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ATA Nº 5.493 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e nove (29) do mês de agosto do ano dois mil e 

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

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

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, 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. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, tratamento de saúde. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e quatro 

(24) de agosto de 2017, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a 

leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação 

do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: impedido na forma regimental.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, não havendo 

expediente a ser lido, sua Excelência solicitou a inversão da pauta antecipando o julgamento 

dos processos nºs. 9,7 e 6, determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 
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sendo anunciado o Processo nº 2017/51906-8, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por Edmilson Brito Rodrigues, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator 

Conselheiro Substituto Daniel Mello, que solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato 

deferido e retornar na sessão de doze de setembro do corrente ano. Prosseguindo-se foi 

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

Carlos Augusto Nunes Gouvea, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu 

desprovimento e manter inalterado o Acórdão nº 53.192/2014 e por fim, informa o 

encaminhamento de cópias da documentação comprobatória dos autos ao Ministério Público do 

Estado para as providências cabíveis. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

Advogado Ely Benevides de Sousa Neto, procurador do recorrente estava presente e ao ser dada 

a oportunidade de manifestação, o causídico declinou. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

conhecer o recurso, pois tempestivo e conceder-lhe provimento parcial, para tornar as contas do 

responsável regulares com ressalva. Quanto às multas aplicadas pelo Acórdão atacado, uma vez 

já pagas, não cabe sua revisão, portanto, conceder ao responsável quitação plena, conforme 

Súmula 102 do TCU. Consultado o Plenário, assim foram firmados os votos: Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Nego provimento ao recurso, mantendo a 

decisão recorrida. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Provimento 

parcial, considerar as contas irregulares sem devolução de valores e manter as multas 

aplicadas. Em seguida Sua Excelência Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, pediu 

vistas dos autos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/53634-9, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Paulo Liberte 

Jasper, Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a retirada de pauta, sendo de 

imediato deferido. Neste momento, sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior se ausentou do Plenário. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/50644-0, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Gurupá, responsável Raimundo Nogueira 
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Monteiro dos Santos, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, sem devolução de valores, com 

aplicação das multas regimentais e recomendações ao 8ºCRS/SESPA (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, e, aplicar ao seu responsável a multa 

no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em decorrência das falhas apontadas, nos 

termos dos arts.158, I, e 243, I, “b”, todos RITCE/Pa. 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. Neste momento sua Excelência o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, retornou ao Plenário, e o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, se ausentou em definitivo do recinto. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2012/50297-5, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, exercício financeiro de 2011, responsável Teresa Lusia 

Martires Coelho Cativo Rosa, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, com as 

recomendações à Secex, Semas, apostas no item 7 do relatório técnico 510/511 (Vol.03) à 

Semas, com exceção dos itens 7.5 e 7.8 e, ainda, imputar ao senhor Aníbal Pessoa Picanço a 

irregularidade por grave infração à norma legal, na contratação da empresa Spot Image Brasil 

Serviços em Imagens de Satélites, por inexigibilidade de licitação e considerando que as contas 

anuais da Sema relativas ao exercício de 2009 ainda não foram julgadas (processo 2010/50666-

9), entende pertinente a remessa de cópia dos referidos relatórios para juntada naquele processo, 

para que se proceda a análise e julgamento da matéria nos autos do processo respectivo (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, embora 
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regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para  julgar as contas regulares e acatar as sugestões do Órgão Técnico e do 

Ministério Público de Contas, para que sejam recomendadas, à Semas as medidas descritas no 

item 7 do relatório de fls.510/511, com exceção dos itens 7.5 e 7.8 e a observância da 

orientação do Tribunal de Contas da União, bem como, que seja determinado à SECEX o 

cumprimento dos critérios observados pelo MP de Contas e determinar a juntada de cópias dos 

relatórios técnicos ao processo nº 2010/50666-9. 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 

2012/52350-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Xinguara, responsável José Davi 

Passos, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

pela irregularidade das contas, sem devolução de valores e aplicação das multas regimentais e, 

ainda, sugere o encaminhamento de cópia do convênio para análise dos respectivos programas 

nas contas anuais da SEDURB, relativas ao exercício de 2012 e/ou 2013 (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$907,00 (novecentos e sete reais), pela intempestividade e, ainda, aplicar a senhora Ana Suely 

Maia de Oliveira a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pela falta do Relatório 

de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio e, ainda, que seja anexada cópia do convênio 

nos presentes autos ao processo de análise das contas da SEDURB, exercícios 2012 e 2013. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/53077-1, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, responsável Antonio 
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Nilton de Albuquerque, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, sem prejuízo das multas-sanção e multa-coerção ao seu responsável e, ainda, que 

seja reaberta a instrução processual para citação do seu responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu sua proposta 

de decisão para julgar as contas regulares com ressalva, aplicando ao responsável a multa de 

R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) pela instauração da tomada de contas e 

com expedição de determinação ao município de Nova Esperança do Piriá. 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52417-9, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Cultural ''Atrapalhados na Roça'', responsável Edivaldo 

Paixão Barbosa, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante da douta procuradoria que, antes da manifestação acerca do processo, 

proferiu as seguintes palavras: Senhora presidente, antes de reiterar o opinativo, eu gostaria de 

externar os parabéns e registrar os dez anos de casa que o Conselheiro Cipriano fez ontem, 

parabenizá-lo e torcer para que isso seja multiplicado. Feito esse registro, reitero o parecer, 

senhora presidente, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns, 

conselheiro. A presidência tornou público que o responsável supracitado, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou no 

âmbito das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 
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antes de proferir o voto assim se pronunciou: Presidente, eu quero agradecer a lembrança do 

doutor Felipe, que fala em nome dele e de todo o Ministério Público de Contas. No dia 28 de 

agosto de 2007, às 10 horas da manhã, doutor Tuffi estava aqui, e eu fui recebido por todos os 

conselheiros, pelo Ministério Público todo, fui saudado pelo doutor Antônio Maria Filgueiras 

Cavalcante, por Vossa Excelência – na época, falou em nome do tribunal –, e, cumprindo tudo 

que determina a constituição, o regimento, a lei orgânica, com as bênçãos e com a graça de 

Deus, eu tomei posse no dia 28 de agosto de 2007. Ontem, completou dez anos. Eu guardo isso 

no coração, porque, Conselheiro Luís Cunha, para mim, foi uma benção de Deus. Eu virtude 

da disputa do concurso ter sido tão grande – Vossa Excelência já participou do processo – e 

tão difícil, eu agradeço a Deus, que me abençoou, me iluminou e me trouxe para cá. Eu estou 

aqui trabalhando, com muita alegria, satisfação, tentando fazer o máximo que eu posso para 

contribuir com o tribunal e com o Estado do Pará. Vesti a camisa, luto por esse tribunal. Eu 

quero agradecer as palavras, a lembrança gentil e generosa do doutor Felipe, quando se refere 

a isso. E eu agradeço ao Ministério Público. Como eu disse, desde a posse, ele sempre me 

recebeu de braços abertos. A doutora Rosa ainda estava lá, doutora Iracema, doutora Helena, 

um grupo de pessoas que me recebeu muito bem. Então, muito obrigado pela lembrança e 

pelas gentis palavras, doutor Felipe. Guardo no coração. Conselheira Lourdes, também, muito 

obrigado. Em seguida o relator proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando 

solidariamente responsáveis pelo débito o senhor Edivaldo Paixão Barbosa e a Associação 

Cultural “Atrapalhados Na Roça”, para ressarcir ao erário estadual na importância de 

R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), aplicar ao responsável as multas de 10% (dez por 

cento) sobre o débito atualizado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da 

prestação de contas e determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos 

autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. 

Consultado o plenário, assim foram firmados os votos: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis 

da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

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

Excelência, eu também quero, aqui, cumprimentar e parabenizar o Conselheiro Cipriano pelos 

dez anos nesta casa, e dizer que a história de Vossa Excelência e de nós. Eu – então na ocasião 

de conselheiro substituto –, doutora Patrícia, que não está mais conosco, mas doutor Julival e 
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doutora Milene, tomamos posse, quando Vossa Excelência completou cinco anos. Ingressamos 

em um concurso iniciado, salvo memória, na gestão de Conselheira Lourdes, mas concluído na 

gestão de Vossa Excelência. Então, nossa história está sincronizada, quando comemorarmos 

sua data neste tribunal, nós também comemoramos juntos. É uma grande festa, uma grande 

alegria estar aqui, com Vossa Excelência. No voto, eu acompanho, na íntegra, Vossa 

Excelência. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Parabenizando, também, o relator, pelo aniversário na casa, eu acompanho o voto. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o relator. Em seguida proclamou a presidência que resolveu o plenário, por 

unanimidade, acompanhar a posição do relator. Logo após foi anunciado o Processo nº 

2016/51091-0, que trata dos Embargos de Declaração opostos por Laurival Magno Cunha, 

Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

o imediato deferimento. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2016/50755-1, que cuida do 

Ato de Aposentadoria em favor de Manoel Bento Barbosa Miranda, Procurador Antonio Maria 

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

disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público que ratificando 

o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência proferiu proposta 

de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário, este acenou positivamente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, 

acompanhar a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

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

lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2017/50783-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Benedito Walter do Rosário 

Pinheiro Amorim, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o 
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registro. Consultado o plenário, este decidiu positivamente, oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acompanhar a posição do relator. Nos 

termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos 

processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi 

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

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

antecipando-se ao anúncio da matéria administrativa, Sua Excelência o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, apresentou a seguinte manifestação: Senhora presidente, enquanto a senhora 

prepara a matéria administrativa, eu quero aproveitar para registrar, aqui, os cumprimentos, 

os parabéns ao eminente colega – Conselheiro Cipriano Sabino. Dez anos da sua história aqui 

no TCE. É muito tempo. Parece pouco, mas não é. Conselheiro Cipriano foi, por duas vezes, 

presidente desta Casa, e foi responsável por muitas cosias boas que aconteceram aqui. 

Realizou dois concursos públicos, que eu considero da maior importância para a construção de 

quadro efetivo próprio da instituição. O primeiro, foi o que permitiu a entrada dos nossos 

conselheiros substitutos, e, o segundo, para servidores da casa. Realizou obras importantes, 

como esse prédio do anexo, que, hoje, tem um auditório de altíssimo nível, e outras pequenas 

obras: representação de Marabá, de Santarém. Não foi só o ato criando a instalação dessas 

representações, mas construir a obra física e equipá-la para receber, em um nível alto, a nossa 

representação – tanto de Marabá, quanto de Santarém. A revitalização que eu fiz na minha 

gestão, ele deixou tudo encaminhado, dinheiro em caixa – quase todo o valor –, e eu só fiz dar 

prosseguimento. Ainda tem o PCCR dos servidores, que foi iniciativa da gestão de Vossa 

Excelência – eu fui apenas o relator, Vossa Excelência era o presidente. Vossa Excelência tem 

uma história para contar, tem trabalho a mostrar, tem um resultado positivo. Eu peço a Deus 

que abençoe Vossa Excelência, continue trabalhando com dedicação, fazendo a sua parte, para 

que a gente possa, cada vez mais, fortalecer a nossa instituição. Que Deus abençoe seu 

trabalho e a sua família. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A matéria administrativa que nós 

vamos apresentar, hoje, é o relatório da comissão do nosso Tribunal de Contas do Estado, 

através do marco de medição de desempenho dos TCs, onde, no dia 18 de setembro, nós 

teremos a equipe da Atricon, que vai estar nesta Corte de Contas, junto com toda a comissão 
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de avaliação, para a análise e avaliação. Nós estaremos sendo avaliados. A equipe já fez uma 

prévia, junto à presidência desta corte, e nós solicitamos que a comissão pudesse encaminhar 

aos conselheiros, e, hoje, nós vamos assistir à apresentação, em plenário, pela comissão, que 

trabalhou o relatório, durante esse ano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Presidente eu não posso deixar de agradecer as palavras 

gentis e generosas do doutor Odilon e do Conselheiro Luís Cunha, e Conselheira Rosa, 

também. Eu tive uma aproximação de trabalho – de amizade a gente já tem, há muitos anos – 

com o Conselheiro Luís Cunha, em virtude de ele ter sido meu vice-presidente. Nós fizemos 

muitas coisas juntos, nesses dez anos. Pelo rodízio natural do processo de direção da casa, ele 

sempre me acompanha. Eu, quando fui coordenador de processo – porque ainda não tinha a 

corregedoria, Conselheiro Odilon –, o Conselheiro Luís Cunha vinha junto comigo. Fui para a 

vice-presidência, ele foi para a coordenadoria de processos; fui para a presidência, ele veio 

para a vice. Então, eu quero, rapidamente, agradecer, presidente. Vossa Excelência foi muito 

gentil e generosa comigo em todos esses dez anos, como o Ministério Público também, 

parecerias importantíssimas que nós fizemos. Dentro do que nós pudemos fazer, fizemos o 

máximo. Conselheiro Odilon foi muito gentil, mas acredito que nós cumprimos a nossa 

obrigação. Existia uma polêmica nessa direção, um debate. Nós trabalhamos junto com os 

conselheiros, e todos eles entenderam essa questão no sentido de que nós tínhamos que 

avançar em várias situações, e, uma delas, foi essa que Vossa Excelência se referiu, que o 

Conselheiro Luís Cunha fez, e, como vice-presidente, todo o processo ajudou na questão, desde 

o termo de referência que a Conselheira Lourdes iniciou e nós demos prosseguimento. Então, é 

obrigação nossa, está na constituição, nós temos todo um dever a ser cumprido quando a gente 

toma posse, assume, e jura cumprir a nossa legislação, constituição. Então, queria somente 

agradecer. Acredito que nós fizemos o máximo – eu e o Conselheiro Luís Cunha – que podemos 

fazer, Vossa Excelência também, Conselheiro Odilon. Conselheira Rosa, sem palavras, se 

dedica ao máximo, também, vestindo a camisa, lutando pela nossa instituição, pelo nosso 

tribunal. Eu vejo que o tribunal cresceu muito. Não fui eu. O tribunal vem crescendo, há 15, 20 

anos. Não é o Cipriano, A ou B, é o conselho, como um todo. Então, eu quero agradecer as 

gentis palavras de Vossa Excelência, Conselheiro Odilon, do Conselheiro Luís Cunha, 

destacando que ele me ajudou muito. Em todos os momentos que eu precisei, ele esteve ao meu 
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lado. Nunca se negou. Ao contrário, dando soluções, ideias, sugestões e ajudando. Agradeço a 

todos os conselheiros. Eu estou fazendo rapidamente, para concluir e dar oportunidade para a 

gente tratar da questão do monitoramento do desempenho. Eu tenho que agradecer a todos os 

conselheiros. Conselheiro Nelson Chaves, desde antes da posse, como Vossa Excelência 

também, Conselheira Lourdes. Antes da decisão, foi uma luta muito difícil. Quem sabe um 

pouquinho da história – Vossa Excelência e Conselheiro Nelson –, sabe como foi complicado. 

Naquele momento, nós tínhamos, simplesmente, oito candidatos inscritos para disputar uma 

vaga, e era a vaga do legislativo, que aprovou já a indicação de oito. Era uma disputa 

dificílima, mas, graças a Deus, eu tive o apoio de muitas pessoas. Eu lembro de uma visita que 

eu recebi do Toninho, antes da disputa. Enfim, muita coisa a agradecer. Eu estou fazendo uma 

espécie de prestação de contas, um resumo, tentando, Conselheiro Luís Cunha – como Vossa 

Excelência disse, é muita coisa –, resumir que eu tenho esse compromisso comigo mesmo, e 

entendo que tenho com a sociedade, de dar satisfação do meu trabalho. Desde quando fui 

eleito vereador de Belém, eu faço isso anualmente, um resumo do que aconteceu, e presto 

contas para a sociedade. Eu acho que é uma obrigação que eu tenho, um dever, e eu estou 

tentando fazer. Ano que vem, Conselheira Lourdes, completo 30 anos de vida pública. Para 

mim, é uma alegria, uma honra, uma felicidade. Então, estou concluindo, com o apoio da 

presidência, não tem custo nenhum, as pessoas que estão se oferecendo e me ajudando a fazer 

esse trabalho, com o aval e apoio da presidência. A Conselheira Lourdes está me dando apoio 

nesse sentido. Sem custo nenhum, de uma maneira que a gente possa, Conselheiro Luís Cunha, 

Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa, conselheira presidente e caros conselheiros substitutos, 

mostrar para a população o resumo do trabalho nesses dez anos. Acredito eu que, fazendo isso, 

senhora presidente, estou prestando contas e dando satisfação para a sociedade, do nosso 

papel, do nosso trabalho aqui, e tenho tido o apoio de todos da secretaria, da comunicação. 

Enfim, todos têm colaborado comigo nesses dez anos, e tenho certeza de que sempre vão 

colaborar. Eu só tenho a agradecer a todos os conselheiros. Eu agradeço o Conselheiro Nelson 

Chaves, Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon, Conselheira 

Rosa. E eu quero, também, fazer dois registros de agradecimento ao Conselheiro Ivan Barbosa 

da Cunha, e, também, ao conselheiro substituto, doutor Edilson, que, ainda quando estavam 

aqui, sempre foram parceiros, colegas. O Ministério Público, doutora Helena, que comandou 
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lá, também, uma grande amizade, parceria. Enfim, eu só tenho a agradecer tanta coisa. Eu 

posso até cometer o erro de esquecer, como, com certeza, estou cometendo, mas eu vou tentar, 

nessa prestação de contas, mostrar um pouquinho, Conselheiro Luís Cunha, do nosso trabalho, 

com o apoio que Vossa Excelência me deu, irrestrito, durante esses dez anos. Então, eu 

agradeço a Deus, meu senhor maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus. E agradeço a todos 

vocês que estão comigo, me apoiando. Sinceramente, presidente, não tenho queixa de ninguém. 

Todo mundo ajuda, me apoia. Não sei se é meu jeito de falar, de conversar, não sei o que 

acontece, mas sei que, graças a Deus, as portas sempre estão abertas para mim, e eu tenho 

recebido o apoio e o carinho de todos, nesta casa. Então, eu agradeço a Deus e a todos vocês, 

aos servidores do tribunal, de um modo geral; aos conselheiros, conselheiros substitutos. 

Enfim, muito obrigado a todos vocês e ao meu Deus. Obrigado, presidente. Conselheiro Luís 

Cunha, Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa, obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns a Vossa 

Excelência. O tribunal é agradecido pela sua grande contribuição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Senhora presidente, 

senhores conselheiros, não posso perder a oportunidade de parabenizar o Conselheiro 

Cipriano por esses dez anos de atuação no Tribunal de Contas do Estado. Quando ele estava 

completando cinco anos – exatamente no dia, quando presidente –, nós tomamos posse aqui, 

como conselheiros substitutos: o Conselheiro Odilon, eu, a Patrícia e a Milene. Já estamos 

aqui há cinco anos. Ou seja, temos essa feliz coincidência de fazer aniversário, aqui no 

tribunal, na mesma data do Conselheiro Cipriano. Parabéns. Foi bem destacada a sua 

atuação, pelo Conselheiro Luís Cunha. Que o senhor possa continuar sendo esse homem 

brilhante e que tanto nos cativa, e, quando ausente – de férias ou de licença de saúde, alguma 

coisa –, nós sentimos tanta falta. Que Deus abençoe o senhor e a sua família. E ao Conselheiro 

Odilon, a Milene e a mim, também, pelo aniversário de cinco anos aqui no Tribunal. Obrigado 

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

Lima de Oliveira: Parabéns aos três. A Patrícia já foi, não é? Parabéns, conselheiro, a Vossa 

Excelência e ao Conselheiro Odilon, cinco aninhos. Ele, sempre cinco anos na frente. Ao 

doutor Julival. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior: Quero agradecer, presidente, ao doutor Julival. Muito obrigado pelas 
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generosas palavras. Sempre fala muito bem. Eu ouvi falar de que a doutora Patrícia se 

arrependeu, amargamente, de ter ido para outro tribunal. Há rumores aí. É uma pessoa 

querida, também, que nos deixou, ganhou a simpatia e o carinho de todos. Doutora Milene está 

de folga, ausente por alguma razão, mas, naquele momento, que, hoje, completaria os cinco 

anos, junto com a doutora Patrícia, diz que, se ela pudesse voltar atrás, ela estaria aqui 

conosco, trabalhando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha: Presidente, falando sobre a Patrícia, eu me encontrei com ela e perguntei como 

está a situação dela em Campo Grande, mais próxima dos pais e dos sogros. Ela falou: 

“Julival, eu sinto saudade de Belém. A minha filha, mais velha, falou que a melhor parte da 

infância dela foi aqui, em Belém”. O esposo lamenta, porque lá ele não tem aquele futebol que 

tinha aqui, com o Conselheiro Cipriano e companhia – os craques da bola. Enfim, mais ou 

menos, ela transmitiu isso: está meio que arrependida de ter saído daqui. Ou arrependida 

amargamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: 

Senhora presidente, eu também tenho dois assuntos rápidos. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É sobre o aniversário? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Sim. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Porque, logo, eu gostaria de passar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Perfeito. É que, na verdade, eu também gostaria de falar 

sobre a viagem, que eu participei da comissão de qualidade do Rio Grande do Sul. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Pode ser em seguida? Que já estão os servidores aí para apresentar. O senhor 

aproveita e logo fala, também, mais ou menos, porque Vossa Excelência está em uma outra 

equipe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Certo. 

Então, eu gostaria de cumprimentar o Conselheiro Cipriano pelos dez anos, fazendo, também, 

uma menção em relação à sua participação, e dizer que o conselheiro foi humilde quando 

disse: “eu simplesmente cumpri a constituição, quando da realização do concurso”, mas o 

Conselheiro Cipriano, na verdade, teve um ato de coragem, porque cumpriu a constituição, 

mas poderia, simplesmente, não tê-lo feito, porque, ainda que exista a previsão, isso é dentro 

de um tempo certo do tribunal, de uma discricionariedade da conveniência e da oportunidade, 
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e entendeu, o conselheiro, ser o momento, e oportunizou a nós que estivéssemos aqui e que o 

tribunal tivesse os seus quadros mais completos, sobretudo, mais no que diz respeito à nossa 

carreira. Sempre demonstrou um respeito muito grande pela nossa carreira, porque, além da 

realização do concurso, eu tive a oportunidade de acompanhar – por ter feito o concurso –, 

desde 2011, muito proximamente, a atividade do tribunal e da sua presidência, conselheiro, e 

nutri uma certa esperança, em um dado momento, e, pessoalmente, tomei outras medidas na 

minha vida, porque entendia que não seria, mas eis que, no apagar das velas, o conselheiro 

ainda prorrogou o concurso público, e, depois, o Conselheiro Luís Cunha iria nos convocar a 

tomar posse. Então, se estamos aqui, hoje, devemos muito à participação de Vossa Excelência. 

Sobretudo mais, todo o desenvolvimento do nosso cargo dentro do tribunal se deve muito à sua 

presidência, conselheiro. Além de realizar o concurso, outras prerrogativas do cargo, previstas 

constitucionalmente, foram respeitadas e cumpridas por Vossa Excelência, e implementadas. 

Isso deu uma estatura de cumprimento das diretrizes da Atricon e dos ditames constitucionais 

em relação aos nossos cargos. Pessoalmente, creio que todos nós, conselheiros substitutos, 

somos muito gratos ao conselheiro pela sua coragem e ousadia. Mas felicito, desejo 

longanimidade na sua vida, na sua estada no tribunal, e de relevantes e importantes serviços 

prestados, agora, a toda a sociedade paraense, com a sua atuação sempre muito justa e correta 

em relação à sua atividade. O Tribunal e o Estado do Pará ganham muito com a sua 

participação, conselheiro. E nós, conselheiros substitutos, também. Obrigado, e meus 

parabéns, felicidades em sua estada. E, também, logicamente, aos conselheiros substitutos: 

doutor Julival; doutor Odilon; doutora Milene –que aqui não está presente –, pelos cinco anos 

de tribunal. Muita coisa há pela frente, ainda, nobre colega, Conselheiro Odilon, e muito tem 

Vossa Excelências, assim como a doutora Milene, a contribuir para essa Corte de Contas e 

para o Estado do Pará, porque vossas atribuições assim exigem. Sei da competência de vocês e 

sei que vocês podem, efetivamente, dar o retorno que a sociedade paraense espera de vocês, e 

que o Estado merece. Meus parabéns pelos cinco anos. Desejo, a vocês, felicidades. Contem 

com a minha amizade e contribuição, sempre. Obrigado, presidente, pela palavra. Em relação 

à minha viagem, eu espero o momento seguinte para pedir a palavra, novamente. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: 

Bom dia, presidente, conselheiros, servidores da casa, representantes do Ministério Público de 
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Contas – Felipe Rosa Cruz. Eu pedi a palavra para homenagear, relembrar, dar os parabéns, 

nesses dez anos de vida aqui no Tribunal de Contas, conselheiro. Você mencionou muito bem a 

dificuldade da sua escolha pela assembleia, que foi árdua, também, difícil. Pela sua trajetória 

aqui, pela sua história nesses dez anos – como foi dito, anteriormente –, muito agrega ao 

tribunal e ao Estado do Pará. Desejo meus parabéns, relembrando, também, que, sempre de 

forma humilde – até mesmo antes de ingressar no tribunal, cheguei a ter contato com Vossa 

Excelência –, mesmo enquanto presidente, sempre me atendeu de forma justa, como sempre 

tem sido a sua atuação aqui no tribunal. Aqui, também, homenageio os cinco anos dos então 

conselheiros substitutos – mas, hoje, Conselheiro Odilon –, e, também, aos conselheiros 

substitutos Julival e Milene, que muito me inspiram, também, nessa evolução da história do 

direito, da legalidade. E, também, pelo acolhimento pessoal, eu quero parabenizar, aqui, por 

essa data simbólica: dez anos do Conselheiro Cipriano, e cinco anos dos conselheiros 

substitutos. Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para estender os cumprimentos – que já fiz ao 

Conselheiro Cipriano – ao Conselheiro Odilon e aos conselheiros substitutos, Julival e Milene, 

desejando sucesso na sua trajetória. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheira Lourdes, posso afirmar que ninguém planejou 

isso, doutor Felipe que puxou, e eu já sou grato por isso. Grande amigo que reconheço, tenho 

admiração e um respeito muito grande por ele. Eu vou tentar fazer esse resumo, mas 

agradecer, mais uma vez, doutor Julival, doutor Daniel, doutor Edvaldo, pelas generosas e 

gentis palavras, e a relação que a gente tem, extremamente boa, produtiva, de amizade, de 

carinho e de respeito. Eu agradeço esse trabalho, junto com Vossas Excelências, que sempre 

contribuíram muito, não só com o tribunal, em si, mas com a minha pessoa, efetivamente, 

sempre que eu precisei. Então, Conselheira Lourdes, eu vou tentar resumir uma espécie de 

publicação, mas eu lembro que tive reunião com Vossa Excelência, que esteve comigo, no 

escritório; fui à casa do Conselheiro Nelson Chaves, algumas vezes, antes da posse, porque a 

decisão foi dia 9 de agosto, na assembleia. A posse, foi dia 28. Então, eu tive uma contribuição 

muito grande. Eu lembro que eu fui algumas vezes na casa do Conselheiro Nelson, estive com 

Vossa Excelência, que se colocou à disposição e foi comigo ao escritório, conversamos. Ou 

seja, foi uma batalha, uma caminhada, mas que Deus nos abençoou, nos dando a vitória. Eu 
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acho que, principalmente nós três – eu, Vossa Excelência e o Conselheiro Nelson –, a partir 

dessa vinda nossa, conseguimos avançar em muitas coisas que não conseguíamos antes, vamos 

dizer assim. Até conversando muito com o Conselheiro Nelson, sempre me ajudou, me 

aconselhou, me apoiou, e, em muitas coisas, nós conseguimos avançar, no sentido de cumprir o 

nosso papel constitucional. Então, eu queria agradecer, senhora presidente, as palavras 

generosas, e peço vênia a Vossa Excelência. Não estava planejado. Um dia, eu vou trazer um 

resumo. Obrigado. O concurso que foi feito para eles, que eles, por merecimento próximo, 

dedicação e competência, foram lá e emplacaram esse golaço na vida deles, nós brincávamos, 

entre nós, lembra, conselheiro? “Esse concurso, no final, vai ser para conselheiro”, porque 

estaria uma vaga aberta, que eles iam preencher, de qualquer maneira. Tudo acabou 

acontecendo de acordo com o que determina a constituição, e o contexto transcorreu na maior 

normalidade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem. Parabéns para você a para os nossos colegas Odilon, 

Julival, Milene e Patrícia – que já está em outra região, mas sente saudade de nós. Se sente 

saudade, é porque foi bom. Agora, vamos falar do marco de medição de desempenho dos 

tribunais de contas, e falar do nosso, para que, no dia 18, quando a equipe se fizer presente, 

constate o que realmente irão afirmar neste plenário, agora, a equipe. Nós temos o doutor 

Valino, a doutora Lilian, que fazem parte da comissão. Os membros da comissão: George, pela 

Secretaria de Tecnologia da Informação; Isabela Emmi, pela Secretaria de Planejamento; 

Jorge Batista Júnior, pela Secretaria Geral; Maria Carolina Ferreira Rameiro, controle 

interno; Mariúcia de Fátima Santos Dias Lacerda, Secretaria de Gestão de Pessoas; Reinaldo 

dos Santos Valino, pela Secretaria de Controle Externo; Sônia Abreu da Silva Elias, também 

pela Secretaria de Controle Externo. Esses são os membros de cada unidade de trabalho, que 

eu convidei para que estivessem aqui. Eu estou vendo que está faltando alguém. Também, pela 

Comissão de Controle de Qualidade, Ana Paula da Cruz Maciel; Carlos César da Silva 

Gomes, secretário de TI; Lilian Bendahan, secretária de Planejamento. Esses foram os que 

compuseram as duas comissões. Para que nós pudéssemos ter esse trabalho, eles devem ter 

perturbado muito os gabinetes de conselheiros, os departamentos da casa, para que pudessem, 

hoje, estar com esse trabalho – por sinal, muito bem elaborado por toda essa equipe. Eu quero 

antecipar meus parabéns, mas eu gostaria de passar a palavra. A Lilian e o Valino estarão 
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apresentando o trabalho da comissão. Com a palavra, doutora Lilian, e, logo, o doutor Valino. 

Manifestação da Doutora Lilian Bendahan: Bom dia, presidente, procurador Luís Felipe, 

conselheiros, conselheiros substitutos, colegas. É uma satisfação, para nós, depois de um 

período de trabalho de maio a agosto, apresentar, aos senhores e senhoras, o resultado do 

marco de medição de desempenho do nosso tribunal. Só para relembrar, para fazer um 

histórico: a adesão ao marco de medição de desempenho foi realizada pelos 34 tribunais, 

incluindo o nosso. A aplicação é bienal – de dois em dois anos. Houve uma primeira em 2015, 

e, agora, em 2017. O monitoramento é anual. A divulgação dos resultados será em novembro 

de 2017, no Congresso Nacional dos TCs, em Goiânia. O objetivo é fortalecer o Sistema 

Nacional de Controle Externo e contribuir para que os TCs atuem, cada vez mais, de maneira 

harmônica, efetiva e uniforme, aprimorando a qualidade e a agilidade das suas auditorias, 

julgamentos e governança interna. Um dos critérios do MMD, proposto pela própria Atricon, é 

que não há ranqueamento entre tribunais, nem entre as áreas avaliadas. Oferece uma 

metodologia que estimula a boa governança. A ideia, sempre, é estimular um processo de 

padronização, de harmonia entre os tribunais, onde, daqui a alguns anos, possamos comparar. 

Hoje, nós não temos esse ranking comparativo – não é divulgado. Avaliação por pares, 

realizada por outro TC ou pela Atricon. Isso vai acontecer, no nosso caso, em 18 de setembro. 

A Comissão de Garantia de Qualidade virá ao nosso tribunal para ratificar – ou não – as 

nossas avaliações, que passaram pela Comissão de Avaliação e do controle de qualidade. A 

metodologia proposta pela Atricon – e que nós estamos utilizando desde 2015 – é composta por 

domínios, que é o nível mais alto. Cada domínio tem um ou mais indicadores, onde temos a 

composição, dentro dos indicadores, de dimensões e critérios. Os critérios são, justamente, as 

perguntas que são feitas para nós: atende, não atende ou não se aplica? No nosso MMD de 

2017, existem oito domínios, 28 indicadores, 86 dimensões e mais de 500 critérios. Aqui, eu 

faço uma observação: desses mais de 500 critérios, aproximadamente 300 são respondidos 

pelo controle externo. Então, vocês imaginem a quantidade de critérios e condições que são 

exigidas pelo controle externo. No nosso domínio “independência e marco legal”, existe um 

indicador; na estratégia para o desenvolvimento organizacional, existem, também, um; 

estrutura e gestão de apoio, cinco indicadores; recursos humanos e liderança, dois 

indicadores; seletividade e tempestividade, seis – esse e o outro são os que compõem o maior 
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número de indicadores; normas e metodologia de auditoria, cinco; resultados de auditoria, seis 

– que, junto com o domínio que celeridade e tempestividade, são os que têm maior quantidade 

de indicador; comunicação e controle social, dois, que totaliza os 128 indicadores. Nós 

trouxemos para vocês – para todos nós, inclusive para os nossos colegas, também –, para 

verificarmos esse nível de pontuação, porque, quando nós respondemos que atende, não atende 

ou não se aplica, ele entra em um cálculo, e é aí que vai gerar a nossa nota. Então, quando se 

tem, no nível gerenciado, nota quatro, é a excelência; nível estabelecido nota três, atividade é 

satisfatória; desenvolvimento nível dois, atividade ainda não é satisfatória. Essa nota é já na 

nota geral de todos os domínios, considerando, também, os indicadores. Nível de base nota um, 

mecanismos de fiscalização são insuficientes; e, sem pontuação – zero –, atividade não existe 

ou ainda não está em funcionamento. Só para adiantar – mas ainda não vou dizer, para criar 

um clima –, nós, do TCE, crescemos de nota, de 2015 para 2017. Então, isso quer dizer que nós 

estamos focados em atender aos critérios que não tínhamos pontuação. A nossa Comissão de 

Avaliação, como a presidente já colocou, é composta por colegas, cada um dentro das suas 

unidades de trabalho, nas quais eles, que são os responsáveis por adquirir e colocar em uma 

pasta as evidências, porque, o que é mais importante e interessante, no MMD, não é dizer, 

apenas: “eu atendo” e “eu não atendo”, mas é mostrar as evidências e elas serem validadas 

pela Comissão de Avaliação e pela Avaliação de controle de Qualidade, que também, agora, 

vai passar pela avaliação de qualidade da Atricon. A Isabela Emmi não está presente, 

presidente, porque está de licença médica, o George já retornou de férias, a Carolina está 

presente, a Mariúcia, também por uma questão de saúde – ela se submeteu à uma cirurgia –, 

não pode estar em ambientes com muita gente, o Reinaldo e a Sônia Abreu. Todos foram 

designados, através da portaria 32.183, de março de 2017. A Comissão de Controle de 

Qualidade é composta pela Ana Paula, secretária da Secex; pelo Carlos Gomes, secretário da 

Setin; e por mim, secretária de Planejamento. Também fomos designados pela portaria 32173, 

de março de 2017. É importante colocarmos que, neste ano, a partir de uma deliberação da 

nova gestão da presidência, a Secretaria de Planejamento é a que conduz este processo. Ela é 

a fomentadora do processo, mas muito próximo da Secex, principalmente do nosso colega 

Valino, pela própria experiência que ele já tem nessa matéria. Bem, resultados por 

indicadores. Os gerenciados que obtiveram pontuação quatro, foram os QATC planejamento 
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estratégico, Escola de Contas, processo de auditoria operacional e ouvidoria. Apenas esses 

quatro critérios, QATC, indicadores que é têm a nota excelência, quatro, que representa 14%. 

O estabelecido, pontuação três, esses foram quantidade de sete, que representa 25%. É o 

QATCU, composição, organização e funcionamento dos TCs, súmula e jurisprudência, gestão 

de tecnologia da informação, informações estratégicas para o controle externo, 

acompanhamento das decisões, fiscalização de obras públicas, comunicação com a mídia, com 

os cidadãos e com as organizações da sociedade civil. Neste critério, quem responde dentro 

dos critérios, quem tiver, no mínimo, três, sim, está dentro do critério da pontuação três. O 

nível de desenvolvimento, que é o nível de pontuação dois, foram seis indicadores, que 

representa 21% do total: controle interno, gestão de pessoas, agilidade do julgamento de 

processos e gerenciamento de prazos, plano de auditoria e gestão da qualidade, fundamentos 

da auditoria operacional, e resultados da auditoria operacional. E, na pontuação um, 

infelizmente, representa ainda, 18%: código de ética para membros e servidores, corregedoria. 

Não quer dizer que todos os critérios foram não, mas, no mínimo, você tem que responder três 

para ir para o desenvolvimento quatro. Controle externo concomitante, processo de auditoria 

de conformidade, auditorias com temas específicos. Não existe ou não funciona, ainda temos 

seis indicadores, mas podemos dizer que alguns foram iniciados nesse ano, como a fiscalização 

da educação, resultados da auditoria de conformidade. Nós estamos no nível 21%, que 

representa nos 28. Aqui, eu divido com o nosso colega Reinaldo Valino, que vai dar 

continuidade. Depois, a gente retorna, para o fechamento. Manifestação do Doutor Reinaldo 

Valino: Bom dia, presidente, senhora Lourdes Lima; procurador geral, doutor Felipe; 

conselheiro Cipriano Sabino – parabéns pelos seus dez anos de casa, que eu tive a honra de 

participar da sua gestão quando presidente; Conselheiro Luís Cunha; Conselheiro Odilon, 

Conselheira Rosa Egídia; conselheiros substitutos, doutor Edvaldo, Daniel, Julival; parabéns, 

também, ao doutor Odilon e Julival, pelos 25 anos de casa; colegas, senhoras e senhores. 

Dando continuidade ao que nossa colega Lilian falou, vamos apresentar, aqui, o impacto do 

que foi em 2015, como o tribunal estava e como estamos agora, em 2017, para aqueles 

indicadores que avançaram. Os que não forem demonstrados aqui, ficaram com a mesma 

pontuação. No indicador da corregedoria, em 2015, ela tinha pontuação zero, e, agora, em 

2017, passou para um; no indicador de controle interno, passou da nota um para a nota dois. É 
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uma forma de visualizar como ficou o desempenho dos indicadores. Já a gestão de tecnologia 

da informação, teve um salto, saindo da nota um para a nota três, em 2017; a Escola de Contas 

obteve a nota máxima, saindo da nota três para a nota quatro, de excelência; no indicador de 

agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de prazos, a pontuação, em 2015, era 

um, e, agora, em 2017, passou para dois. Então, são os avanços que o TCE teve nesse período. 

Controle externo concomitante, onde, em 2015, com todo o esforço que foi feito, porém, nos 

padrões estabelecidos pela Atricon, nós tínhamos uma nota sem pontuação, nas últimas gestão, 

de 2015 para cá, a gente conseguiu atingir a nota um; informações estratégicas para o 

controle externo – que é o papel desenvolvido pela unidade de inteligência, vamos dizer assim, 

do controle externo, que é a Controladoria de Assuntos Estratégicos, que foi criada em 2014, à 

época do conselheiro Cipriano Sabino –, tinha nota um e passou para três, principalmente pelo 

fato de ter, hoje, uma unidade pessoal e de estrutura física, já na gestão da Conselheira 

Lourdes Lima; no indicador de processos de conformidades, nós também avançamos para a 

nota um; fundamento da auditoria operacional, de um, passamos para dois. Cabe ressaltar 

que, no processo, no outro indicador da auditoria operacional, ela obteve a nota máxima, 

quatro, que é esse que eu vou falar agora. Então, é uma excelente pontuação, também. Nos 

resultados da auditoria operacional, a nota um passou para dois, e, na fiscalização de obras 

públicas, também, a gente deu um salto, saindo da nota um para a três; na comunicação 

também teve um avanço da nota dois para a três; e a ouvidoria também foi para uma nota 

quatro, de excelência, após atender os critérios não atendidos em 2015. São 28 indicadores, 

então, os níveis de pontuação vão de zero a quatro. Em 2015, nós tínhamos, na linha, nove 

indicadores com pontuação zero. Em 2017, nós diminuímos – o que é um bom sinal – para seis 

indicadores com essa pontuação mínima, de zero. Em 2015, na pontuação um, que é o nível 

base, nós tínhamos nove, também, e nós conseguimos diminuir para cinco indicadores. Já na 

pontuação dois, que é razoável, nós tínhamos um indicador, e nós aumentamos – o que é um 

ponto positivo – para seis indicadores. No nível estabelecido, que é a pontuação três, que é um 

nível que se busca – e eu acho que a maioria dos tribunais de conta possuem essa pontuação, 

no geral –, nós permanecemos com a mesma pontuação: era sete indicadores, e continuamos 

com sete. Na pontuação máxima, que é a quatro, nós tínhamos um indicador – que era o 

planejamento estratégico –, e nós avançamos para quatro, que foi a Escola de Contas, e 
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ouvidoria e o processo de auditoria operacional. Então, são resultados que nos motivam a 

trabalhar, cada vez mais, para que o tribunal chegue, se não em um nível de excelência, mas 

em um nível estabelecido, que é onde a maioria dos tribunais se encontram e funcionam muito 

bem. O resultado final, portanto, nós fizemos uma escala com o nível de pontuação. Até 22,40 

pontos, estaria em um nível onde não funciona. De 22 a 44, e assim sucessivamente, até a 

pontuação total, que é de 112. Então, o tribunal atingiu 54 pontos, que atinge o nível em 

desenvolvimento, com a pontuação dois. Comparando com 2015, na última avaliação, nós 

tivemos 39 pontos com percentual de 36%. Em 2017, nós avançamos para 54 pontos, o que 

representa 48% do total de 112. Então, são resultados animadores, que nos proporcionam 

trabalhar, cada vez mais, para melhorar. Agora, eu devolvo a palavra à nossa colega Lilian, 

para falar das ações que fizeram com que alancasse essa pontuação do nosso tribunal. Muito 

obrigado.  Manifestação da Doutora Lilian Bendahan: Só retificando: na comissão, Jorginho, 

esqueci de ti. Eu acho que, porque não estás aqui, eu não falei teu nome. Perdão. O que é 

importante, também colocar, é que esses dados que o Valino apresentou são os QATCs que 

houve evolução, mas não quer dizer que os outros, que permaneceram na mesma pontuação 

que estava em 2015, houve evolução no sentido de que se mantiveram. Por exemplo: o plano 

estratégico, em 2015, obteve nota quatro. Se não tivesse mantido, durante dois anos, todos os 

critérios que estavam sendo requeridos, nós podíamos ter baixado. Então, é muito importante 

que, em todos os níveis que a gente alcança a excelência, a gente continue nas ações, para que 

nós não baixemos os nossos pontos. E é o importante, também, colocar que, principalmente, 

Vossas Excelências devem ter observado, que as ações realizadas para que conseguíssemos 

alcançar os pontos, estão bastante focadas, também – tirando a ouvidoria e a Escola de Contas 

–, no controle externo. São ações que estão integradas, e, ao longo do tempo, estão se 

organizando para que a gente chegue, na próxima avaliação, com pontos próximos da 

excelência. Nós também temos que ver que são 300 critérios, uma quantidade enorme, mas que 

estão sendo buscados nas suas ações dentro, principalmente, da SECEX. Aqui, nós trouxemos 

alguns exemplos de ações que foram realizadas para podermos alcançar as pontuações: 

preenchimento das vagas de conselheiros substitutos; regulamentação do processo de sistema 

da jurisprudência – isso tudo foi após a avaliação de 2015; divulgação periódica por meio de 

publicações, boletins e informativos de jurisprudência; designação da comissão permanente de 
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correções, conforme portaria da corregedoria, número um, de sete de abril; implementação de 

sistema informatizado de gerenciamento dos processos, procedimentos e prazos processuais, 

por meio do Sistema de Gerenciamento de Processo e Prazos – SIGEPP; expedição de 

provimentos, recomendações ou orientações da corregedoria; disponibilização dos relatórios 

gerencias da corregedoria, na internet; adoção de regras de segurança da informação; criação 

do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação, por meio da portaria 18855; instituição da 

política de governança de tecnologia da informação, por meio da resolução 18875; adoção do 

controle externo concomitante como atividade prioritária no planejamento estratégico; adoção 

de critérios de seletividade, risco, relevância e materialidade, que indicam os jurisdicionados a 

serem fiscalizados, concomitante, por meio do PAF, Resolução 18856; disponibilização da 

estrutura física e de pessoal para a unidade de informações estratégicas do controle externo; 

criação do Comitê de Avaliação Permanente do Plano e Política de Comunicação, por meio da 

portaria 32511, de 23 de junho. Esses são alguns exemplos de ações. Houveram outras, mas 

essas são as que mais deram aquele up nos nossos procedimentos de trabalho. Aí nós 

trouxemos, aqui, as considerações finais, que vamos receber a Comissão de Garantia de 

Qualidade da Atricon, no dia 18. Ela pode ficar dois dias. Isso é deliberação deles, mas dia 18 

de setembro ela estará aqui. A elaboração do plano de ação dos critérios não atendidos, 

porque este é como se fosse o diagnóstico. Agora é que nós vamos botar a mão na massa, como 

se diz no popular. A partir de agora, o planejamento, junto com as unidades de trabalho, vão 

criar um plano de ação que vai determinar – tipo o plano de gestão – prazo, ação, período, que 

você vai atender e fazer as ações dos critérios não atendidos, até a próxima avaliação, que 

será em 2019. O próprio planejamento fará esse planejamento anual, através do SISPLAN. E 

realizar o monitoramento anual. Utilizar o diagnóstico do MMD como insumo para revisão do 

plano estratégico, bem como dos atos normativos. Isto nós já fizemos, estamos concluindo a 

revisão do plano estratégico. Meados de setembro, estará aqui, para a observação de Vossas 

Excelências. Foi observado, principalmente pelas unidades de trabalho, aqueles onde não 

estamos, ainda, atendendo. Obrigada. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

Presidente, autoriza, se alguém quiser complementar? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então autorizados. 

Manifestação da Doutora Lilian Bendahan: Então, muito obrigada pela atenção, e, qualquer 
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dúvida ou esclarecimento, estamos todos prontos a esclarecer. Muito obrigada. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós 

agradecemos as duas comissões, que se empenharam, ao longo desses dois anos, porque vocês 

viram que existem ações de 2016 e de 2017. Então, são dois anos que nós vimos trabalhando, 

todos nós, empenhados, para que nós pudéssemos, em busca da melhoria da qualidade, sempre 

alcançar aquilo que é a nossa missão e visão: tornar-se uma instituição de excelência. Eu 

gostaria de parabenizar a todos os servidores; conselheiros substitutos; conselheiros desta 

Corte de Contas; nosso corregedor; nossa ouvidora, que deu continuidade ao trabalho da 

ouvidoria; nosso corregedor, que também tocou a corregedoria, procurando avançar nas 

ações; a jurisprudência; o nosso coordenador de jurisprudência, que procurou trazer todos os 

atos, as formalidades; nosso representante da Escola de Contas, que também se empenhou; e 

nosso coordenador de tecnologia da informação. Então, vejam, senhores e senhoras, que houve 

a mão de todos nessa massa, para que ela pudesse ter o seu crescimento. Mas isso não nos faz 

parar por aqui, isso faz nos animar a continuar esta luta, esta peleja, para que a gente possa 

alcançar um maior nível e chegar à excelência. Um dia desses, a doutora Isabela disse: “é 

muito difícil a gente alcançar, são mais de 500 itens para que a gente persista”. E eu disse: 

“vai depender muito de a gente correr atrás, se preocupar”. Eu acho que são muitas mãos 

trabalhando nessa direção, podemos chegar. No primeiro biênio, nós fomos caminhando. Já, 

no segundo, nós já estamos um pouco na frente, e, certamente, a cada biênio, nós podemos ir 

avançando e chegar àquilo que nós perseguimos, que é a excelência da nossa instituição. 

Então, não vamos nos desanimar. Muito pelo contrário: nós temos que avançar e nos animar, 

dizer que nós vamos chegar. Nós queremos agradecer, também, a colaboração do Ministério 

Público, com quem nós temos essa parceria, e, enfim, a colaboração de todos. Com certeza, 

com a vinda, nós não vamos ter ao cesso à equipe, mas a gente vai recebê-los e deixar que eles 

trabalhem, junto com a comissão, de uma forma livre e transparente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu peço a palavra a Vossa 

Excelência, para comentar o que apresentamos agora. Eu considero esse trabalho da maior 

importância para a nossa instituição. Então, eu inicio cumprimentando a comissão de controle 

de qualidade, formada por três servidores da casa – secretários da gestão de Vossa Excelência 

–, como, também, a Comissão de Avaliação, que estão aqui os nossos servidores de cada área. 
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Esse trabalho é muito sério, e que aconteceu na minha gestão, e de Vossa Excelência também, 

a isenção. Eles trabalham com isenção, para fazer o que tem que ser feito. Eu quero, também, 

fazer um agradecimento muito especial ao nosso servidor, doutor Valino, que iniciou esse 

trabalho aqui na casa, e foi, para mim, uma inspiração, porque ele mostrou a importância, 

primeiro, de a gente aceitar ser avaliado. Alguns tribunais não queriam. É isso que eu estou 

conversando com o Conselheiro Cipriano. Todas as adesões do tempo dele, ele fez. Todas as 

parcerias que a Atricon recomendou, e, também, o TCU, ele fez, e eu dei continuidade. Mas, 

para se ter uma ideia, o TCU não aceitou ser avaliado, em 2015. Não é isso, doutor Valino? O 

TCU veio aceitar ser avaliado agora, em 2017. Então, é como se ficasse uma coisa tensa. O 

tribunal mais importante do sistema, que é o TCU, não aceitou ser avaliado. Poxa. Foi um 

trabalho realizado conversando, até que veio o convencimento. O TCU cedeu, e, hoje, se 

permitiu, primeiro, se filiar à Atricon, e, dois, ser avaliado. Significa dizer que o controle 

externo – e o seu sistema todo – hoje, entendeu que esse é o caminho. E, doutor Felipe, a gente 

seguiu parâmetros internacionais, inclusive, São muitos itens, é uma coisa muito criteriosa. Eu 

lembro que, quando eu fui assumir o cargo de presidente, eu me dirigi ao Conselheiro 

Cipriano, dizendo: “presidente, eu acho que eu não tenho mais o que fazer. Vossa Excelência 

já fez tudo”. Eu confesso que eu passei dois anos me movimentando, trabalhando e me 

dedicando, porque eu descobri que tinha muita coisa para fazer. E, agora, eu me dirijo a Vossa 

Excelência e digo: tem muita coisa para fazer, conselheira Lourdes Lima”. Quando a gente foi 

avaliado, em 2015, que a gente tirou uma nota baixa, eu fiquei pensativo: “meu Deus, a gente 

achava que a gente estava tão bem, e fomos ver, agora, que não estamos”.  Presidente, naquele 

momento, a responsabilidade de conduzir era minha, e eu chamei todos os secretários – aqui 

está a Ana Paula, que era a adjunta, e a Lilian – da equipe passada, e determinei que a gente 

fizesse um esforço enorme para tentar melhorar aquela marca. E cada secretaria, na medida 

do possível, procurou evoluir. Hoje, por exemplo, a corregedoria não tirou uma boa nota, mas 

já melhorou na gestão do Conselheiro Odilon. A ouvidoria, quando ele era ouvidor, estava 

zero, não tinha nota. Ele fez tudo que precisava e entregou, para a Conselheira Rosa Egídia, 

uma ouvidoria pronta, a qual ela dá continuidade, ajustando o que é preciso. Eu tenho certeza 

– porque eu o conheço bem – de que a próxima nota da corregedoria vai ser quatro. Eu não 

tenho nenhuma dúvida disso. Sou capaz de apostar nisso, porque eu sei que ele é focado e vai 
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fazer o que é preciso – já está fazendo. A gente acha até que é uma nota injusta, por todo esforço 

que ele vem fazendo na ouvidoria, mas é para ver quanto a gente precisa melhorar. Eu não vou 

tecer nenhum discurso. Fica, aqui, uma reflexão para todos nós, a iniciar pela presidente, que tem 

a responsabilidade, nesse um ano e quatro meses que tem pela frente, de fazer a sua parte como 

gestora da instituição. Cabe a nós, conselheiros, fazermos a nossa parte, cada qual naquilo que é a 

sua competência e responsabilidade aqui na instituição. E, por fim, eu me dirijo aos servidores, a 

iniciar pelos secretários, diretores, chefes, coordenadores, controladores, e tudo mais. É uma ação 

conjunta. Eu queria deixar, aqui, no plural: nós, juntos. Não pode ser uma ação individual, de uma 

pessoa. Primeiro, que a instituição é patrimônio do Estado do Pará, é de todos. Sem os servidores, 

não tem como a gente chegar aonde desejamos. E a gente não deve pautar isso que eu estou 

falando para um aborrecimento que parte de um e de outro, porque o nosso grande desafio, 

primeiro, é respeitar o outro, a opinião divergente; é conviver com as diferenças, aqui na 

instituição, porque ninguém pensa igual. Todo mundo é diferente, e tem que ser assim. Isso é 

maravilhoso. Eu, quando era político, dizia: “triste da democracia, sem o contraditório”. Não 

seria democracia. Não adianta mascarar uma democracia – algo parecido com o que acontece, 

agora, na Venezuela. Com devido respeito, falo. Nenhuma crítica aos venezuelanos que estão vindo 

para o Brasil – quase todos –, mas será que aquilo é uma democracia? Eles pregam como 

democracia. Então, aqui, o futuro da nossa instituição, depende de nós, conselheiros e servidores. 

Primeiro, a humildade tem que partir de todos nós, para reconhecer que a gente precisa melhorar, 

que tem alguma coisa que não anda bem. Segundo, comprometimento. Isso tem que valer para 

todos. Temos que nos dedicar para melhorar, para dar o nosso melhor. E, terceiro, que não 

percamos de vista quem paga essa conta toda, que é o cidadão paraense. Nessa condição, a gente 

se enquadra, pagando nossos impostos para funcionar a nossa instituição. A sociedade merece, de 

todos nós, um trabalho ainda melhor. Então, que façamos as nossas reflexões, ver o que cada um 

pode fazer ainda mais, para que a instituição possa melhorar. Da minha parte, doutora Lilian e 

equipe, senhora presidente, eu vou levar esse documento para o meu gabinete, vou avaliar, e ver 

aquilo que compete a mim, à minha minúscula participação, na minha condição de conselheiro, o 

que eu posso fazer para melhorar isso aqui. Certamente, se tiver algum entrave que eu possa 

destravar, derrubar, eu vou fazer. O certo é, presidente, que estamos de parabéns, porque 

melhoramos, mesmo a gente reclamando do que ainda falta, não é doutora Lilian? E eu quero 

compartilhar essa melhora, o que foi a minha parte, do tempo em que eu permaneci presidente, que 
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estava à frente da instituição, e cumprimentar Vossa Excelência, Conselheira Lourdes Lima, a 

parte que coube a Vossa Excelência. Essa avaliação de 2017 é resultado de dois anos para cá. 

Então, nesses dois anos, tem oito meses de Vossa Excelência, e o restante – um ano e quatro meses 

–, foi o meu tempo. Eu me sinto como se eu estivesse sendo avaliado, também. E foi o que 

aconteceu, na verdade. Um pedaço da minha gestão e um pedaço da gestão de Vossa Excelência, 

que a gente traz o resultado a público. E, para a nossa sorte, presidente, foi um resultado positivo. 

A gente não consegue, de forma abrupta, transformar uma instituição complexa como a nossa, que 

completou 70 anos. Não é do dia para a noite que se muda uma cultura. Ela é existente na 

instituição. Mudança de mentalidade é a coisa mais complexa de se fazer, mas eu quero festejar 

esse bom momento que a gente presenciou aqui, ao se permitir avaliar com rigor e critério. A nota 

que tiramos, eu ainda acho que é injusta. Eu daria um pouquinho mais. Eu não aceitei da vez 

passada e não aceito esta nota, mas eu acho que ela está certa. Não tem falha na nota. Não tem 

como burlar isso, até porque, se a comissão não fizer direito, a equipe externa que vai nos avaliar, 

vai dizer: “está tudo errado, forjaram isso aqui”. Eu lembro que, no nosso tempo, quando vinha a 

comissão, eu disse: “coloquei tudo para baixo, nada para cima. Vamos colocar para baixo. Deixa 

vir um olhar externo para nos dizer alguma coisa”. Quando eles chegaram, algumas coisas, eles 

levam para cima, subiram um pouquinho. Isto é: como a gente avaliou um pouquinho por baixo, 

quando eles vieram, a gente até ganhou mais um prestígio, um ponto. Então, eu acho que a 

comissão fez um belíssimo trabalho. Se eles entenderem que a gente merece uma nota ainda 

melhor, eles vão dizer. Não é isso, doutor Valino e Lilian? Porque eu não acho justa a nota que 

recebemos, ainda, mas eles estão seguindo um parâmetro, critérios que não podem fugir. Mas, de 

qualquer maneira, presidente, isso tem que nos motivar, nunca nos entristecer. Temos que estar 

motivados, comprometidos, sabendo que precisamos fazer mais, melhorar, mesmo diante das 

dificuldades que eu enfrentei e que Vossa Excelência ainda enfrenta, principalmente do ponto de 

vista financeiro. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Na esteira do que foi dito pelo doutor 

Luís Cunha, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente, e o doutor Luís Cunha, que 

dividiram a gestão desse tribunal, nos anos avaliados. Parabenizar os demais conselheiros, os 

conselheiros substitutos, e, especialmente, os servidores do nosso tribunal, que foram os grandes 

responsáveis pela evolução na qualidade, no aprimoramento do nosso tribunal, no exercício da sua 

missão constitucional. Estamos todos de parabéns. Era só isso. Manifestação da Excelentíssima 
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Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Odilon. 

Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, 

de igual modo, é notória a evolução que o nosso tribunal teve, nesses dois anos, e isso é observado 

em relação aos números aqui apresentados. Então, eu parabenizo, aqui, o Conselheiro Luís Cunha, 

que capitaneou a gestão, em 2016, e Vossa Excelência, que está capitaneando neste ano; aos 

servidores, também, porque nada disso seria possível se eles não arregaçassem as mangas e 

colaborassem com a instituição; a equipe que montou todo esse trabalho. Estamos todos de 

parabéns, a instituição está de parabéns, e, aqui, eu vejo uma possibilidade de expansão muito 

grande em relação a esse trabalho. 14% desses pontos, foram nota quatro; 25, nota três; 21, nota 

dois; 18, nota um, mas nós ainda estamos com 21% de nota zero em alguns indicadores, como: 

ordem dos pagamentos públicos, fundamento da auditoria de conformidade, resultados da 

auditoria de conformidade, fiscalização da educação. Penso que são coisas não tão difíceis de 

serem resolvidas, e, nos dois anos que passaram, nós não conseguimos nem a nota um. Não estou 

aqui, presidente, tornando negativa a apresentação, muito longe disso. Estamos de parabéns, 

porque nós evoluímos, mas nós poderíamos ter evoluído um pouco mais, eu penso. Quando eu vejo 

esses indicadores com nota zero, e todos, fundamentalmente, relacionados ao controle externo – 

que é um dos pilares da atual gestão –, eu acho que aqui é o foco que nós devemos atacar, e aqui 

fica a minha sugestão de priorização dentro do MMDTC. Não podemos esquecer que o nosso 

negócio é controle externo com excelência, de fato. E aqui são indicadores com nota zero, que, se 

Vossas Excelências perceberem, chamam atenção. Nós somos uma instituição com 70 anos, e ainda 

não temos uniformidade sobre esses assuntos. Então, novamente, parabenizo a todos, mas, aqui, 

precisamos fazer uma meia culpa, também, em relação a determinados assuntos. Muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Eu também 

quero parabenizar, primeiramente, o Conselheiro Cipriano, que, na gestão dele, se iniciaram as 

avaliações desses critérios do MMD; ao Conselheiro Luís Cunha e a senhora, presidente, bem 

como aos servidores, que proporcionaram esse avanço. De 39 pontos, em 2015, nós passamos para 

54, em 2017. São 11 indicadores bem avaliados. Quatro deles, com padrão de excelência, e sete 

com nota três, ou seja, satisfatória. São 11 indicadores, já, para, possivelmente, a Atricon colocar 

para ser analisada pela equipe externa de garantia de qualidade, quando vir aqui. Geralmente, a 

Atricon pega esses itens mais avaliados – porque os que foram mal avaliados, com nota zero, por 

exemplo, não tem porquê uma equipe externa vir avaliar – para ver se estão corretos. Então, nós já 
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temos 11 itens, fora os obrigatórios, que vão ser, também. Então, penso eu que, se o trabalho for 

feito com o rigor que deve ser feito, esse dia 18 de setembro será pouco. Seriam necessários dois 

dias, no mínimo, porque, lá no Piauí, nós tivemos 11 indicadores, também, para serrem avaliados 

pela equipe de garantia de qualidade, e foram necessários dois dias, de 8 da manhã às 5 da tarde. 

Então, acredito eu que será pouco esse dia 18, aqui. Mas tomara que aconteça, aqui, como bem 

pontuou o Conselheiro Luís Cunha, o que aconteceu no Piauí: alguns desses indicadores, nós 

subimos a nota, porque a equipe de avaliação e de controle foram muito rigorosas na avaliação, e 

a equipe de garantia de qualidade subiu a nota. Então, mais uma vez, parabenizo, também, as 

equipes de avaliação, em nome do doutor Valino, e, também, a equipe de controle, em nome da 

doutora Lilian. Parabéns a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Presidente, a Atricon publicou, sem ranquear, para o conhecimento interno, 2015, 

e, agora, este aqui, que será publicado internamente. Mas, na verdade, para fazer justiça, teve uma 

avaliação na gestão do Conselheiro Cipriano, quando ele estava presidente, só que era uma 

quantidade menor de critérios, outros, e a Atricon não publicou o resultado, foi apenas um 

trabalho orientativo aos presidentes dos tribunais. Só para fazer justiça à minha fala: o MMDTC, a 

nível de TCE, foi iniciado na gestão dele, em 2013. A primeira avaliação. Já na minha, foi para 

valer, foi um negócio pesado, mesmo, como está sendo agora, na gestão de Vossa Excelência. Mas 

foi iniciado em 2013, com ele. Isso é importante. É um processo que vem evoluindo de lá para cá. 

Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Um processo de evolução, desde a gestão do Conselheiro Cipriano, a sua gestão, e a 

nossa, que tem sete meses, só. Eu acredito que, em 2019, doutor Odilon, tem muitas ações que você 

está providenciando na corregedoria. A ouvidoria alcançou o teto máximo, doutora Rosa, e, com 

certeza, se manterá. Quem já está no máximo, vai ser manter. Doutor Odilon já está tomando 

várias providências. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha: Bom dia, senhora presidente, Ministério Público, senhores conselheiros, todos que nos 

ouvem e assistem. Em relação ao MMDTC Pará, tem uma frase que diz que: “uma mente que se 

abre a uma nova ideia, nunca volta ao tamanho original”. É dessa forma que eu enxergo o marco 

de medição de desempenho dos Tribunais de Contas. Primeiro, porque a Atricon extrapolou e foi 

para além de uma defesa meramente corporativa, para pensar no fortalecimento do controle 

externo. Então, é com esse intuito que surge essa ferramenta, como forma de aprimoramento, 

sistematização, uniformização e correção de assimetrias na atuação dos Tribunais de Contas. E, 
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agora, por último, adere o Tribunal de Contas da União, que é o nosso guia mestre, a quem 

devemos seguir simetria em todos os quesitos apontados dentro dos indicadores. Então, o que eu 

vejo, em relação ao MMD, é um grande potencial para que a gente possa, realmente, voltar o 

nosso olhar para as nossas questões internas, para as nossas assimetrias, e, a partir de um olhar 

aberto, honesto e corajoso, até, discutir questões que sejam sensíveis ao fortalecimento do controle 

externo, sempre mirando, lógico, nunca perder de vista, o interesse público e o que é legítimo para 

ele. Então, é nesse sentido que eu gostaria de parabenizar todos os servidores envolvidos nesse 

trabalho, desde os que trabalharam na Comissão de Avaliação, quanto àqueles que trabalharam na 

Comissão de Validação, e, posteriormente, os que virão avaliar, também, em relação a análise 

externa, que é a avaliação de qualidade do MMDTC. A todos esses servidores, os meus parabéns, 

porque eu tenho certeza que fizeram o seu trabalho justamente nesse intuito, analisando as nossas 

fragilidades e mirando no fortalecimento do nosso tribunal, que, com certeza, faz parte de uma 

rede de controle externo, junto com os outros 33 tribunais de contas do Brasil, buscando que a 

gente possa se aperfeiçoar e aprimorar, cada vez mais, os nossos métodos, sistemas, 

procedimentos, e a nossa própria atuação, em prol da sociedade paraense, e contribuindo, também, 

para o controle externo nacional. Dito isso, senhora presidente, também gostaria de fazer um 

registro, afinal de contas, ontem completou cinco anos desde que eu e Julival tomamos posse nessa 

casa, e o doutor Odilon, também, doutora Patrícia, que já está no Mato Grosso do Sul. Eu acredito 

que sim, Cipriano. Depois, posso contar os motivos pelo qual posso dizer que, certamente, ela está. 

E, também, coincidentemente, comemora-se os dez anos de posse do Conselheiro Cipriano. Mas, 

voltando, em relação aos cinco anos de nossa posse. Hoje, eu tenho estudado muito sobre a 

questão do desenvolvimento infantil, até porque assumi a missão de ser mãe e educar um ser 

humano, uma criança, e, nos cinco anos de existência, a criança está em plena fase do seu 

desenvolvimento de cognição, que é quando ela começa a se perceber como um indivíduo e a 

melhorar a sua relação com o outro, e quando ela começa a perceber e aceitar as diferenças. É 

justamente nesse sentido que eu me enxergo, hoje, no Tribunal de Contas do Estado. Eu estou em 

plena fase de desenvolvimento, buscando entender as relações interpessoais e entender e aceitar, 

de forma melhor, as diferenças que permeiam a nossa atuação e convivência aqui. Cinco anos de 

controle externo. Espero permanecer mais outros tantos anos, pois eu realmente acredito no mister 

no qual eu me propus a desempenhar em prol da sociedade paraense. E eu espero, também, 

continuar aprendendo cada vez mais com todos os senhores, aqui, e contribuindo, realmente, para 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1465

uma sociedade paraense cada vez melhor, dentro daquilo que for da minha competência e espectro 

de atuação. Era isso que eu gostaria de manifestar. Agradeço a todos. Obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Rapidamente, presidente, 

eu quero cumprimentar Vossa Excelência; toda a equipe da Comissão de Avaliação, doutor 

George, doutora Isabela, doutor Jorge Batista, Maria Carolina, Mariúcia de Fátima Lacerda; 

Reinaldo Valino – desde 2013 nesse processo –, Sônia Abreu; e, na Comissão de Controle de 

Qualidade, Ana Paula Maciel, Carlos César Gomes e Lilian Bendahan. Cumprimento a todos da 

equipe, dando os parabéns. E eu quero, presidente, para parabenizar Vossa Excelência e o 

Conselheiro Luís Cunha – que foi, antes de Vossa Excelência, presidente –, dizer que isto, 

verdadeiramente, como o nome diz, é um marco. Isso tem uma importância, na minha interpretação 

humilde, extraordinária. Eu estou há pouco tempo no tribunal, completei dez anos, mas nós 

sabemos que os tribunais trabalhavam de forma – na minha avaliação – a não permitir esse tipo de 

ingerência de avaliação. Uma coisa que já era inaceitável, hoje é mais ainda. Onde nós exigimos a 

transparência, a abertura, o diálogo, o cumprimento da legislação, os tribunais estavam – alguns 

do Brasil ainda enfrentam isso, lamentavelmente –, em 2013, assinando este acordo para permitir 

esta avaliação. Eu fico orgulhoso, junto com Vossa Excelência, com todos os conselheiros da época 

de 2013, Conselheiro Luís Cunha, e todos nós, quando, no plenário, nós aprovamos o tribunal se 

inserir neste marco, posso dizer assim, de permitir uma avaliação – inclusive externa. Então, 

nossos servidores estão de parabéns. Destaco o doutor Valino, que, desde 2013, foi autorizado pelo 

plenário e por todos os conselheiros que tiveram essa percepção de que nós não podemos ficar fora 

disso, temos que ser um dos primeiros – e foi assim que aconteceu. Cada tribunal que entrava, 

enquanto outros estavam reagindo nas reuniões em Brasília, em outros lugares, ele, 

obrigatoriamente, forçava os tribunais que não queriam, a participar. “Não vou participar”. Aí 

vinha o tribunal e assinava. Era uma espécie de pressão, entre aspas, no bom sentido, mas 

forçando os tribunais a participarem. Aí se estendeu, como disse a doutora Lilian, e, hoje, estamos 

com 34 tribunais de contas. Até o TCU, que, até agora, segurou isso aí. Mas, naquela época, 

doutor Valino, eu não sei se eram 13 ou 15 tribunais que estavam permitindo isso. Menos da 

metade. Então, eu considero o marco uma evolução importante. A partir daí, foi feita uma primeira 

avaliação, como bem explicou o Conselheiro Luís Cunha, e eu não vou repetir. E aí a coisa evoluiu 

para critérios, talvez, mais exigentes, mais rigorosos. Partiu da gestão do Conselheiro Luís Cunha, 

que procurou, obviamente, fazer esse aprimoramento e buscar isso com a sua equipe técnica, os 
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servidores – fez muito bem –, e, agora, Vossa Excelência também o faz muito bem. Então, eu quero 

deixar destacada a importância de o Tribunal de Contas do Estado do Pará ser um dos primeiros a 

permitir, a aceitar, a participar desta avaliação. Então, cumprimento Vossa Excelência, que está de 

parabéns, e destaco toda a equipe, em nome do doutor Valino e da doutora Lilian. Parabéns por 

esse trabalho extraordinário. Eu lembro, doutor Odilon, Conselheiro Luís Cunha e Vossa 

Excelência, Conselheira Lourdes, que nós temos a preocupação do controle externo, e a avaliação, 

todas são importantes, mas a mais importante é exatamente a agilidade no julgamento dos 

processos. Se nós formos avaliar isso com mais cuidado e critérios, nós temos processos que estão 

há muito tempo sem julgamento. Eu faço esse destaque, pedindo o apoio de todos e me colocando à 

disposição. Conversando com o doutor Valino, ele mostrou, para mim e para o Conselheiro Luís 

Cunha, uma avaliação que teve uma pontuação número dois. Eu acho até que foi uma pontuação 

generosa. Há processos que estão há mais de um ano sem avaliação, sem encaminhamento. Enfim, 

nós tínhamos que analisar essa questão, para dar segurança jurídica e agilidade nas questões, não 

esquecendo que nós temos metas de planejamento estratégico e outras de avançar nessa questão de 

reduzir, de forma significativa, o que eu chamo de passivo, que são os processos que merecem 

receber a devida análise e julgamento dos gestores que trabalharam com os recursos públicos. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Inclusive, dentro desses 500 e poucos itens avaliativos, mais de 300 estão na SECEX. 

Com certeza, é uma responsabilidade muito grande, nossa. Eu digo “nossa” porque faz parte do 

sistema, e é nossa atividade fim. Então, Vossa Excelência tem razão de estar com essa 

preocupação, porque o doutor Odilon disse: “aqui na SECEX, nós tivemos uma avaliação, mas nós 

temos que fortalecer a SECEX no sentido de que, realmente, é a área que mais pede para que nós 

tenhamos essas atividades avaliativas”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Pois é, presidente. Eu agradeço a concordância de Vossa 

Excelência. Enfim, tenho certeza de que Vossa Excelência, com a sua equipe, como já vem fazendo 

muito bem, buscando evoluir, como a equipe da doutora Rosa e do doutor Odilon, e recebendo esta 

pontuação. Cada um com o seu compromisso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência, na jurisprudência; 

Conselheiro Luís, na Escola de Contas; Conselheiro Nelson, junto à tecnologia de informação. 

Tudo isso é um conjunto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior: Todos nós somamos, tentando fazer a nossa parte. Então, eu cumprimento, 
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parabenizo Vossa Excelência, e, obviamente, me coloco à disposição para, no que for possível, 

contribuir, ajudar. Não me nego, senhora presidente. Estou absolutamente à disposição, não só no 

que me cabe como responsabilidade, mas, também, em qualquer situação que for necessária, que 

eu possa contribuir. Então, parabéns a Vossa Excelência, presidente, Conselheira Lourdes Lima, e 

a todos da equipe – que eu já falei os nomes –, e a todos os conselheiros que, de alguma maneira, 

contribuíram e vêm contribuindo, obviamente, para este trabalho. Muito obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O Ministério 

Público também gostaria de se manifestar, e, logo em seguida, o Conselheiro Odilon e o 

Conselheiro Substituto Daniel. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral Felipe 

Rosa Cruz: Procurarei ser breve, presidente, mas também não posso deixar de, em nome do 

Ministério Público, parabenizar. Eu gostaria de, inicialmente, fazê-lo nas pessoas daqueles 

presidentes com os quais eu tive a honra e o prazer de ombrear essa banda. Ontem, fez cinco anos 

que os conselheiros substitutos tomaram posse, fez dez anos do ingresso do Cipriano aqui nas 

fileiras do Tribunal de Contas do Estado, e foi sob sua presidência, também, que nós tomamos 

posse, aqui nessa corte. Posteriormente, tive a oportunidade de ombrear com o Conselheiro Luís 

cunha. Agora, tenho a honra e o prazer de ombrear essa bancada com essa senhora. Os dados 

apresentados aqui, pela equipe que conduziu esse marco de medição do desempenho, só denotam 

aquilo que a percepção já deixa claro, que é a evolução do Tribunal de Contas do Estado em 

diversas áreas e segmentos de atuação. Era uma percepção que todos tínhamos – era visível –, e 

essas notas, quando colocadas na linha do tempo, mostram aquilo que é fundamental para toda e 

qualquer instituição, que é a continuidade de uma gestão sempre voltada e cônscia de que a 

instituição é mais do que cada um dos membros que a compõem. Mostra que, os presidentes que 

sentaram nessa cadeira, deram continuidade àquilo que, anteriormente tinha sido feito. E, com o 

desenvolvimento do ser humano e das instituições, não é diferente: sempre há o que melhorar, o 

que se superar, e, para isso, a autocrítica é fundamental. De modo que eu registro parabéns a esses 

presidentes; a toda equipe que hoje compareceu, se manifestou; às equipes que compuseram as 

presidências anteriores; à evolução do Tribunal de Contas e do controle externo do Pará; e, a 

reboque, a evolução do Ministério Público de Contas, que oficia aqui, perante essa corte. É um 

deleite muito grande ver essa evolução e saber que o horizonte está ali para sempre ser perseguido. 

Parabéns a todos, e contem com o Ministério Público de Contas.  Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigado, doutor 
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Felipe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aproveitando 

o ensejo, doutor Felipe, eu acredito, também, que a instituição Ministério Público de Contas é um 

ator que eu não diria nem coadjuvante, mas de igual importância ao lado do TCE, no que tange a 

sua evolução. Muitas demandas e sugestões surgem da instituição que Vossa Excelência 

capitaneia, e elas acabam reverberando aqui dentro e causando, com certeza, evoluções. Indo ao 

encontro do que Sua Excelência, Conselheiro Cipriano, falou, entre a ações realizadas após a 

avaliação de 2015, houve a implementação de um sistema informatizado de gerenciamento dos 

processos, procedimentos e prazos processuais, por meio do Sistema de Gerenciamento de 

Processo e Prazos Processuais, SISGEPP. Eu, em contato com o Carlos Gomes, secretário de 

tecnologia da Informação, que trabalha de forma conjunta com o Conselheiro Nelson Chaves, 

estamos fazendo alterações pontuais – e o Carlos pode até falar um pouco a respeito do sistema, 

que eu acho interessante, porque vai ao encontro do que Vossa Excelência colocou, Conselheiro 

Cipriano, de a gente poder ter um controle de prazos melhor, sistematizado, que é uma ferramenta 

B.O., que ele pode explicar, tecnicamente, melhor, como funciona isso –, inserindo aos prazos 

considerados ideais, pela Atricon, de maturidade de cada tipo de processo. A Atricon tinha uma 

modelagem anterior, que envolvia passivo retardado, passivo tolerável, processos que estavam no 

prazo, e, como a grande maioria dos tribunais já estão se adequando aos seus passivos, a gente 

ainda chama de passivo, mas alguns já estão chamando de estoque, como algo bom, porque se 

ajustaram. Aquele que se ajustou, pode chamar de estoque. Ainda estamos caminhando para isso. 

Eles, então, mudaram, uma prestação de contas de administrador, o que se tolera são tantos dias, 

que vai da instrução a certa conclusão. Uma representação, quatro meses; uma admissão de 

pessoal, tantos meses. Eu pedi para o Carlos Gomes, para o pessoal da corregedoria juntar ele, 

para que a gente fizesse umas modificações pontuais, e, tão logo estejam concluídas, a gente vai 

poder ter uma ideia do quão atrasados nós estamos, em determinados tipos de processo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Conselheiro, nós temos passivos e estoque, na minha avaliação, de processos que entraram 

recentemente, estão aí há 15, 20 dias, um mês. Isso pode ser considerado estoque. E, agora, eu 

chamo de passivo, porque é como se fosse uma situação negativa para a gente. É uma carga 

negativa que nós temos, por isso eu chamo de passivo, e tribunais passaram a utilizar isso. Mas, a 

partir do momento em que se enquadra como Vossa Excelência sugeriu muito bem, não será mais 

passivo, aí já é o nosso estoque. Manifestação do Secretário de Tecnologia da Informação Carlos 
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César Silva Gomes: Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, conselheiros 

substitutos, bom dia a todos. A SETIN, a partir de uma demanda da corregedoria, nós iniciamos o 

desenvolvimento de um painel gerencial, como nós chamamos, com a finalidade de apresentar, 

para a corregedoria, os prazos dos processos tramitando no tribunal, que não foram julgados, 

ainda. Na definição inicial, nós criamos três categorias de processos: os normais, o passivo 

processual. Os normais seriam os de 2015 para cá.  Passivo processual, seriam os cinco anos 

anteriores – no caso, de 10 a 14; e o retardo processual, de 2009 para trás. Há duas semanas 

atrás, a corregedoria nos procurou, que a Atricon mudou esse entendimento. Então, o nosso painel 

está sendo ajustado para uma nova demanda da corregedoria, para refletir os novos prazos que o 

MMD está contando. Nós teremos, agora, prazos diferenciados para cada classe de processo. Essa 

nomenclatura que era de retardo, normais e passivos, vai sofrer modificação com base nos nossos 

critérios de prazo. Então, nosso retardo, que, hoje, seria, até então, de mil e 500 processos, mais ou 

menos, vai ter um acréscimo substancial com base nos novos prazos que a Atricon nos encaminhou 

a partir do MMD. Então, finalizando esse trabalho com o Conselheiro Odilon, a nossa intenção – 

já começamos uma conversa sobre isso – é fazer uma apresentação para todos os conselheiros 

desse painel, e não só apresentá-lo, mas, também, dar o acesso para que cada um dos senhores 

possam acompanhar, efetivamente, o nosso passivo processual, sabendo quanto cada conselheiro 

está sob a sua relatoria, em que unidade esses processos estão hoje, armazenados para serem 

analisados, por classe. Ou seja, vai ser uma análise completa do nosso passivo, que, hoje, está em 

torno de quase 12 mil processos. Inicialmente, presidente, acho que era isso que eu queria falar, e, 

em breve, estaremos agendando, com o Conselheiro Odilon, essa apresentação para os 

conselheiros, como um todo. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Rapidamente, presidente, só para também fazer rápidas palavras em 

relação ao MMDTC, o relatório apresentado aqui pela Comissão de Avaliação e Comissão de 

Controle de Qualidade, queria parabenizar, incialmente, o conselheiro Cipriano Sabino, por ter 

tido a visão, lá atrás, ainda, em 2013, de aderir a Atricon no sistema de avaliação do controle da 

qualidade dos tribunais de contas, entendendo ser algo importante para o desenvolvimento do 

tribunal, o que tem se mostrado verdadeiro, e um gesto de humildade, também, que o Tribunal de 

Contas da União só recentemente aderiu ao sistema. E, em relação à evolução dos indicadores 

aqui apresentados, logicamente que parabenizar a gestão do Conselheiro Luís Cunha e a da 

conselheira Lurdes Lima, que foram responsáveis por essa evolução bastante significativa. É 
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verdade o que o conselheiro Odilon colocou, nós temos muita coisa a melhorar, mas muito 

melhoramos. Entendo que o destaque fique por conta, realmente, da evolução do tribunal. Acho 

que fizemos o dever de casa. A presidência e todo o seu corpo de suporte administrativo do 

Conselheiro Luís Cunha e da Conselheira Lourdes Lima têm mostrado trabalho, porque esse 

modelo – e isso dá mais importância ainda à essa avaliação – não está em desenvolvimento, não é 

um piloto, mas sim uma cópia do modelo da SAI PMF, que é padrão de avaliação do controle 

externo mundial. Ou seja, é um modelo consolidado, que, de fato, quem atingiu o ápice, está em um 

patamar de controle externo da administração pública em termos mundiais. Ou seja, é um modelo 

a ser seguido, efetivamente, em relação a isso. Então eu parabenizo a conselheira Lourdes Lima na 

sua presidência, na sua gestão, em todo o seu secretariado, aos servidores desta Casa, bem como o 

conselheiro Luís Cunha e o trabalho desenvolvido, e, eu gostaria também de fazer uma rápida 

menção ao período do dia 21 a 25 de agosto, semana próxima a passada, eu estive em uma 

Comissão de garantia de qualidade que é o próximo passo que nós receberemos aqui os 

avaliadores externos, tive a honra de ser convocado pela ATRICON para fazer parte dessa 

comissão de garantia de qualidade, e estivemos no tribunal de contas do Rio Grande do Sul. Fomos 

muito bem recebidos pelo conselheiro Marco Peixoto, que é o presidente do tribunal de contas, e 

por todos os seus servidores, e tivemos a oportunidade de fazer o controle da qualidade da 

garantia externa ao relatório apresentado e essa comissão tem por função isso, e, na medida em 

que os dados são sigilosos e a ATRICON recomenda inclusive que eles não sejam publicizados, 

mas, nesse caso eu vou fazer menção rapidamente de uma forma genérica em relação a avaliação, 

foi uma experiência fantástica, eu agradeço a presidência pela confiança, pela liberação e tudo o 

mais, e de lá eu trago muitas boas práticas, presidente, e é isso que nós aprendemos, além de tudo 

o mais, fazer esse trabalho que é importante para o sistema de controle externo, para o próprio 

desenvolvimento do tribunal e do sistema, ainda nós aprendemos muito com as práticas de outros 

tribunais, e, certamente que nos momentos pertinentes e adequados eu vou expor como sugestão as 

boas práticas que de lá pude ter a oportunidade de observar. Mas, só para se ter uma noção, nós 

avaliamos dos 28 indicadores, e nós trabalhamos 12 indicadores do tribunal de contas do Rio 

Grande do Sul, e desses 12 indicadores, 208 itens e desses avaliados, nós só discordamos de três, 

do tribunal de contas do Rio Grande do Sul, que nós não encontramos evidências que ao nosso ver 

justificassem a avaliação feita por eles, ou seja, praticamente na totalidade do trabalho feito lá 

pela comissão de avaliação e pela garantia da qualidade, nós entendemos de forma divergente 
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deles, mas, a avaliação deles foi fantástica, então, certamente não existe ranqueamento, os 

tribunais de contas do Brasil que vão assumir lá o topo em relação a avaliação foi uma experiência 

fantástica, um relato que eu estive lá juntamente com os colegas, com o conselheiro Marco 

Loureto, que é o atual vice-presidente do tribunal de contas de Pernambuco, juntamente com o 

Jackson Francisco, que é servidor e assessor do próprio Marco Loureto, e mais a Andreia 

Rodrigues, que é servidora do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, essa é a comissão, foi 

uma experiência fantástica, apesar do frio. Eu estive lá em um período que fez sete graus, então, 

relembrei um pouco do frio, mas sofri muito porque me adaptei ao calor e esse frio não foi muito 

fácil. Mas, a experiência foi fantástica, e, deixo aqui o abraço inclusive do presidente, uma pessoa 

muito simpática, e quando nós iriamos apresentar o relatório final, o certificado, ele queria que 

fosse feito na plenária, ele queria parar, ele estava na plenária para fazer isso, mas não foi possível 

porque nós concluímos o trabalho, já tinha encerrado a plenária, mas, deixo aqui o abraço dele à 

presidente e a todos os conselheiros e conselheiras substitutas desse tribunal. Eu tive a 

oportunidade inclusive de tomar chimarrão novamente, mas foi uma experiência de churrasco 

gaúcho logicamente, fomos a uma churrascaria lá e deleitar um pouco do churrasco gaúcho que é 

sem par também, mas, presidente, eram essas as minhas palavras, e eu deixo aqui mais uma vez o 

meu abraço e os meus parabéns pela sua gestão e pela preocupação com a unidade, em especial eu 

tenho dito isso e já disse algumas vezes e repito, e bem lembrado pelo conselheiro Odilon, um dos 

tripés da sua gestão é a preocupação com o controle externo, que é a nossa atividade que pela 

avaliação nós percebemos que é um ponto sensível, é realmente um ponto de preocupação, de 

concentração de forças de energia para que possamos efetivamente melhorar ainda mais o 

desempenho da qualidade do nosso tribunal e o foco é esse mesmo e a sua gestão está no caminho 

correto, presidente, meus parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muita obrigada. Antes de encerrar, eu só gostaria 

de lembrar a todos que essa presidência encaminhou a todos os gabinetes dos conselheiros, 

conselheiros substitutos e do Ministério Público de Contas, um ofício que veio de uma cópia do 

memorando, reiterando o convite do secretário de estado, de ciência e tecnologia e educação 

profissional e tecnologia do estado de Pará, o doutor Alex Fiúza de Mello, para que na próxima 

sexta-feira dia 1º, nós possamos às nove horas nos encontrarmos naquele centro, no Guamá, nós 

mandamos o endereço, e se alguém tiver qualquer dificuldade de procurar o nosso cerimonial e 

cada qual vai em seu carro próprio, porque lá é diferentemente da primeira de dezembro que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1472

tínhamos que caminhar, deixar os carros, atravessar a pé, lá é diferente, lá nós vamos visitar já 

uma obra totalmente concluída e que com certeza nós vamos poder tirar proveito daquele espaço, 

inclusive de repente também utilizando e dependendo da nossa percepção para os nossos trabalhos, 

então, nós gostaríamos de só lembrar para que cada um possa se agendar e nos encontrarmos, o 

secretário vai estar e desde junho ele nos convidou e reiterou o convite agora em agosto, e nós 

estamos nos programando para irmos até ele conhecer aquele empreendimento do governo do 

estado do Pará e que muito vai servir ao nosso trabalho e ao trabalho do governo do estado. E 

nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos 

de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e cinquenta e quatro minutos (11h54min) e 

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

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 29 de agosto de 2017. 
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