adequa ao nosso tribunal. Ontem nós tivemos aqui na presidência uma visita do 

chefe da casa civil e da secretária Isabela, que está trabalhando a questão da sustentabilidade, 

e, ela o secretário de transporte junto com a Secretaria e com a nossa SECEX, e nós falamos, 

conselheiro Odilon, que o estado do Pará precisa se adequar para que possamos, que nós 

estamos trabalhando para o nosso processo eletrônico, conselheiro Luís Cunha, mas, para que 

ele funcione e realmente que tenhamos condições e o estado precisa se adequar todas as 

secretarias dentro do sistema tecnológico. Então, segundo a doutora Isabela que me disse que 

o estado está trabalhando nessa direção, para que possamos ter o acesso direto a todas as 
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secretarias de estado e nós estamos trabalhando para que possamos ter o nosso processo 

eletrônico definitivamente implantado, e nós nesse momento estamos analisando alguns 

sistemas inclusive que estão sendo postos à nossa disposição para que o nosso tribunal veja 

melhor o que possa ser utilizado nessa corte de contas. Então amanhã, às 09 horas, nossas 

excelências terão juntamente conosco a oportunidade de conhecer o nosso sistema que é, 

segundo o secretário, o melhor de todo o estado do Pará. Nós já mandamos o endereço e só 

para reforçar, fica na Boa Ventura da Silva entre a Generalíssimo e a 14 de março, amanhã às 

09 horas no CIMAM, é o Centro Integrado de Monitoramento Ambiental. Nós vamos estar lá e 

possivelmente eu acho que antes do meio dia já estaremos aqui. Com certeza, e nós também 

gostaríamos de lembrar do lançamento do livro do Serzedelo Correia em Brasília, no dia 03, e 

já alguns conselheiros confirmaram e pelos conselheiros substitutos já foi confirmado a 

doutora Milene, já está tudo providenciado, e nós esperamos que a gente possa realmente ter 

sucesso em mais esse evento que será a nível nacional. E dia 03, e dia 10, eu gostaria de pedir 

inclusive essas ações que estão sendo apresentadas e implementadas pelos nossos conselheiros, 

coordenadores de TI, coordenador, ouvidor e a ouvidoria, a corregedoria, a nossa 

consolidação, a sistematização de jurisprudência. São ações que vão nos ajudar no nosso nível 

de qualidade e essa equipe que vai estar dia 10 estará nos avaliando, então eu reforço o 

convite a todos os conselheiros, conselheiros substitutos, e a todos os procuradores, vai ser na 

sala da presidência e se eu não me engano às 09 horas da manhã, na sala da presidência. A 

gente vai montar um espaço que comporte o número de conselheiros. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia: 

Doutor Felipe, confirma a presença amanhã no CIMAM, e também confirma a presença no 

evento de Brasília do lançamento do livro. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está ótimo. E dia 10 também a 

ATRICON, solicita a presença dos procuradores do Ministério Público de Contas, dos 

conselheiros e dos conselheiros substitutos. Todos estarão participando desse debate que é a 

avaliação da qualidade do nosso tribunal. Vão estar aqui a equipe de avaliação de qualidade. 

Ontem no estado do Pará se viu e o Brasil e o mundo também, por uma situação da morte de 

mais um prefeito. Prefeito de Tucuruí, um jovem, que, teve sua vida ceifada trabalhando e, de 

repente dois sujeitos chegaram e tiraram-lhe a vida. A gente fica pensando aqui no estado do 
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Pará já se passaram dentro de um ano, e, entre dois meses na mesma região conselheiro 

Cipriano já aconteceu a morte de três prefeitos e dois vereadores, dois parlamentares dessa 

região. E é uma situação lamentável, triste e dolorosa, anteontem nós estivemos no velório da 

esposa do nosso secretário de administração e eu comentava com o conselheiro Cipriano, que 

aquela senhora que estávamos ali velando, ela tinha uma angústia, porque o seu pai foi 

prefeito de Irituia nos anos 80 e a sua vida foi ceifada assim, parece que do nada, e que até 

hoje conselheiro Odilon, sequer o processo foi a julgamento, não houve prisão, eu acredito que 

pela impunidade os fatos vão acontecendo e parecem ser normal, matarem as pessoas e 

matarem a autoridade. Eu acredito que quando eu tive esse sentimento quando eu estava em 

Irituia, que mataram esse prefeito, é como se tivessem dando um tiro naquela sociedade, 

naquela comunidade, e eu tive esse sentimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente presidente, eu queria aproveitar 

a fala de Vossa Excelência e pedir, não sei se vai fazer, mas, enviar votos de pesar ao doutor 

Serique pelo falecimento da sua esposa, extensivo obviamente e os familiares, os seus filhos, 

inclusive uma filha que está grávida de trigêmeos, e a ao filho dele, a toda a família dela, 

transmitir votos de pesar ao servidor exemplar que não é original do tribunal, mas está aqui há 

muitos anos, e, tem dedicado uma vida a essa instituição, ao tribunal de contas, e, obviamente 

fomos lá abraçar a família, com Vossa Excelência e queremos manifestar também oficialmente 

votos de profundo pesar pelo falecimento. Com relação ao que Vossa Excelência falou, a gente 

vê com muita preocupação isso, a gente conversa com os conselheiros, todos, e os noticiários 

já saem notícias nacionais e até internacionais e comentando a repetição desses fatos 

sucessivos e em pouco espaço de tempo, aliás, não deveria ser nunca, mas está preocupando e 

eu não sei se caberia ao tribunal enviar para o governador essa manifestação de preocupação 

e pedir providências no sentido de tentar enviar esforços máximos no sentido de esclarecer 

esse crime e dar a satisfação devida a sociedade. Como Vossa Excelência falou muito bem, já 

foram cinco prefeitos, cinco pessoas envolvidas com a questão política, três prefeitos, e 

vereadores, e outras pessoas que estão sendo acometidas todos os dias na questão da violência 

do estado do Pará, mas, de qualquer maneira está virando e dá a impressão de que está 

virando uma questão corriqueira e a providência tem que ser tomada e daqui a pouco qualquer 

briga política que tiver vão sair matando pessoas e isso era no Pará, no passado, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1295

principalmente na região em que Vossa Excelência se referiu e em outras. E lá também, 

Paragominas, né, Redenção, enfim, essas regiões todas, Mãe do Rio, eram conhecidas no 

mundo inteiro por questões de violência e isso acabou. E isso foi resolvido e agora está 

querendo voltar essa questão. Então eu acho que era importante uma providência no 

sentido de dar o exemplo e de principalmente dar a satisfação e o retorno que a sociedade 

espera da autoridade competente, então eu queria me somar as palavras de Vossa 

Excelência e muito bem lembrado por Vossa Excelência e o tribunal tem a sua competência 

constitucional, mas não pode estar alheio, obviamente ao interesse público as questões que 

afligem a nossa população. Então é secretário de segurança, governador do estado, enfim, 

as autoridades que tem a competência de atuar nessa questão no sentido de olhar com 

atenção isto, muita atenção, porque está virando uma situação terrível, vamos dizer assim, 

então queria me somar a palavra de Vossa Excelência fazendo essas proposições se assim 

os colegas concordarem e eu acho que era interessante essa manifestação. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Conselheiro, a gente nem pensava que anteontem nós estávamos comentando que aquela 

pessoa que nós estávamos velando tinha um sofrimento muito grande no coração e desde 

84 quando o pai dela foi assassinado, ela era advogada, a família quase toda de 

advogados, todos lutaram e nunca conseguiram sequer mandar prender alguém. Nunca 

conseguiram, eu acredito que nem o processo existe mais. Porque nada foi feito e ela 

sempre comentava com os amigos e com a família do descaso com que aconteceu com a 

morte do pai dela. E era o prefeito da minha cidade, eu o conhecia, era um homem muito 

trabalhador, muito íntegro e que ninguém sabe por conta do que levou ao assassinato. Eu 

vou colocar a proposta de Vossa Excelência com votos de pesar à família do doutor 

Gilberto Serique pela partida a Iolanda, e depois também a família do prefeito. Consultado 

o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo consubstanciada nos Ofícios 

nºs 227-228/2017-SEGER, desta data. Então, nada mais a tratar, agradeço muito a Deus, 

eu agradeço aos conselheiros Cipriano Sabino, Luís Cunha, Odilon, conselheiro substituto 

Daniel Mello, Edvaldo Souza, nossa procuradora, a doutora Deíla e muito obrigada, em 

nome do Ministério Público agradecemos aos jurisdicionados presentes, aos servidores e 
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servidoras, e aos nossos internautas que nos acompanham nas nossas sessões plenárias. 

Muito obrigada, e, em nome de Deus está encerrada essa sessão. 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 (11hs) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

 
Belém, 26 de julho de 2017. 
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