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ATA Nº 5.508 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta e um (31) do mês de outubro 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 Luís da Cunha Teixeira, 

André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, 

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

do Ministério Público de Contas, no exercício da procuradoria-geral, Silaine Karine Vendramin, 

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 a 

digna representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Justifico a ausência dos conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e quatro (24) de outubro 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 Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Declaro-me impedido na forma 

regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

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

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

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, havendo expediente a ser lido, 

Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura do ofício subscrito 

pelos professores do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, 

Automação e Eletrônica. Manifestação do Senhor Secretário Geral José Tuffi Salim Junior: 
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Carta de agradecimento ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. O Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações, Automação e Eletrônica, LASSE, agradece ao 

Tribunal de Contas do Estado do Pará pela oportunidade dada aos diversos alunos de nosso 

laboratório, que participam do grupo de estudo denominado Mirititrônica. O LASSE é um 

espaço que possui como uma de suas missões, aproximar o meio acadêmico da comunidade e 

também do setor produtivo de nosso estado, através da transferência de tecnologias. As 

atividades desenvolvidas junto ao TCE, foram de uma valiosa oportunidade aos alunos de 

engenharia da UFPA para aplicarem na prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula, 

além de contribuir para a perpetuação de nossas tradições culturais e regionais. Estamos 

dispostos a continuar com a colaboração, já com vistas em melhorias tecnológicas a serem 

aplicadas em anos vindouros, contribuindo com a nossa cultura e também com o 

desenvolvimento profissional de nossos futuros engenheiros. Atenciosamente, professor 

Aldebaro Barreto da Rocha Klautau Júnior e professor Adalbery Rodrigues Castro. Lido o 

expediente. Em seguida a presidência determinou ao senhor secretário o prosseguimento da 

sessão, agora, com a leitura da pauta de julgamentos, não sem antes manifestar-se no seguinte 

pronunciamento: Gostaria também de agradecer a todos os Conselheiros, em especial o 

Conselheiro Nelson Chaves, que coordenou muito bem o projeto que deu para a nossa Corte de 

Contas uma visibilidade, uma ação para o momento do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que 

chamou atenção de muitas pessoas, inclusive visitantes e pessoas de outros estados, inclusive 

de outros países. Então nosso agradecimento a ele pela coordenação, Conselheiro Nelson, pela 

coordenação desse projeto e toda a comunicação dos demais servidores dessa Corte de Contas, 

que tiveram toda uma preocupação. E também agradecer à Universidade Federal do Pará por 

mais essa parceria que contribuiu muito, assim também como os produtores dessas peças de 

Miritrônica, uma ação, uma atividade dos acadêmicos da Universidade Federal do Pará, que 

através das suas pesquisas nos proporcionaram essa ação e que deu uma visibilidade, uma 

oportunidade para o Tribunal também apresentar à sociedade paraense. A seguir, foram 

retirados de pauta os processos de nºs 2015/50375-9; 2007/52342-2; 2008/51936-2 e 

2008/52385-8, da relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves em face de sua 

ausência. Seguiu-se, então, o anúncio do Processo nº 2016/50319-7, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", 
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Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Bom dia senhora presidente, bom dia doutora Silaine, representante do Ministério Público, 

bom dia demais conselheiros, demais presentes, pessoas que nos ouvem. Senhora presidente, 

quero deixar registrado nesta sessão a nossa consternação e tristeza em razão do falecimento 

do doutor Antonio Maria, pedindo a Deus que conforte a família dele e a todos que de certa 

maneira ficaram órfãos com o falecimento dele. O doutor Antonio Maria era dessas raras 

pessoas que muito embora, às vezes apresentasse alguma divergência em seus 

questionamentos, mas ele nunca deixava de nos cativar, p se incentivar. Porque se tem alguma 

que é de maneira admirável é muito respeitável no doutor Antonio Maria era a sua capacidade 

de acreditar realmente naquilo que eram as suas ideias, as suas convicções e de lutar por elas. 

E foi justamente essa capacidade de acreditar, de ter coragem, determinação e perseverança 

por acreditar naquilo que ele achava correto, ele conseguiu ter a habilidade de fazer com que 

várias outras pessoas acreditassem também. E com isso ele criou o Ministério Público de 

Contas, o único no país inteiro. Então pessoas assim, elas nunca morrem porque deixam em 

nós sempre esse sentimento de inspiração pela coragem que ele teve, pela determinação com 

que defendia suas ideias e pela forma carinhosa com que ele congregava todo a seu lado. E a 

prova maior disso está lá hoje, o Ministério Público de Contas, talvez o maior legado dele 

sejam agora os novos procuradores; e o doutor Antonio Maria tinha essa habilidade de 

conviver muito bem com a juventude, com as pessoas novas que estavam chegando, com novas 

ideias, com a forma de pensar, com a forma de agir e isso ele fez, de criar nele uma resistência, 

muito pelo contrário, criava nele uma motivação, uma inspiração de querer fazer ainda mais e 

melhor. Pessoas assim no mundo são raras porque conseguem transmitir uma pureza que vem 

da própria alma, ou seja, da própria atitude porque conseguem colocar coisas boas no seu 

agir, no seu pensar no cotidiano. Então o falecimento do doutor Antonio Maria deixou todos 

nós um pouco órfãos. O doutor Antonio Maria era uma pessoa por quem eu tinha muito 

carinho; muita consideração; e eu até posso dizer que nesses cinco anos que eu estou aqui no 

estado do Pará, ele ensinou uma grande missão no ano passado. Eu acho que vou levar para 

sempre na minha vida; e eu quero deixar registrado aqui o carinho que tinha por ele, e eu 

espero que a família realmente consiga passar por esse momento de dor, de luto; mas que 
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continue viva e acesa nas paredes do Ministério Público que eu tenho certeza que lá tem em 

cada tijolinho o suor dele e a maneira de ele poder acreditar.  Então que essa chama nunca se 

apague, e que vocês possam continuar esse legado dele, continuar honrando com a palavra 

dele, para fazer do Ministério Público de Contas esse estandarte, essa bandeira, e essa 

capacidade realmente de lutar por um controle externo cada vez mais forte, mais atuante, é o 

que todos nós precisamos e o que toda a sociedade espera de nós. Então essa é a manifestação 

que gostaria de fazer. Obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral 

em exercício do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Em nome do 

Ministério Público de Contas, primeiro eu quero agradecer suas carinhosas e gentis palavras. 

Realmente o Ministério Público de Contas nacional ficou órfão, a gente teve aqui a presença 

do Doutor Júlio Marcelo, presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas 

e Procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU e ele pode lá dar o seu 

depoimento e mostrar realmente esse ícone nacional que é e sempre vai ser, o Doutor Antônio 

Maria. Posso dizer que foi um grande privilegio para nós poder conviver com ele, poder pegar 

um pouco dessa experiência. A gente sempre falava que realmente ele não poderia ter se 

aposentado ali, quando houve aquela prorrogação que foi na verdade quase na época do 

aniversário dele, foi um presente de Deus para ele. E isso fez com que a gente pudesse ter mais 

ainda essa convivência, e pegar ainda mais dessa fonte de experiência e inspiração que ele é e 

sempre vai ser para todos nós, agora a gente tem que dar continuidade a esse legado. Eu 

trouxe mais algumas palavras, mas eu vou deixar para falar no final, sobre o Doutor Antônio 

Maria, prestar ainda essa homenagem para ele. Em relação aos registros, Ministério Público 

de Contas opina pela denegação. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir 

em caráter excepcional os registros, com recomendações ao CPC. Consultado o Plenário, este 

se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador 

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís Da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2017/50555-1, que trata da Representação formulada pela empresa 

NSI Núcleo de Serviços e Segurança Eletrônica Ltda, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja 
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Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 improcedência, a fim de que se mantenha 

a integralidade do Pregão Eletrônico nº 002/2016 em todos os seus termos. Pausa. A matéria foi 

colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão pela improcedência da Representação. Consultado o Plenário, este 

se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador 

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Neste momento se 

registrou a ausência em definitivo de Sua Excelência a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/50517-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Benedita Cruz de Araújo, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela expedição ao Igeprev de recomendação de 

repristinação do ato concessório original (Portaria AP nº 0059, de 10/01/2006) ou confecção de 

novo ato com o correto enquadramento da aposentadoria na regra do art. 6º da EC nº 41/2003 

ou do art. 3º da EC nº 47/2005, respeitada a vontade da interessada, haja vista seu direito 

subjetivo público de optar pela regra que melhor lhe abrigue os interesses. Caso não seja este 

entendimento desta Corte, que ao menos defira o registro do ato, dando-se ciência à interessada 

da presente manifestação ministerial. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

registro, com recomendação ao Igeprev para que proceda a retificação dos proventos, a fim de 

que sejam calculados na forma integral (facultando à interessada a escolha da regra de transição 

a ser adotada, dentre aquelas a que faz jus), e à majoração do percentual relativo ao ATS para 

60% (sessenta por cento), dando-se ciência à interessada do teor da manifestação do MPC. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

acompanhou o relator; Conselheiro André Teixeira Dias acompanhou o relator; Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes divergiu do relator para acompanhar o parecer do 
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Ministério Público de Contas; Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira acompanhou o voto do relator. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos, acatar o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2009/50494-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Doracy de Souza 

Martins, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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

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

pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52100-2, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Cirlei Aparecida Yoshitome, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo arquivamento dos autos, em razão 

da perda do objeto. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para determinar a extinção 

do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 104, II, da Lei Orgânica desta Corte de 

Contas e do art. 290 do Regimento Interno deste Tribunal. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/51011-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José Eduardo 

Rodrigues Lobão, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50097-1, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Francinete Nascimento dos Santos, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com 

recomendação a alteração do enquadramento do cargo exercido pela servidora, para constar 

“nível J” ao invés de “nível l”. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, 

com recomendação ao IGEPREV para retificar a fundamentação legal do ato concessório. 

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 2008/53456-0, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Basilia Cardoso Ferreira, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cuja 

Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/51810-5, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria Cleonice Silva de Matos, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. 

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

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

deferimento do registro. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 
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decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Esgotada a pauta de julgamentos, 

Sua Excelência informou a existência de matéria administrativa: Senhores Conselheiros, 

Conselheiras, conforme já distribuído através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências, 

o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará informou a essa Corte de Contas 

através do Ofício 9520/2017 a suspensão temporária de suas atividades no período de 

06/11/2017 a 17/11/2017, tendo em vista a mudança de endereço daquele órgão. No referido 

documento, além de informar a sua indisponibilidade temporária, solicita que seja suspenso o 

envio de expedientes, bem como requer a suspensão dos prazos processuais, dada a 

impossibilidade de atendimento das demandas, uma vez que seu quadro funcional estará 

voltado exclusivamente para a realização da mudança. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.965, 

desta data. Prosseguindo, a presidência assim se pronunciou: Esta presidência dá conhecimento 

ao douto plenário a respeito dos relatórios de gestão fiscal desta Corte de Contas do Estado do 

Pará, referentes ao primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2016. Os referidos processos 

de fiscalização cumpriram tramitação regular, sendo exarados os respectivos pareceres da 

Secretaria de Controle Externo e do douto Ministério Público de Contas e da relatoria do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, onde foi plenamente prestada a 

obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser atendida a 

recomendação contida no relatório do terceiro quadrimestre, na qual Sua Excelência sugere 

que seja feito o detalhamento da fonte de recursos na elaboração do demonstrativo da 

disponibilidade de caixas e restos a pagar, conforme prescreve o Manual de Demonstrativos 

Fiscais, da Secretaria do Tesouro Nacional. Adicionalmente, o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Relator, recomendou a revogação da Resolução de número 17.769/2003 desta 

Corte de Contas, que consubstancia a resposta à consulta formulada pelo Ministério Público 

do Estado acerca da exclusão do Imposto de Renda retido na fonte dos servidores estaduais do 

montante das despesas com pessoal, para fins de cumprimento de limites impostos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, considerando o que dispõe o parágrafo único do artigo 

240 do Regimento Interno desta Corte de Contas, determino o desarquivamento do processo 

número 2013/51606-1, que trata da consulta formulada pelo Ministério Público do Estado, a 

autuação da recomendação do Conselheiro corregedor e sua imediata apensação ao processo 
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originário, com vistas ao reexame da matéria, e o encaminhamento à Secretaria de Controle 

Externo e ao Ministério Público de Contas, respectivamente. Conforme já informado na sessão 

anterior, nos dias nove e dez de novembro, o Instituto Rui Barbosa estará promovendo o encontro 

regional da região Norte, cujo o tema é: Os desafios da gestão da saúde na Amazônia legal. O 

evento é realizado em parceria do Instituto Rui Barbosa com esta Corte de Contas e o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará. Assim, considerando a participação dos membros desse 

colegiado e do douto Ministério Público de Contas ao referido evento, essa presidência informa 

que não haverá sessão ordinária no dia nove. Gostaria de solicitar ao douto plenário para que no 

dia nove nós não tenhamos sessão plenária ordinária. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo. Prosseguindo, a Presidente assim se manifestou: Então nesse dia nós 

estamos enviando a todos os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, a programação do evento e 

também ao douto Ministério Público de Contas, para que nós possamos acompanhar, estar 

presente nesse evento que será uma parceria do IRB juntamente com os dois Tribunais de Contas. 

Acontecerá no prédio do TCM, no plenário do TCM que dispõe de um auditório, um espaço bem 

maior que o nosso para acomodação dos participantes. Nos dois dias, nós teremos no primeiro dia 

o dia todo e no segundo dia até às 12 horas e 30 minutos o encerramento da palestra. No primeiro 

dia nós teremos abertura, a palestra magna falando sobre Sistema Único de Saúde e 

Financiamento, palestrante Mauro Guimarães Junqueira, presidente do Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde, e em seguida um painel do Monitoramento e Disseminação de 

Indicadores de Saúde e o lançamento do Boletim da Saúde do Estado do Pará, através do professor 

doutor Eduardo José Monteiro Costa, diretor da FAPESPA e dos presidentes do Ophir Loyola um 

painel do Hospital de Clínicas na apresentação desse Boletim da Saúde, o Secretário de Saúde do 

Estado do Pará e os presidentes do Ophir Loyola, do Hospital de Clínicas e da Santa Casa de 

Misericórdia. À tarde nós teremos a palestra Fortalecimento da Atenção à Saúde – Programas do 

Ministério da Saúde, Doutor João Salame, diretor do departamento de atenção básica da 

Secretario de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. E também das 16 boras e 30 minutos às 18 

horas a palestra A gestão hospitalar com foco na eficiência e na humanização, palestrante Milene 

Teixeira da Silva Ferreira, Auditora de Controle Externo do nosso Tribunal. Na sexta-feira, a 

primeira palestra O Melhor Remédio é a Transparência: Controle social de medicamentos no 

Estado Pará, palestrante Ivan Silveira da Costa, presidente do Observatório Social de Belém e 

encerra o evento o Doutor Sebastião Helvécio, presidente do Instituto Rui Barbosa, com a palestra 
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Judicialização da Saúde. Gostaria de convidar a todos os Conselheiros, Conselheiras, 

Conselheiros Substitutos e nosso Ministério Público a se fazerem presentes ao referido evento. Por 

fim, submeto à consideração plenária duas propostas encaminhadas por Sua Excelência, o 

Conselheiro Cipriano Sabino. A primeira se refere ao registro na ata desta sessão da entrevista 

publicada no jornal Diário do Pará, da edição do dia 26 de outubro, a coluna do jornalista Mauro 

Bonna, com o Conselheiro Nelson Chaves que abordou o projeto TCE Cidadão, tema de grande 

importância e de muito sucesso para nossa instituição. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Também submeto a deliberação plenária o envio de votos de louvor pela 

passagem da data comemorativa, o dia da Força Aérea Brasileira e o dia do Aviador, 

comemorados no dia 23 de outubro de 2017, está em discussão. Ninguém discute, em votação. 

Foram, então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, ficaram 

consubstanciadas através do Ofício nº 0264017-SEGER, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta 

presidência também gostaria de somar às manifestações. Eu sei que para todos nós do Tribunal de 

Contas e do Ministério Público, inclusive Conselheiros, Conselheiros Substitutos como já foi 

mencionado pela Conselheira Substituta Milene, e por todos nós, é com profundo pesar que 

deixamos o registro da partida, ele partiu, ele não morreu, ele partiu. Fica, portanto, vivo em 

nossas memórias, fica o registro das nossas condolências à família e ao douto Ministério Público 

de Contas. Então Antônio Maria Cavalcante realmente representa para o controle externo, como 

foi bem citado pelo Doutor Júlio Marcelo, e por todos, o que ele representou para o controle 

externo não só do estado do Pará, mas para o controle externo do Brasil. Esse sentimento se 

externou mesmo antes da partida dele, no momento em que nós estávamos aqui ainda torcendo e 

lutando para que ele pudesse resistir, reagir. Infelizmente, os desígnios de Deus só ele mesmo pode 

nos explicar, a gente não entende. Muitas vezes nós podemos estar nesse momento aqui falando e 

daqui a pouco também já ter sido chamado por Deus, o chamamento de Deus só ele pode explicar 

e, portanto, nós queremos nos somar à dor da família consanguínea, da sua esposa Angélica, seus 

filhos Lorena e o Júnior. Portanto, nós também nos somamos a essa dor porque controle externo 

paraense, seja o Ministério Público e o Tribunal de Contas, com esse sentimento de perda de 

alguém da família porque ele com certeza vivia mais tempo aqui no Ministério Público do que 

mesmo ao lado da sua família consanguínea, mas como já disse, seja feita a vontade de Deus. E 
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por isso nós vamos pedir a Deus que tenha, com certeza, recebido na sua glória e coloque ele em 

bom lugar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas 

Silaine Karine Vendramin: Como já foi dito aqui, o Ministério Público de Contas era a segunda 

casa dele. Todo mundo aqui sabe o quanto ele se dedicava para a Instituição, ao reconhecimento 

do órgão perante a sociedade, perante o controle externo; e eu escrevi um texto aqui, ainda antes 

de ele partir, e fiz algumas anotações, o que leio agora, sintetizando tudo o que o Ministério 

Público está sentindo, o que todos nós estamos sentindo: Meu coração apertado, já nem sei o que 

dizer. Ele era como um pai para mim. Na verdade, ele foi um pai para todos nós. Um homem forte 

que sempre lutou por seus ideais, pela instituição e pela família. Pessoas assim deveriam ser 

imortais. Sabemos que a alma é imortal; mas nossa pequenez humana deseja a presença física. Um 

homem cheio de vida, de conselhos, de experiência, de amor ao próximo, de humanidade, e porque 

não dizer de vontade de viver. Uma pessoa que marcou sua existência com ações e exemplos; que 

fez história; que é e sempre será o decano e o ícone nacional do MPC. Que agia e não tinha medo 

de ter assertivo; e quase sempre acertava. Impressionante! Agia com a razão, mas movido de 

emoção. Cada discurso era uma aula. Impossível de não se emocionar com suas palavras e seus 

gestos, de não se inspirar. A idade física não acompanhava a cronológica, nunca perdeu o brilho 

do olhar, sempre à frente de seu tempo, sempre jovem. Idealista incansável. A gente sabe que o 

tempo não é o nosso tempo; e sim, de Deus. Então elevemos as nossas orações e nosso coração 

para que ele descanse em paz, e resigne, também, na paz, o coração de seus familiares. Vamos orar 

e confiar nos desígnios de Deus. Aproveitando esse momento eu quero convidar a todos para a 

missa de sétimo dia do doutor Antonio, amanhã, dia primeiro de novembro, às 19 horas e 30 

minutos na catedral da Sé. Estão todos convidados. Estaremos muito felizes com a presença de 

todos vocês conselheiros, conselheiros substitutos, servidores desta Casa, servidores do MPC, 

porque sabemos que ele dedicou toda sua vida ao controle externo e a essa Instituição. E a nossa 

missão agora é a de dar continuidade a tudo que ele construiu. Cada tijolinho do prédio do MPC 

tem o suor dele. Durante as obras, ele estava lá, acompanhando, enfim. Ele realmente é o 

precursor de tudo, e não é à-toa. Esse reconhecimento é nacional. Ele sempre foi um incansável 

lutador pela causa do Ministério Público de Contas, pela sua autonomia administrativa, financeira, 

funcional, inquestionável. A vontade dele era que o modelo paraense se espraiasse por todos os 

cantos do Brasil. Vamos continuar lutando pelo controle externo, pelo Ministério Público de 

Contas, porque tenho certeza que essa é e sempre será a vontade dele. Obrigada. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu quero me 

associar a essas manifestações da conselheira substituta Milene Cunha; e agora, da doutora 

Silaine Vendramin, procuradora do MPC. Eu concordo com tudo isso, exatamente isso, esse estado 

de consternação que tomou conta de todos nós, a partir do conhecimento do seu estado de saúde, 

ficamos profundamente tristes. Isso não passou totalmente. E eu fico pensando como é que pode; 

mas a gente tem que se apegar com Deus. É Ele que comanda as nossas vidas e sabe a hora de nos 

chamar; mas uma coisa doutora Silaine é certa: o doutor Antonio Maria foi um homem público 

diferenciado porque ele fez um pouco mais do que era a sua obrigação. Com relação a essa nova 

geração do Ministério Público, que inclui vossa Excelência, ele foi um sonhador. E quando ele se 

dirigia a mim, ao Cipriano, ao Odilon, pelo tempo em que a gente ainda pode ter na casa, ele 

falava: “Vou fazer um concurso e certamente entrarão aqui pessoas que vão conviver por muitos 

anos com vocês”. Então o legado dele hoje é deixar um órgão ministerial oxigenado, com uma 

nova mentalidade; e uma mudança perceptível, no agir, posso dizer assim, do órgão ministerial. 

Então a gente nessa sessão apesar da tristeza que toma conta de todos nós quer fazer esse 

reconhecimento a esse homem público que se dedicou à causa pública, no que acreditava e que 

conseguiu deixar o Ministério Público do Estado do Pará como referência nacional. Esse é um item 

muito importante. Saber que o resto do Brasil quer copiar vocês. Ele foi o principal protagonista de 

tudo isso. Eu sei que o Ministério Público é resultado do esforço de muita gente que por ali passou. 

Mas o doutor Antonio Maria ele se destacou porque, como eu já disse, e ele fez um pouco mais do 

que a obrigação. Ele foi mais longe; e conseguiu ser reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho, 

chegando a presidir a entidade de vocês nacionalmente. Então senhora presidente é o tipo de voto 

que a gente vota, mas já vota triste. Todo voto de pesar, em homenagem, a gente vota, a instituição 

tem de se manifestar. Desta vez a gente está votando por uma pessoa que conviveu com a gente. Ele 

faz parte da nossa história. Não se tem como negar isso. Que Deus cuide da alma do doutor 

Antonio Maria, da mesma forma conforte todos os seus familiares. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora presidente, tal qual o conselheiro Luís Cunha, 

de modo idêntico, a coisa que já sinto falta é da troca de ideias com o doutor Antonio Maria. O 

doutor Antonio Maria peculiarmente nos fazia pensar muito a respeito de determinadas questões; e 

era muito salutar porque ele fazia papel ás vezes, para se ter uma ideia, ele tinha técnica de 

“advogado do diabo”, fazia pensar duas ou três vezes a mesma coisa sobre aquele assunto. Nem 

sempre o argumento da gente é um argumento forte. Eu tive, enquanto conselheiro, vária visitas do 
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doutor Antonio Maria para tratar de vários assuntos, inclusive na ouvidoria ele colaborou com 

muita ideias, na corregedoria, ele veio me visitar, trazendo outras ideias que ainda estamos 

gestando, porque são deias muito boas, mas precisamos de um amadurecimento regimental , 

algumas mudanças pontuais; e dentro de processos para pareceres que faziam a gente pensar, 

repensar alguns assuntos, e eu particularmente travei algumas dialéticas processuais com ele 

interessantes. Em algumas eu me consternei: e o doutor Antonio Maria tinha razão, e em outros 

aspectos ele estava correto. É com saudade que a gente deve lembrar dos bons momentos das 

pessoas. Tenho certeza que o Ministério Público de Contas, uma instituição que ele tanto amou, 

está tranquila em termos de futuro. Os procuradores do passado e os procuradores do presente, 

com certeza, honrarão a memória deste grande homem que foi o doutor Antonio Maria. Eu 

acompanho presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Presidente a esse respeito eu já me manifestei na sessão anterior, e eu não 

poderia deixar de registrar meus votos de pesar, já apresentados pessoalmente à família. Portanto 

eu acompanho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Bom dia a todos, senhora presidente, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, 

senhores conselheiros. Com certeza nós nos associamos, senhora presidente, também já falamos 

algumas palavras naquele dia, dedicamos à família também. Mas antes disso, antes de adentrar e 

voltar a esse assunto, do Doutor Antônio Maria, nosso querido mestre, eu o chamava assim, eu 

gostaria de fazer um registro. Hoje há exatamente 500 anos, Martinho Lutero subiu a igreja de 

Wittenberg na Alemanha, Castelo de Wittenberg e nessa igreja ele fixou as 95 teses que ele 

defendia. Teses que na verdade fortalecia os cinco pilares que ele almejava na igreja, chamado de 

as cinco solas, sola do latim, que quer dizer somente na língua portuguesa. E a reforma que ele 

almejava era a seguinte: a salvação é somente pela fé, somente a Escritura deve ser a nossa regra 

de fé, somente Cristo é o nosso mediador, somos salvos somente pela Graça e somente a Deus 

devemos dar glória. Ele almejava não uma divisão da igreja, ele almejava reformar a igreja, mas 

esse pensamento dele não foi possível na época e houve a divisão. Mas com essa divisão na 

verdade houve um marco não apenas para a religião, mas para praticamente todos os ramos das 

ciências, a partir daquele momento o pensamento humano se tornou diferente e a maioria dos 

grandes progressos deveu-se a esse grande homem, que almejava uma reforma e na verdade 

acabou mudando o mundo. E uma das coisas que Lutero pretendia era colocar a palavra de Deus 

viva nas mãos das pessoas, e para isso ele começou a fazer a tradução da Bíblia primeiramente 
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para o alemão, e esse costume tornou-se prática em praticamente todos os idiomas e hoje, em 

praticamente todas as línguas do mundo tem-se a Bíblia Sagrada. E nesse momento de tristeza pela 

morte do nosso querido Antônio Maria Cavalcante, nós sabemos que em momentos desses as 

pessoas passam por dores, uma dor profunda, principalmente os familiares. Se nós que éramos 

colegas aqui, que tinha um conhecimento superficial, já passamos por uma dor muito grande, 

imagina cada um dos familiares, mas essas dores que na verdade são chamadas até de depressões 

naturais, com o tempo elas tendem a se transformar em saudade. E na definição de uma menina 

pequena que estava enferma e que faleceu precocemente de câncer, para aquela menina que é 

irrelevante falarmos o nome, para aquela menina a definição de saudade é simplesmente o amor 

que fica, o amor que fica pelas pessoas que partiram. Mas por essa Bíblia Sagrada que Lutero 

tanto lutou para colocar nas mãos das pessoas, nós temos o privilégio de ler um texto maravilhoso 

que está em I Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante e que diz o seguinte:  “Não 

queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, - ou seja com 

respeito aos que faleceram -, para que não vos entristecerdes, como os demais, que não têm 

esperança.  Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus 

trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: 

Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que 

dormem.  Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e 

ressoada a trombeta de Deus; descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; 

depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para 

o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, 

pois, uns aos outros com estas palavras”. Que o nosso Deus seja sempre honrado.  Que as pessoas, 

familiares e amigos do doutor Antonio Maria Cavalcante sejam sempre consolados pelo nosso 

Deus. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Senhora presidente, também gostaria de falar algumas palavras em relação à perda 

irreparável e me consternar com as duas famílias: do doutor Antonio Maria, família propriamente 

dita, esposa e filhos; e o Ministério Público de Contas, a sua segunda casa, que são também 

familiares dele, me consterno com todos, esperando que Deus possa consolar o coração de todos 

aqueles que o amavam, que estavam próximos dele. É muito fácil amar o doutor Antonio Maria no 

que pese o pouco que tenha convivido com ele. Sei de toda a história dele contada nos corredores e 

em todas as conversas que temos com todos do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Ele 
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como o decano nacional dos Ministérios Públicos de Contas; e além disso o precursor na luta pela 

independência plena do Ministério Público que ainda está sendo deflagrada essa batalha; e que 

por certo será vitoriosa; e certamente com muitas honras ao doutor Antonio Maria uma pequena 

contribuição a isso muito grande. Parte de sua vida dedicou a essa independência plena, o que 

ainda é embrionário. É a gênese talvez da mudança do Ministério Público de Contas do Brasil, 

esperamos que assim seja, porque é da própria essência dos Tribunais de Contas a independência 

plena. Não é possível concebermos um órgão ministerial em independência plena. E essa batalha 

será vencida e honras serão dadas ao doutor Antonio Maria. Isso faz dele uma pessoa especial, 

além do que a contribuição especial que ele deu ao controle externo, para toda a sociedade 

paraense, brasileira. Estamos aqui chocados com a perda, mas os desígnios de Deus devem ser 

respeitados e Ele sabe de todas as coisas. Fica aqui o meu voto de pesar para a família e que Deus 

possa consolá-los por essa perda. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza: Também me associo às palavras já mencionadas. A imagem que eu 

tenho maior do doutor Antonio Maria é justamente o que todos mencionaram aqui, quanto ao 

ícone, e me traz muita reflexão após o concurso dos novos procuradores, ele teve a oportunidade 

de se aposentar, manteve lá e com certeza renovaram as ideias. Ao mesmo tempo em que ele é 

ícone de todos nós, principalmente para vocês que ficaram mais próximos dele no Ministério 

Público de Contas, ele também pela simplicidade nas conversas, ele cedia porque o importante ao 

certo era o bem para o Ministério Público para a instituição e para a sociedade.  Não é o caso de 

sempre se ter razão, mas o melhor para a sociedade e avançar nas ideias.  Eu assim o vejo, nas 

conversas áridas, nas discussões, mas tenho certeza que ele tinha um bom coração. Era sempre 

uma referência para todos nós. São essas palavras, obrigado, senhora presidente. A matéria 

aprovada foi consubstanciada nos Ofícios nºs 261-262-SEGER, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Agora nós 

passamos, Conselheiro Luís Cunha, para um assunto que diz respeito à Escola de Contas e diz 

respeito a esta instituição. Mês de outubro, precisamente dia 28 de outubro, é destinado ao dia do 

servidor público e o governo do Estado do Pará, em 2003 inovou com o prêmio servidor nota dez, 

compõe parte da agenda mínima do governo do estado. É um meio de reconhecimento pelo mérito 

profissional e através da escolha de representantes, homenageia aqueles que movem a máquina 

pública estadual, os servidores. Vivenciamos no ano de 2017 a execução da décima edição do 

concurso servidor nota dez, da administração pública do Estado do Pará, que visa a valorização 
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do servidor como referência de qualidade do serviço público do estado, no qual cada órgão ou 

entidade apresenta seu representante. Os servidores participantes se inscreveram espontaneamente 

ou foram indicados pelo órgão de origem, concorreram servidores públicos efetivos, estatutários 

não estáveis e os empregados públicos da administração pública do estado. A análise de 

desempenho dos candidatos começou no mês de março, até a escolha dos vencedores em agosto. 

Em cada órgão foi criada uma comissão interna de avaliação, responsável por observar e pontuar 

o desempenho das funções, elegendo por merecimento os melhores. A avaliação considerou toda a 

vida funcional do servidor, em que a assiduidade, a disciplina, iniciativa, produtividade, 

responsabilidade foram os critérios para a escolha do servidor nota dez. O dia 27 de outubro, o dia 

antes do dia realmente destinado ao servidor, em comemoração ao dia do servidor público, 

ocorreu a premiação, tendo a presença do Excelentíssimo Senhor vice-governador do estado do 

Pará, representando Sua Excelência, governador Simão Jatene, organizada pela Escola de Contas 

do governo do estado, no auditório da UNAMA, como forma de reconhecimento pela excelência 

profissional, é um momento de valorização do servidor público através da meritocracia. A Escola 

de Contas Alberto Veloso, responsável pela coordenação do concurso público do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará ressalta que os candidatos que participaram do processo da décima 

edição, foram indicados pelos seus setores. Levando-se em consideração aos critérios de 

meritocracia e orientações dispostas no regulamento do décimo concurso servidor nota dez do 

estado do Pará de 2017 a comissão de avaliação do TCE Pará composta pelos servidores Eugênio 

Guedes da Secretaria de Gestão de Pessoas; Elyeda de Fátima Pessoa, Secretaria de Gestão de 

Pessoas; Karla Bengtson, diretora da ECAV; Adriano Márcio Lima, servidor nota dez do ano de 

2016. Após análise dos quesitos e respectivas notas, deliberaram divulgando como eleito o servidor 

nota dez do Tribunal de Contas do Estado do Pará, senhor José Tarcísio dos Santos, lotado na 

Secretaria Geral. E este homem humilde e com 36 anos, 309 dias ocupante do cargo de agente 

auxiliar de serviços administrativos por sua dedicação e qualidade de trabalho, alcançando todos 

os critérios do concurso. Seu Tarcísio é esse homem humilde, sempre prestativo, todos nós aqui 

inclusive todos os dias de sessão plenária ele sempre está aqui conosco, nos auxiliando. 

Objetivando homenagear o servidor José Tarcísio dos Santos, a Escola de Contas Alberto Veloso 

que coordenou o concurso, tem um conselho consultivo, presidente no conselho consultivo 

Conselheiro Luís Cunha, a doutora Karla como diretora da Escola, coordenaram o processo do 

concurso prêmio servidor nota dez. Nós agradecemos a toda a comissão, ao conselho consultivo e 
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a Escola de Contas apresenta nesse momento, em nome de todos os servidores desta Corte de 

Contas e do Ministério Público de Contas uma singela manifestação de carinho ao nosso 

agraciado, em reconhecimento por sua dedicação. Vamos assistir agora um vídeo de uma pessoa 

que o seu Tarcísio admira muito, e esta pessoa está mandando esse vídeo para ele, vamos ouvi-la. 

[pausa] Execução do vídeo onde a atriz Dira Paes fez uma homenagem ao servidor nota 10 do TCE, 

José Tarcísio dos Santos, seguido de aplausos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós gostaríamos de chamar a Doutora 

Karla, toda a Escola de Contas, convidar os Conselheiros para que nós façamos esse registro, 

Ministério Público, entreguemos ao seu Tarcísio uma lembrança de nossa Corte de Contas em 

homenagem. A irmã da Atriz Dira, nossa global, nossa representante paraense na Globo gostaria 

de dizer umas palavras da Tribuna para o seu Tarcísio, vai lá Ecleida. Manifestação da Senhora 

Ecleida Paes: Bom dia a todos, Conselheiras, Conselheiros, procuradores, servidores, em especial 

ao seu Tarcísio. Quem me conhece sabe que eu jamais falo que eu sou irmã da Dira, só quando a 

pessoa provoca o assunto, esse é o meu jeito porque ela é uma pessoa famosa e ficar falando: “eu 

sou irmã da Dira”. E eu já trabalhava aqui há muito tempo e o seu Tarcísio descobriu, não sei 

quem falou a ele que eu era irmã da Dira. E ele me procurou chorando, com muita emoção, me 

contou que acompanha a carreira dela, ele e a esposa e eu fiquei muito emocionada porque nessa 

caminhada dela de mais de 15 anos a gente recebe muito carinho, principalmente aqui no estado, 

que ela tanto ama e sempre com a sua simplicidade divulga por onde ela anda, Abaetetuba, a nossa 

terra. E eu fiquei com isso na minha cabeça, com essa lembrança e a gente conversa muito, somos 

irmãs, somos sete, as irmãs são muito ligadas e eu falei para ela: “tu tens um fã”, ela tem um fã 

aqui que é o Célio, que todos conhecem, mas o seu Tarcísio foi uma coisa de muita emoção. Então 

quando ele foi aclamado servidor nota dez eu pedi a ela, e ela fez com todo o carinho que ela tem a 

todos e principalmente nesse momento ao seu Tarcísio, então em nome dela, ela está agora há três 

meses morando em Recife, está fazendo um longa-metragem lá, mas ela fez questão de fazer essa 

homenagem ao senhor. E ela agradece, eu não sei se o senhor prestou atenção, que é muita emoção 

o vídeo, eu me emociono também, ela falou que agora ela é sua fã. E eu espero que um dia ela 

possa lhe dar esse abraço pessoalmente. Obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então essa homenagem é extensiva a 

todos os servidores e servidoras dessa Corte porque só um pode levar o prêmio, mas todos, 

inclusive na sexta-feira nós tivemos participando e muitos servidores, acredito que grande parte 
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dos servidores desta Corte de Contas estiveram, quando nós chegamos nós estávamos lá com a 

Karla, com a equipe da Escola de Contas na UNAMA e chegamos aqui, ali o pessoal da 

comunicação, do cerimonial principalmente, já estavam com os servidores no auditório e dava 

para sentir, com todas as dificuldades que nós estamos vivenciando ainda esse ano, mas os 

servidores todos felizes, a gente sentia no olhar de cada servidor a sua satisfação, Doutor Odilon, 

de poder estar vivenciando mais um ano o dia do servidor, que foi no sábado e eles estavam 

comemorando, festejando na sexta-feira. Então foi muito bonito, nós falamos em nome de todos os 

Conselheiros, dos Conselheiros Substitutos, eu fui lá com eles e senti que a gestão de pessoas tinha 

promovido esse momento com os servidores, um momento de descontração, de compartilhamento, 

congratulações pelo dia do servidor que foi no sábado, mas na sexta-feira eu fiquei muito feliz de 

ver no olhar de todos que ali se encontravam a alegria, a felicidade pela passagem do dia do 

servidor. E nós vínhamos trazendo o servidor nota dez que ainda participou do sorteio de alguns 

prêmios, mas ele só tirou mesmo o de lá e o de cá. O servidor nota dez do Pará, que foi um sorteio 

também, não foi uma escolha direta, todos que foram escolhidos participaram, mas foram através 

de um sorteio e que foi um servidor da COSANPA que foi o servidor nota dez do estado do Pará. 

Então o seu Tarcísio ficou com nota dez do Tribunal e as outras tinham 67 instituições estaduais 

participando do servidor nota dez. E ele entrou para participar do sorteio, mas o nota dez do Pará 

foi servidor da COSANPA, também um senhor muito simples, muito humilde e que nós ficamos 

muito felizes naquele momento lá na UNAMA. E aqui também compartilhamos com todos os 

servidores e o seu Tarcísio representou. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Gostaria de parabenizar também o 

servidor Tarcísio, que desde eu vim para cá, que eu vim primeiro para o TCE e depois para o 

MPC, fiquei um ano aqui e ele sempre essa pessoa super disponível, que está sempre ajudando os 

servidores, é um servidor que está realmente sempre em busca do melhor, de atender a todos aqui 

com alegria e com presteza, parabéns. E essa linda homenagem da Dira Paes, eu também sou fã 

dela, temos muito a conversar. Parabéns, realmente você merece. A nossa servidora nota dez do 

Ministério Público de Contas foi a Sônia Santos, estava lá com o Doutor Guilherme que foi o 

presidente da comissão e ela também é uma servidora exemplar, que dá o suor pelo órgão e estava 

lá representando todos os servidores, que na verdade o Ministério Público de Contas tem uma 

equipe que é uma família, eu sempre digo isso. E isso também é fruto do Doutor Antônio, ele 

sempre foi o paizão que trazia alegria e fazia com que aquela família se unisse em prol da 
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instituição, nós temos isso lá também e a Sônia Santos foi a nossa grande representante. Ontem 

entregamos um buquê de flores para ela e a homenageamos no órgão também. Manifestação da 

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

também para a Sônia, eu tive a oportunidade de abraçá-la também lá na UNAMA, Doutor 

Guilherme representando. Conforme deliberado na sessão, segue a transcrição da entrevista 

publicada no jornal Diário do Pará, edição de 26.10.2017, que trata da entrevista concedida pelo 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves ao Jornalista Mauro Bonna: 

CORTES AFETAM PRÉ-ESCOLA. Recentemente o Governo Federal anunciou mais uma série de 

cortes orçamentários que, desta vez, vão afetar as creches e pré-escolas. Sobre esse assunto, a 

coluna conversou com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Nelson Chaves, autor 

do projeto “TCE Cidadão”. MB - Você avalia que essa medida do governo foi tomada por quais 

razões? Como isso vai afetar a educação infantil e a sociedade de forma geral? NELSON CHAVES 

– Alegam falta de recursos, para mim, quaisquer que sejam as razões é uma decisão infeliz e 

inaceitável. Não se pode tirar recursos de uma área que deve merecer a especial atenção de todo e 

qualquer governo. Nenhum país do mundo encontrou o caminho do desenvolvimento que não tenha 

elegido a educação como sua prioridade. De forma absolutamente negativa e aprofundando, 

significativamente, as desigualdades sociais existentes em nosso país. MB - Por que é sempre tão 

complicado para os governos municipais, estaduais e federal, manter creches e pré-escolas de 

qualidade? NELSON CHAVES – Pela enorme desigualdade na distribuição de recursos públicos 

no país, que privilegia o Governo Federal em detrimento aos Estados e Municípios. É importante 

salientar que uma melhor divisão desses recursos proporcionará aos Municípios e aos Estados os 

meios necessários para uma política de maior apoio e prestígio aos professores, partícipes 

indispensáveis na construção do Sistema Público de Ensino. MB - Isso pode fomentar uma piora 

neste momento que a sociedade vive? NELSON CHAVES – Certamente, os investimentos em 

creches e pré-escolas públicas de qualidade devem ser encaradas como absolutamente prioritárias 

na construção da cidadania e de uma sociedade mais justa. O quadro atual para se dizer no 

mínimo é dramático e exige de todos ação firme e corajosa para reverter isso. MB - Desde 1998 

você desenvolveu um projeto assim na Alepa, não é? Como ele funciona? NELSON CHAVES – Sim, 

tive a honra de ter aprovado pelos deputados da legislatura 91/95, o projeto da Creche-Escola da 

Alepa, implantado em 1998 pelo presidente Luiz Otavio Campos. Além dos dependentes dos 

servidores, a creche também atende crianças da sociedade em geral. Todos devem, de alguma 
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forma, colaborar para melhorar esse quadro como for possível, principalmente, eliminando gastos 

supérfluos nas administrações. MB - Você é autor do projeto “TCE Cidadão” recentemente 

reconhecido pelo Instituto Rui Barbosa. Onde ele pode ajudar na formação dos estudantes? 

NELSON CHAVES – Levando os princípios básicos da cidadania para todos os níveis escolares, 

inclusive o universitário, construindo uma sociedade mais participativa e exigente na cobrança de 

seus direitos. O Brasil gastou mais de 8 bilhões e 600 milhões de reais na construção dos estádios 

de futebol para a Copa, dinheiro que poderia ser utilizado para construir aproximadamente 15 mil 

creches de qualidade em nosso país. Em uma sociedade com cidadania forte isso, certamente, não 

aconteceria. A Suécia não quis patrocinar as olimpíadas, alegando ter outras prioridades a 

cumprir; e lá tem um dos melhores IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) do mundo. Simples 

assim. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando 

novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e oito minutos 

(11h08min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 31 de outubro de 2017. 
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