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ATA Nº 5.510 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatorze (14) do mês de novembro 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 Presidente, 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, 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 do 

conselheiro André Teixeira Dias e Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por motivo 

de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do sete (07) de novembro 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: Declaro-me impedido por força 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: Declaro-me impedida por força regimental. Em seguida, antes da Leitura do 

expediente a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente assim se manifestou: Gostaria de 
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estender nosso cumprimentos aos nossos novos servidores concursados que tomaram posse 

semana passada e, à medida em que eu for chamando, eu gostaria que pudessem levantar para 

que os nosso jurisdicionados e os nossos conselheiros, conselheiros substitutos e a nossa 

Procuradora que esteve aqui no dia. Antes de iniciar essa sessão, gostaria de dar bom dia a 

cada um e pedir que se levantem, conforme o chamado. Felipe Barbosa Erichsen, auditor de 

controle externo na área da Procuradoria, Doutor Felipe, seja bem-vindo, permaneça em pé; 

Carla Ledo Reis, auditora de controle externa área administrativa; Fernanda Pinheiro 

Pantoja, auditora de controle externo área fiscalização, especialidade contabilidade; Euda 

Magali Gomes Magalhães, auditora de controle externo área fiscalização, especialidade em 

direito; Jaqueline Luiz de Freitas, auditora de controle externo área fiscalização, 

especialidade em direito; Juliana Levi Buarque, auditora de controle externo área fiscalização, 

especialidade direito; Dheison Pereira Pessoa, auditor de controle externo, área informática, 

especialidade analista de segurança; Marcelo Vanderlei Santos da Sila, auditor de controle 

externo, área informática, especialidade analista de sistema; Leda Mara Souza de Oliveira 

Monteiro, auditora de controle externo área informática, especialidade web design; Francisco 

José Carneiro Ibiapina, auditor de controle externo área fiscalização, especialidade em direito. 

Vamos aplaudir esses nossos novos colegas que já estão há uma semana conhecendo a nossa 

casa, podem sentar-se, e hoje eles estão aqui assistindo uma sessão plenária, uma reunião do 

pleno. Em seguida, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura do 

ofício subscrito pelos coordenadores da Pastoral da Acolhida e do Conselheiro Fábio Nogueira, 

do TCE da Paraíba. Manifestação do Senhor Secretário Geral Tuffi Salim Junior: Cartão de 

agradecimento dos senhores João e Úrsula, coordenadores da Pastoral de Acolhida, 

encaminhado aos Tribunal de Contas do Estado do Pará. Com os nossos mais sinceros 

cumprimentos, agradecemos a gentil e importante doação, realizada a Pastoral da Acolhida, a 

qual foi utilizada integralmente na realização de nossos objetivos, o atendimento aos romeiros 

do círio de Nazaré. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós, que 

Nossa Senhora de Nazaré derrame bênçãos sobre a sua empresa, seus empregados e seus 

familiares. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Esse ofício nós recebemos juntamente com essa vela padronizada, com uma 

imagem de Nossa Senhora, que vai ficar no gabinete da presidência e é a colaboração de todos 
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os conselheiros, de todos os servidores desta Corte de Contas, dos auditores, conselheiros 

substitutos, que também deram a sua contribuição. Esse ano, o nosso Tribunal Conselheiro 

Cipriano, Vossa Excelência sabe, que nós solicitamos um dos produtos que menos a Pastoral 

da Acolhida recebe e nós fizemos através do nosso cerimonial a pesquisa, e eles nos 

solicitaram feijão e chá, que são produtos que pouco são oferecidos. O nosso Tribunal fez uma 

grande arrecadação desses produtos e eles estão encaminhando o agradecimento pela nossa 

boa contribuição, fomos todos nós, conselheiros, conselheiros substitutos e o Ministério 

Público também colaborou, os servidores e servidoras desta Corte de Contas, todos os 

gabinetes, enfim. Próximo expediente. Manifestação do Senhor Secretário Geral Tuffi Salim 

Junior: Ofício encaminhado pelo Conselheiro Fábio Tulio Filgueira Nogueira do Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba. Conselheira Lourdes Lima, dentre muitas faces de Serzedelo 

Correia, dentre as muitas contribuições em prol do desenvolvimento do país, dentre os grandes 

legados ao Brasil, eu prefiro destacar a alma inquieta do Fascinador do Rei, não apenas pela 

proeza que inspirou e intitulou o livro, mas muito especialmente, porque ao conquistar 

admiração de soberano, o protagonizou em sua melhor função: a de professor. O admirado 

Serzedelo Correia, responsável pela criação da primeira Corte de Contas do Brasil, exercia a 

mais nobre profissão de todas, a de professor. Exercida com tanto desvelo quer foi capaz de 

fascinar o Rei. Como professor, ele pode formar cidadãos, como professor não se contentou em 

transferir conhecimento, gerou consciência ética. Em uma biografia tão rica, o professor 

Serzedelo Correia é, portanto, o que me inspira, é o que referencia o meio reconhecimento ao 

livro biográfico O Fascinador do Rei como uma bela homenagem do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará a um dos mais ilustres Paraenses da história. O meu voto de parabéns a Vossa 

Excelência pelo cuidado com a biografia desse honrável Serzedelo Correia é extensivo ao 

Conselheiro Nelson Chaves, de cuja a ideia foi concebido O Fascinador do Rei, um livro 

fascinante. Atenciosamente, Conselheiro Fábio Tulio Filgueira de Nogueira. Manifestação da 

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

foram os expedientes que nós recebemos e achamos importante destaca-los, e coloca-los na 

nossa Ata de hoje. Esse que nós tivemos da Pastoral da Acolhida, a Arquidiocese de Belém e 

mais uma avaliação com relação a nossa obra do Serzedelo Correia, O Fascinador do Rei, que 

nós gostaríamos de dizer aos nobres colegas servidores que estão chegando, que possam 
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conhecer essa história do nosso grandioso Serzedelo Correia, O Fascinador do Rei, que 

realmente hoje nós temos aqui inclusive no nosso Tribunal, os restos mortais desse grande 

Paraense. Aqui nesse grupo temos dois servidores, um que veio de Fortaleza e o outro que veio 

de Pernambuco, a outra, uma jovem Pernambucana. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria registrar o ofício que Vossa Excelência 

acaba de dar conhecimento ao plenário, e felicitar o Conselheiro Fábio da Paraíba. Em todas 

as nossas homenagens, ao mesmo tempo, fazendo uma mea-culpa, reconhecendo uma pequena 

falha nossa. É porque pela grandiosa biografia do Serzedelo Correia, nós próprios, às vezes, 

não tivemos a acuidade de dar uma dimensão maior, talvez a sua maior profissão que é de ser 

professor. Sobre todas as outras, a de professor é efetivamente, na minha modestíssima visão, a 

que deve ser mais realçada e já nessa manifestação do Conselheiro da Paraíba, me tocou 

exatamente isso, porque nós todos reconhecemos a capacidade, a hombridade, honradez, e 

poucas a gente aprofunda as nossas manifestações em realizar a personalidade do Serzedelo 

Correia como professor. Nesse sentido, eu também peço a Vossa Excelência que tenha a 

gentileza de encaminhar a professora Amarílis Tupiassu, Mestra da nossa Universidade e que 

se dedicou que corpo e alma a esta obra, que pelas palavras também do Ilustre Conselheiro 

Sebastião Helvécio na última semana do TCM foi capaz de levar o nome do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará a todos os tribunais do Brasil. Eu quero agradecer a manifestação do 

Conselheiro, embora não o conhecendo, acho que é muito justo nós todos, nesse momento que 

atravessamos, devemos realçar muito a personalidade desse nosso conterrâneo e também, 

fundamentalmente, encaminhar a professora Amarílis para que ela possa tomar conhecimento 

de quanto a obra dela foi útil para o nosso Estado, e também certamente, para todo o nosso 

país. Prosseguindo, a presidência determinou ao senhor secretário o seguimento da sessão, 

oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 1999/51983-9, que tratam dos Embargos de 

Declaração opostos por Antônio Morais da Silveira, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, 

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 (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, embora regularmente 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1859

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

extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, VI, 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, Suas 

Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o relator; 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria aproveitar a 

oportunidade, eu acho que a pauta não tem processo de minha relatoria nesta sessão, pedindo 

vênia a Vossa Excelência e aos colegas, para cumprimentar Vossa Excelência, desejando bom 

trabalho e bom dia, doutora Silaine também, sempre bem-vinda, o Ministério Público de 

Contas e aos meus colegas; conselheiro Nelson Chaves, nosso presidente decano, Nelson é o 

nosso mais antigo, é sempre falar isso porque tem pessoas, nossos colegas novos de trabalho 

que acabam de tomar posse – o Nelson é o nosso professor, nosso decano, conselheiro Nelson 

Chaves, ex. presidente do Tribunal – ex. presidente, conselheiro Luís Cunha, conselheiro 

Odilon, nosso corregedor; conselheira Rosa Egídia, ouvidora do Tribunal de Contas e os nosso 

colegas, conselheiros substitutos doutor Daniel, doutor Julival, doutor Edvaldo e os servidores 

da secretaria, doutor Tuffi, doutor Jorge e a doutora Cláudia. Bom dia a todos, muito obrigado 

pelo apoio que sempre dedicam ao nosso trabalho. Presidente, rapidamente, o Tribunal de 

Contas realizou nos últimos anos, cinco anos mais recentemente, seis anos, mais precisamente 

nos últimos seis anos, doutor Odilon, três concursos públicos. Nós temos a alegria a satisfação 

de termos aqui a doutora Silaine, que fez o concurso público para o Tribunal de Contas e está 

no Ministério Público, em seguida, tomou posse, começou a trabalhar, em seguida foi 

concursada do Ministério Público de contas e resolveu ir para lá, hoje está em uma missão 

importante no Ministério Público de Contas e com certeza, daqui a pouco será a nossa 

Procuradora Geral do Ministério Público, assim falam as boas línguas. Isso nos orgulha 

muito, Vossa Excelência saiu daqui, já tem uma vida, uma carreira importante nas suas 

atividades, mas veio ao Tribunal de Contas concursada, tomou posso e hoje está no Ministério 

Público, como também, mais de 100 servidores conseguiram, não é Lourdes Lima? Mais de 

100 servidores que fizeram o concurso público do Tribunal estão aí na atividade plena, 

trabalhando e graças a Deus nos ajudando muito. Tivemos o concurso público para os 

conselheiros substitutos, então aqui dos quatro, três – doutora Milene está fora – doutor 
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Julival, doutor Daniel e doutor Edvaldo, e doutor Odilon que fez concurso para conselheiro 

substituto e hoje é Conselheiro do Tribunal de Contas, exercendo o cargo de corregedor. Nos 

alegra muito essa questão, mostra a responsabilidade a seriedade e conduta do Tribunal de 

Contas no que diz respeito essa questão. Não existe temporário no Tribunal de contas, os 

concursos públicos realizados, todos tomaram posse, como vão tomar posse nesse também 

todos os concursados, até mais se for necessário. Eu fico feliz e orgulhoso de trabalhar no 

Tribunal de Contas vendo que a gente tenta, com todos os esforços de todos os conselheiros, 

cumprir a Constituição no que determina e obviamente, fazer um trabalho para se sirva de 

exemplo para os outros administradores públicos do Estado. Isso é uma questão que eu fico 

orgulhoso e feliz de saber que hoje eu tive a oportunidade de conhecer mais diz colegas de 

trabalho, com muita alegria e com muita honra, e com humildade também, me colocar à 

disposição de vossas excelências. O gabinete eu sei que não posso ser mais ou menos de que 

ninguém, mas eu me coloco a disposição com humildade e com respeito, no que eu puder 

contribuir, no que eu puder ajudar no trabalho e peço também a ajuda de vocês, no que vocês 

puderem nos ajudar nosso trabalho. Sejam bem-vindos, é de coração e braços abertos que 

recebemos vocês aqui nesta casa, ressaltando que o Tribunal sempre e teve a responsabilidade 

de fazer a sua obrigação. Então, a doutora Silaine saiu do concurso público, foi aprovada, 

veio, tomou posse, foi ao Ministério Público. Nós temos aqui dois servidores a frente de vocês, 

Doutor Luiz Gonzaga e Doutora Ana Paula que também são efetivos do Tribunal de contas, 

como na mesa todos ali já têm mais de 20 anos de atividade no Tribunal de Contas, esperamos 

contar com o trabalho de vocês e, humildemente, nos colocar à disposição nesse sentido. 

Então, esse último concurso que vocês participaram que eu dou os parabéns, é muito difícil, 

não é fácil, é uma luta danada, a gente abre mão de muita coisa, se dedica, se esforça, se 

empenha, abre mão efetivamente até da vida, praticamente para conseguir a vitória, daí 

merece o nosso reconhecimento, os nossos parabéns pelo empenho e a dedicação de vocês. 

Esse concurso foi realizado pelo Conselheiro Luís Cunha na presidência. Esperamos, assim 

que a presidente tenha essa determinação, apoiada pelos conselheiros, em havendo 

disponibilidade e condições, chamará a todos os que foram aprovados e se for o caso, até 

além, de acordo com a necessidade, até além serão preenchidas as vagas dos servidores que 

forem aprovadores no concurso. Sejam bem-vindos, muito obrigado e contamos com o trabalho 
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de vocês. Senhora presidente, agradecendo a oportunidade que a vossa excelência nos dá, eu 

quero dizer que eu voto acompanhando o voto do eminente relator, o Conselheiro Odilon; 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Conselheira, também gostaria de saudá-la, 

saudar os colegas conselheiros, a doutora Silaine Vendramin a quem peço que leve um grande 

abraço ao doutor Stanley, pelo aniversário de hoje, os senhores conselheiros substitutos, 

servidores da casa, em especial bom dia aos novos servidores a quem eu tive o prazer de 

conhecer e receber no meu gabinete, sejam bem-vindos mais uma vez, senhoras e senhores. Eu, 

de fato, também acompanho o voto do conselheiro relator com relação ao processo. 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira [Presidente] acompanhou o voto do relator. Em 

seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52698-0, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Transportes, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhora presidente 

Lourdes de Lima, muito bom dia. Senhora procuradora Silaine Karine Vendramin, bom dia. 

Conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro Odilon Teixeira, 

Conselheira Rosa Egídia, os nossos Conselheiros substitutos Julival Rocha, Daniel Melo e 

Edivaldo de Souza. Servidores no Ministério Público, do TCE, tenham todos um bom dia. Eu 

quero, senhora presidente, antes de falar do processo, me dirigir aos novos servidores da casa. 

Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a nomeação de vocês e falo de coração. 

O concurso de permitiu a entrada de vocês na instituição, foi trabalhado com muito carinho 

pela nossa equipe, toda a equipe. Eu sempre dizia, enquanto estava no cargo de presidente, que 

o nosso governo era um governo de equipe. Uma boa sinergia, uma boa integração, uma boa 

interação, mesmo estando a frente da gestão de pessoas a Secretária Doutora Alice Loureiro, 

que fez um trabalho extraordinário e marcante na instituição, ela foi a primeira secretária da 

gestão de pessoas da instituição, até porque a secretaria foi criada no início da nossa gestão, 

mas ela teve o apoio de toda a equipe, do conjunto do secretariado. O Tribunal de Contas do 

Estado do Pará reencontrou o caminho do concurso público, passou 21 anos sem concurso 

público. Na gestão do eminente conselheiro Cipriano Sabino, ele fez o concurso público para o 

auditor de carreira, que são os conselheiros substitutos e fez o concurso para o auditor de 
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controle externo, que é o cargo de vocês. Eu, enquanto presidente, procurei fazer uma gestão 

bastante equilibrada, valorizando o servidor antigo, experiente e maduro, mas dando a 

oportunidade aos novatos. Quando eu assumi a presidência, os servidores novatos do 

penúltimo concurso estavam na casa em torno de um ano de meio, e alguns servidores novatos 

foram secretários da instituição. Na área de T.I – Tecnologia da Informação, a gente trabalhou 

com dois novatos, o secretário Claudio Vinagre e o adjunto dele, Samuel. Fizeram um trabalho 

extraordinário, que resultou no processo eletrônico, que está em andamento agora a sua 

implantação. O secretário de representação de Santarém que está hoje, Antonio Carlos, na 

época Marabá, também era novato, fez um trabalho extraordinário em Marabá, o que o 

credenciou para estar agora em Santarém. A secretária adjunta da Procuradoria, ou 

Procuradora adjunta, Caterine também era servidora do concurso recente. Vocês perceberam, 

eu achei a doutora Ana Paula, secretária de controle externo atualmente, mas ela foi a nossa 

secretária adjunta de controle externo na gestão anterior. Eu perguntei a ela quantos novatos 

assumiram o comando nas controladorias, ou o comando direito, ou em uma gerência, ela 

disse: “quase todos, a grande maioria”. Eu quero dirigir a vocês dizendo: os que assumiram 

comigo o cargo de comando, os novatos, deram conta do recado. Não tenho nada a reclamar 

de nenhum deles, então o que é que digo para vocês, construam aqui a história de vocês. A 

história de vocês pode ser bonita ou feia, depende de vocês. Sejam felizes na instituição e antes 

de iniciar a sessão, senhores conselheiros, senhora presidente, eu fui até eles em uma conversa 

e disse assim, a instituição é nossa, cada um faz parte da instituição, portanto cada um tem 

responsabilidade com a instituição, nós temos que acreditar em um crescimento institucional e 

a formação de quadro própria, através de concurso, que é o caso de vocês, no meu 

entendimento, é um caminho imprescindível para a gente chegar lá, nesse nível de excelência 

que buscamos sempre. Eu concluo essa minha fala, dizendo assim, tem alguém nos olhando e 

talvez quem esteja nos olhando é mais importante dos que estão aqui, que é o cidadão 

Paraense, que paga imposto. Eles pagam a conta para que a gente funcione como instituição, e 

não é uma conta barata, é um valor considerado alto. Nós temos obrigação de representar bem 

a sociedade, fiscalizando bem o dinheiro público na condição de guardião, de protetor do 

dinheiro público, então eu espero muito de vocês, até porque o concurso não foi fácil e eu falo 

isso com muita tranquilidade, até porque uma decisão muito difícil a ser tomada da nossa 
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equipe, não foi unanimidade, mas eu assumi essa responsabilidade comandando a equipe, de 

fazer uma dispensa de licitação para contratar a banca. Teve uma motivação para isso, eu 

queria uma banca difícil e uma banca que tivesse credibilidade, para que amanhã não tivesse 

um engraçadinho dizendo: “este concurso teve fraude”. Então vocês passaram, porque tiveram 

méritos, não houve um arranhão no nosso concurso, um disse me disse e isso é muito 

importante. Vocês chegaram aqui pela porta da frente, vocês estão de parabéns por isso, que 

Deus lhes abençoem, sucesso e uma boa carreira aqui na instituição. Então, conselheiro 

Cipriano, eu acho que Vossa Excelência fez dois concursos, eu tive esse privilégio de fazer um 

concurso e a presidente Lourdes Lima, o gesto dela, já é a segunda equipe que ela nomeia, é 

exatamente isso, a instituição é nossa, é dar esse prosseguimento. Eu sempre digo, cada 

presidente fez a sua parte, no seu tempo, de acordo com a situação, as dificuldades, o 

momento. Cada momento é um momento e tudo tem uma razão de ser, a gente tem que olhar 

para a frente e acreditar no futuro. Eu sou muito otimista em relação ao futuro do TCE e sou 

entusiasta das mudanças, entendo que elas são necessárias. 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 indeferimento do registro, com as 

recomendações à Sead e Setrans, e, ainda, citar os senhores Alice Viana Soares Monteiro e 

Eduardo Carneiro da Silva. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter 

excepcional o registro e encaminhar à Setrans das recomendações sugeridas pelo Ministério 

Público de Contas. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do Ministério 

Público de Contas; Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior divergiu do relator, 

acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

divergiu do relator, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; Excelentíssimas 

Conselheiras Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira acompanharam o voto do relator. Em havendo empate na votação, a Excelentíssima 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no 

sentido de acompanhar o relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do relator foi o 

vencedor pelo voto de desempate. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51469-7, 
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que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Bom dia a todos. Senhora presidente, 

permita-me fazer uma ligeira saudação aos servidores, novos servidores. Quero cumprimenta-

los dizendo que sejam bem-vindos, mais uma vez, ao Tribunal e dizer para eles o que está 

escrito em provérbios 2229, na Bíblia, na linguagem de hoje. Diz o seguinte: “você conhece 

alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na 

companhia de reis”, ou seja, faça bem o seu trabalho, a recompensa imediata você já tem que é 

o salário e, talvez, terá uma boa recompensa mediata, que será um cargo comissionado quem 

sabe. Que Deus os ilumine. 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 denegação dos registros, com aplicação da multa ao 

responsável e extensiva à autoridade que autorizou as contratações sub examines e expedição 

das determinações Seter à Casa Civil da Governadoria do Estado. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu Proposta de Decisão para indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o relator; 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o relator; Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir os registros em caráter excepcional; 

Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira acompanhado o voto divergente. Em havendo empate na votação, a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de 

qualidade no sentido de acompanhar a divergência. A presidência proclamou o Resultado: Voto 

divergente foi o vencedor pelo voto de desempate. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2008/50677-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Raimundo Augusto da Costa, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 
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deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu gostaria de saber quando foi o 

falecimento, porque, se há uma divergência nos proventos, e, eventualmente, o tribunal 

registre, ele servirá de base para uma futura pensão, e, se o benefício está maior, ela iniciará 

majorada. Não existe um requerimento de pensão em relação a esse caso? Esse senhor não era 

casado, não tinha filhos menores? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Eu discuto isso na proposta de voto, Excelência. Isso vai ficar claro 

na fundamentação. Em seguida, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão para deferir em 

caráter excepcional o registro, ressalvar os efeitos jurídico e financeiro até a extinção da 

aposentadoria. 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 

Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50814-0, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Carmen Lúcia Carlotino Alves, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, 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 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 

2009/52432-4, que trata do Ato de Pensão em favor de Eduardo Penafort da Silva, Procurador 

Antonio Maria F. Cavalcante, 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. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

caráter excepcional o registro, ressalvar os efeitos jurídico e financeiro até a extinção da pensão. 

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

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a 

existência de matéria administrativa: Eu gostaria que nós votássemos nessa proposta, que já 

tem alguns dias. Inclusive, foi distribuída na sessão ordinária, realizada em 24 de outubro de 

2017, proposta de resolução, cujo objetivo é aprimorar o desempenho as competências 

constitucionais atribuídas ao Tribunal de Contas do Estado. Medidas estas que favorecem a 

eficiência e a efetividade das nossas ações, e, ainda, representam a continuidade da execução 

do planejamento estabelecido no biênio 2017/2018. Forma apresentadas emendas pelos 

conselheiros substitutos Daniel Melo e Edvaldo Souza, e pelo conselheiro corregedor, doutor 

Odilon Teixeira, as quais foram devidamente analisadas pela SECEX, conforme material já 

distribuído à Vossa Excelências, juntamente com a pauta administrativa dessa sessão. 

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

consubstanciada na Resolução nº 18.968, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero cumprimentar a Secretária Ana e sua 

equipe pelo trabalho que fizeram. Estiveram conversando conosco. Acho que não há nenhum 

reparo.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, da mesma forma, queria cumprimentar a doutora Ana Paula e toda sua 

equipe da SECEX, que tem se dedicado em que pese todas as dificuldades, mas buscando 

agilizar e acelerar. Na busca de redução do nosso passivo de processo, obviamente, 

cumprimentando a doutora Ana Paulo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, concordando com as manifestações do 

conselheiro Nelson, Cipriano, aqui na pessoa da amiga, doutora Ana Paula, estender os 

cumprimentos à equipe que está à frente da Secretaria de Controle Externo. Eu gosto muito do 

trabalho que está sendo realizado, venho acompanhando, e torcer que a gente continue 

evoluindo para que o controle externo melhore a cada dia. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu parabenizo a doutora 

Ana Paula, que revisou, diversas vezes, e, junto com a sua equipe, tiveram a oportunidade de 

apresentar, ouvir os conselheiros, acolher as sugestões, as emendas, e, hoje, nós damos mais 
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um passo para a melhoria da qualidade do controle externo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu pedi a palavra, agradecendo 

o conselheiro Cipriano pela gentileza costumeira, primeiro, para fazer minhas, também, as 

palavras da ilustre procuradora, para dar um abraço e pedir a ela que transmita ao 

Procurador Stanley nossos desejos de felicidade, êxito, pelo seu aniversário. E, depois, eu 

queria dar uma palavrinha, porque já tive o prazer e a honra de receber os nossos novos 

servidores no meu gabinete, mas como é a primeira vez que eles vêm a uma sessão plenária, 

estão vendo como isso se desenvolve, muitas vezes somos unanimes, outras vezes somos 

discordantes, mas que tudo isso se processe dentro do limite do respeito, da tolerância, porque 

a fortaleza de um colegiado é a divergência. É muito bom quando a gente obtém a 

unanimidade, é importante que isso aconteça, mas, também, não deixa de ser importante 

quando a divergência surge, que também se proporciona a oportunidade, a chance de vermos 

posições divergentes de um mesmo assunto, e, ao final, o plenário, por sua maioria, expressa 

uma posição, e, muitas vezes, se busca, também, um consenso após a discussão. Mas quando a 

gente vê um grupo que chega a esta casa – especialmente jovem –, logicamente, o primeiro 

sentimento é a esperança. A parabenizarão pela vitória alcançada, que é o objetivo de muitos, 

e o agredi cimento indispensável a Deus, de, no meio de tantos lutadores, ter privilegiado, 

naqueles dias, a inteligência de vocês, para que pudessem obter a classificação para chegar à 

esta casa. Da minha parte, já que sou o mais antigo, e, também, o mais velho, para dizer que a 

vida pública é cheia de meandros, e o meu pai dizia que, sem tentação, não há virtude. A vida 

pública é repleta disso. Aquele quadro que está ali por trás da bancada do conselheiro Odilon, 

da conselheira Rosa, mostra a fotografia dos ex-presidentes. Alguns, ainda, graças a Deus, 

vivos, mas outros tantos já em um plano superior, mostrando, exatamente, a transitoriedade da 

vida, e, mais do que isso, das funções, coisa que muita gente não observa. Nós estamos nessa 

passagem dando conta à uma sociedade que nos paga, e essa sim é que vai escrever a nossa 

história. Eu não vou ser capaz de para sociedade, escrever a minha história, porque será 

favorável, provavelmente. Mas nós temos que ter em conta que nós estamos aqui... disse a 

vocês, daquela vez que conversamos, que o governo, lato sensu, não produz nada. Quem 

produz esses recursos é a sociedade que nos paga e que nós vemos, aqui, a aposentadoria de 

um servidor com um salário mínimo. Então, o Brasil dos nossos sonhos não deveria ser o da 
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Bolsa Família, disso, daquilo, porque o Estado brasileiro devia ter a políticas públicas, como, 

por exemplo, nas cotas universitárias, que são um curativo que temos que aceitar e reconhecer 

sua importância, mas que não devia existir, porque nós deveríamos dar o que a constituição 

determina e não cumpre, e nós, de um certo modo, estamos envolvidos nisso. Que as 

oportunidades fossem iguais a partir do nascimento, em um país em que não tem as creches 

públicas para cuidar dos recém-nascidos, e, em seguida, encaminhá-los para a escola pública. 

Esse é o país que eu sonhei e que eu não vou ter a felicidade de passar para os meus filhos e 

netos. Então, quero dizer dos perigos que a vida pública enseja, dessa esperança que os 

senhores têm ao entrar nessa casa – as moças e os rapazes –, e que nós, já de um certo modo, 

na estrada da vida, temos a esperança que vocês possam ser essa geração modificativa. A 

gente, quando olha a natureza, as árvores, permanentemente, elas se renovam pelas estações 

do ano, caem as folhas, as flores, os frutos, e, novamente, elas se recompõem, mostrando que a 

instituição pública é assim. Nós estamos aqui, mas somos passageiros. O quadro está 

mostrando, ali. Nós passamos, e a instituição fica. A outra é a recomendação que temos que 

fazer a cada um de nós: esta casa não pode proporcionar o sentimento da desesperança. É 

importante que, aqui dentro, de todos e de cada um de nós, tenhamos a condição de 

proporcionar a vocês o ambiente propício para desempenhar corretamente as atividades de 

vocês. Então, eu queria festejar essa vinda, dizer que reproduzo o que disse a vocês no nosso 

gabinete. A esperança por essa atuação. Vejo ali a procuradora, tão jovem, há três anos, como 

o nosso querido Cipriano e Luís disseram, em um concordo igual ao de vocês. Depois, ela fez o 

concurso e foi ser a procuradora do Ministério Público de Contas, e, hoje, ela está em 

exercício aqui no plenário, representando esse órgão tão importante, que é parceiro e partícipe 

do Tribunal de Contas nas suas decisões. Então, eu queria, presidente, abraçar a casa por essa 

chegada, abraçar cada um, dizer que a cada instante, se, eventualmente, eu puder ser útil, de 

alguma forma, será sempre um prazer desejar uma vida muito feliz e profícua a todos vocês, 

aqui e fora do tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Eu também, rapidamente, agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade. 

Cumprimentar o conselheiro Luís Cunha pela realização do concurso, e a Vossa Excelência, 

presidente, que, mesmo que pese as dificuldades, tem honrado e cumprido, chamando as 

pessoas. Tenho fé e certeza de que todos serão chamados. Então, cumprimentando Vossa 
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Excelência pela continuidade do trabalho, como sempre vem sendo feito. Eu lembro do início 

da programação do concurso para os auditores, conselheiro substituto, foi feito na gestão de 

Vossa Excelência, e eu apenas dei continuidade no trabalho, realizando o concurso. E assim 

vem prosseguindo, como agora o conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência dá continuidade à 

essa questão. De forma que, mais uma vez, reitero: sejam todos bem-vindos, e me coloco, 

humildemente, à disposição de todos, no que eu puder contribuir. O que me fez pedir a palavra 

a Vossa Excelência, foram dois assuntos, presidente, rapidamente. Primeiro, que o tribunal se 

manifeste, enviando votos de parabéns, louvor, congratulações, ao doutor Stanley, que a 

doutora Silaine fez questão de registrar, aqui, em nome do Ministério Público, mas, 

obviamente, o tribunal, como o conselheiro Nelson, eu e doutora Rosa fizemos, aqui, o registro. 

Que o tribunal, se os colegas conselheiros aprovarem, encaminhar, ao Ministério Público de 

Contas, a manifestação da alegria de tê-lo como colega de trabalho no controle externo, e, 

obviamente, pela sua saúde, rogando a Deus que sempre abençoe sua vida, sua família, lhe 

dando os parabéns por mais um ano de vida, graças a Deus. Então, essa é a primeira proposta. 

A segunda, agora, no próximo dia 15, eu e o conselheiro Nelson conversamos, e a proposta 

seria no meu nome e no dele, e ele já conversou comigo. Seria, exatamente, amanhã, o jornal 

liberal vai comemorar 71 anos de existência, e, obviamente, tem uma história grande na 

atividade de todo cidadão paraense, em todos os sentidos, na política, na economia, na 

informação, geração de emprego, renda. Então, é com alegria, senhora presidente e senhores 

conselheiros, que registramos esta data significativa ao jornal liberal, que comemora, amanhã, 

71 anos de circulação em Belém e no Estado do Pará. Além dos parabéns, nós 

cumprimentamos o grupo liberal pelos relevantes serviços prestado à sociedade paraense, 

como eu já disse, em diversas áreas de formação e comunicação, e esse trabalho grandioso que 

vem ao longo desses anos, é colocado à disposição da população, que merece o nosso louvor, 

parabéns, congratulações. Quero dizer, senhora presidente, que, no Norte do Brasil, sem 

dúvida alguma, o grupo liberal e o jornal, especificamente pela data do aniversário, é um dos 

maiores grupos de comunicação do Norte do Brasil, e tem, como eu já disse, destaque no seu 

cenário na comunicação no Brasil e no Pará, uma vez que ele transmite, daqui do Norte para o 

Brasil inteiro, informações importantíssimas, até estratégicas, no sentido de dar conhecimento 

ao Brasil das atividades do Estado do Pará e do Norte do Brasil. Esse grupo liberal, hoje, além 
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do jornal, que completa aniversário na data de amanhã, já compõe com rádio, TV, jornal 

impresso e digital. Portanto, eu queria propor aos colegas, em meu nome e do conselheiro 

Nelson Chaves, combinado comigo, que o Tribunal de Contas manifeste o voto de parabéns, 

congratulações e louvor à grande empresa de comunicação, pelo aniversário do jornal O 

Liberal, 71 anos de atividade na região. Senhora presidente, eram essas as minhas 

manifestações. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, agradecendo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: O conselheiro Odilon vai falar por 

mim. Eu estou reclamando da minha garganta, que está dificultando. Senhora presidente, é 

sempre bom quando um colega levanta um assunto que a gente considera importante. É só 

dizer que eu estou de acordo. Nem sempre, nessa correria do dia a dia, a gente consegue 

perceber o que acontece. Sempre eu vejo o Cipriano e o Nelson mais atentos para essas coisas 

que a gente deve citar aqui, deve se manifestar. Então, parabenizo por isso, e digo que estou de 

acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente, de igual modo, que o procurador de contas Stanley, que ele se sinta abraçado por 

este conselheiro. Gosto muito dele, é uma pessoa extremamente educada, polida, e que, cada 

vez que se conversa, você se sente renovado, haja vista a qualidade de espírito que ele tem e os 

valores que ele cultua. Então, desejo a ele uma vida longa e próspera, ao lado da família e dos 

amigos. Quero desejar as boas-vindas aos recém empossados conselheiros. Já o fiz, no dia da 

posse, e renovo esse sentimento. Da mesma forma que meus colegas anteriores a mim 

mencionaram, a vida pública pode ser muito virtuosa, e pode, eventualmente, não tratando-a 

de modo adequado, ter grandes problemas. Eu digo aos novos servidores que espelhem-se nos 

bons. Como mencionou o conselheiro substituto Julival, o bom trabalho é sempre reconhecido, 

e é sempre bom ser novo em algum lugar, porque você pode extrair da experiência, sempre 

coisas positivas. O Tribunal de Contas, o controle externo, em nível nacional, anda sofrendo 

alguns embaraços, mas, com certeza, são situações pontuais e que não refletem a realidade de 

todos os tribunais de conta. Na sua ampla maioria, o sistema de controle externo ainda é, no 

meu entender, muito importante área a república, e extremamente viável, que pode contribuir 

muito para o fortalecimento da administração pública, no que tange o seu aperfeiçoamento, 

aprimorando da máquina, avaliação de políticas públicas, induzindo políticas públicas 

adequadas, recomendando situações positivas, operacionais, de boas práticas, boas 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1871

experiências aos gestores. É com esse sentimento que eu dou boas-vindas a todos, e o 

reconhecimento dos nomes dos senhores e senhoras depende exclusivamente do talento de 

vocês. Sejam bem-vindo a esta casa, que nos acolhe, e desejo todo o sucesso nessa nova 

empreitada profissional de vocês. Estou satisfeito, presidente. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vamos colocar em pauta 

os votos de felicidade pelo transcurso do aniversário do doutor Stanley Botti com a anuência 

do Ministério Público, e, certamente, dos conselheiros substitutos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu quero Acrescentar só um forte 

abraço fraterno ao doutor Stanley. Que a doutora Silaine possa transmitir isso a ele, quem 

realmente, é o mais jovem – na idade também, inclusive –, o último a ser empossado, mas já 

mostra muito comprometimento, sabedoria, uma pessoa determinada. Sinceramente, doutor 

Stanley causou uma excelente impressão. Que Deus o abençoe e proteja. Parabéns. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Peço à secretaria que tome as providências para encaminhamento dos votos de 

congratulações e felicidade, vida longa ao doutor Stanley. Foi, então, colocada a matéria em 

votação que, aprovada unanimemente, ficou consubstanciada através do Ofício nº 0270/2017-

SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Outra proposta do conselheiro Cipriano Sabino, em conjunto com o 

conselheiro Nelson Chaves, para votos de congratulações ao jornal O Liberal, pelos 71 anos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, em outro voto, eu já fiz referência à percepção, à essa intuição que, principalmente, 

o conselheiro Nelson e Cipriano têm. Eles conseguem pontuar direitinho as coisas, lembrar. Eu 

sou um pouco desligado disso, realmente, e me culpo por isso, mas eu acho que a homenagem é 

acertada, porque é um jornal que tem peso, nome. Eu creio que os jornais impressos, 

conselheiro Nelson, têm vida curta no Brasil. Eu não sei como vai ser para a gente se 

acostumar com isso, porque eu gosto de pegar o papel, ler o jornal, e, depois, aquele recortar. 

E a gente sabe que isso está no fim. A era digital tomou conta de tal forma, que não vai ter 

mais jornal impresso, até pelo custo. Está se tornando economicamente inviável. Então, fazer 

essa referência. Só acrescentar ao patriarca, Rômulo Maiorana, que é, na verdade, a grande 

referência. Os filhos, herdeiros do grupo, têm dado continuidade ao trabalho. Não é fácil, hoje, 
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manter um jornal no Brasil, e um grande, como o liberal. Então.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Vossa Excelência 

acaba de falar, até sugerindo uma oportunidade de a gente corrigir, fazer uma pequena 

emenda à solicitação. Quando for enviar os votos, obviamente reconhecer isto, colocar o 

fundador, senhor Rômulo Maiorana, encaminhando isso. Eu agradeço a parte de Vossa 

Excelência, que acabou colocando essa condição. Podíamos enviar para o presidente atual, 

para o anterior, e acaba ficando essa pela colocação de Vossa Excelência, nos traz o mais 

importante de tudo, que é o fundador. Então, eu queria acrescentar, na proposição, até por 

sugestão do conselheiro Luís Cunha, esse reconhecimento ao fundador, e, obviamente, a 

direção do jornal a senhora Lucidéa Maiorana, Ronaldo Maiorana, Rômulo Maiorana Júnior, 

e a toda diretoria do jornal, extensivo, obviamente, talvez o mais importante, aos funcionários 

do jornal liberal. Obrigado, conselheiro Luís Cunha. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então, com certeza, com a 

anuência dos nossos substitutos e do Ministério Público de Contas, encaminhar ao jornal 

liberal. Agora, eu gostaria de me manifestar, conselheiro Cipriano, e eu peço ao conselheiro 

Nelson Chaves, porque, agora, é com Vossa Excelência, que está no berço, no próximo dia 17, 

e eu gostaria de desejar a Vossa Excelência votos de muita saúde, vida longa, da maneira 

como Vossa Excelência vive hoje, com saúde, muita tranquilidade no seu coração, sempre 

ajudando, por onde quer que esteja. Vossa Excelência, como servidor público de diversos 

órgãos, estaduais e federais, como foi professor da universidade. Hoje, Vossa Excelência 

lembrou muito bem o que o doutor Túlio se manifestou com referência ao educador. Vossa 

Excelência também deixou sua marca na educação junto à Universidade Federal do Pará, 

como professor, e, por onde quer que esteja, Vossa Excelência tem deixado marcas. Se nós 

formos enumerar as marcas por onde Vossa Excelência exerceu serviços públicos, ou exerce, 

ainda, sempre deixando marcas que ficam, com certeza, para sempre. Eu gostaria de deixar o 

registro não por estar na sua presença, apenas, mas dizer da nossa alegria em tê-lo como o 

grande mestre, instigador de muitas cosias que vem acontecendo de bom nesta instituição, que 

tem tido a sua inciativa. Por isso, que Nossa Senhora de Nazaré continue lhe abençoando com 

vida, saúde, felicidade. Vamos aproveitar, porque é a semana do seu aniversário. Parabéns, 

felicidades, muitos anos de vida, saúde, paz para Vossa Excelência. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu agradeço a 

gentileza. Também gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar o doutor 

Nelson, porque não estarei em Belém nem na quinta e nem na sexta, pois estarei participando 

de um simpósio de ouvidorias, em Manaus. A convite da presidente, eu devo representá-la, 

inclusive, na abertura do evento. Portanto, receba, doutor Nelson – depois o farei 

pessoalmente, mas gostaria de deixar registrado, aqui –, toda a admiração que tenho pela sua 

pessoa. O exemplo que o senhor dá aqui, nessa corte, há de ser seguido por cada um de nós, e 

eu me espelho nisso. Te desejo muita saúde, toda felicidade do mundo ao lado da sua família 

tão querida. Sucesso sempre. Parabéns. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu estava conversando com o 

Nelson, e ele disse: “teu aniversário é agora, mas eu venho na quinta-feira”.  Ele joga muito 

bem futebol, Excelência, já querendo me dar um drible, mas Vossa Excelência não permitiu. Eu 

também fui escalado, como a conselheira Rosa, para estar em Manaus. Vou confirmar daqui a 

pouco se eu vou ou não, mas, de qualquer maneira, eu queria deixar registrado, já que Vossa 

Excelência falou, e fazer a proposta, também, que acredito não ser minha, mas de todos os 

conselheiros, de que o tribunal encaminhe, ao conselheiro Nelson, os votos de parabéns, 

congratulações e louvor pelo aniversário. Eu quero dizer ao meu amigo Nelson que, quando eu 

entrei na política, em 1988, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais e começar uma 

aproximação de amizade, e posso até dizer, para mim, de aprendizado. Nós tivemos a 

oportunidade de participar do mesmo grupo político, onde nós tivemos a vitória. Eu fui 

vereador de Belém, com muita honra, e o conselheiro Nelson também, no mesmo período, e o 

nosso grupo político elegeu o prefeito de Belém. Naquela altura, na Câmara Municipal, junto 

com a prefeitura de Belém, graças a Deus nós conseguimos – as informações todas confirmam 

isso – fazer um grande trabalho em benefício da nossa cidade. Iniciamos. Então, de lá para cá, 

eu tive a honra, a alegria de ter, como amigo, o conselheiro Nelson Chaves, e eu não conheço a 

vida dele antes, só através de informações, leituras. Sei que, por onde ele passou, sempre 

deixou a honra, o trabalho, a dignidade, o bom exemplo, e não só para aqueles que o 

consideram amigo, como eu, mas para toda a sociedade, para os familiares. Mais do que 

nunca, hoje, quando se fala nessa questão política de exercer funções públicas, a população, o 

cidadão, o contribuinte, que é realmente o dono da questão, fica se perguntando do 
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comportamento da conduta de algumas pessoas à frente dos cargos públicos, principalmente 

que se ouve muito falar em operação lava jato e outras questões. O conselheiro Nelson, desde 

muito tempo – aliás, desde antes de eu conhecer –, tem se pautado em uma conduta de honra, 

de dedicação, de trabalho, um verdadeiro exemplo de comportamento. Não pelo cargo, hoje, 

que ele exerce, como foi vereador, deputado estadual, representando a população. Eu digo que 

um dos concursos mais difíceis é a questão da eleição, porque você tem uma disputa muito 

grande, e a população escolhe aquela pessoa que quer que represente. Eu falo isso com muita 

honra, muito orgulho. O conselheiro Nelson também, além de outras questões que venceu, foi 

escolhido pela população, antes de vir para o tribunal, de representar a população. Talvez, 

essa seja uma das maiores honras que a gente pode ter. Defender e honrar essa escolha, o que 

o conselheiro Nelson fez muito bem. Então, foi vereador de Belém, deputado estadual, exerceu 

diversos cargos importantes, públicos, entrou e saiu de cabeça erguida, honrando não só a sua 

escolha, a sua indicação, os seus amigos e seus familiares. Ele diz para a gente: “a vida passa, 

as coisas mudam – acabou de dar o exemplo, aqui –, e o que a gente pode deixar é o nosso 

trabalho, nosso feito, no sentido de que tudo o que eu pude fazer de melhor, eu tentei e fiz”. É 

isso que ele sempre vem conduzindo na sua vida. Então, conselheiro Nelson, amigo, irmão. Eu, 

particularmente, quando vereador, quando deputado, aqui no tribunal, até antes, conselheira 

Lourdes, recebi até de Vossa Excelência, também, o apoio, a orientação. Vossa Excelência não 

tinha como decidir nada no caso da minha indicação, da minha disputa para vir para cá, que, 

naquela altura, eram oito candidatos pleiteando a vaga do tribunal, mas eu recebi a orientação 

do conselheiro Nelson e de Vossa Excelência, conversando, buscando, porque tinha uma 

arguição pública, a gente responde pergunta oral, na hora, com os deputados de todos os 

partidos e bancadas, independentemente se concordam ou não, podem fazer perguntas mais 

simples, mas a mais difícil, mais cabeluda, no popular. Então, tinha que estar preparado, e eu 

recebi orientação, mostrando a parceria e amizade do conselheiro Nelson, como ele poderia 

ajudar o tribunal em vários aspectos, não só antes, como depois, quando estive aqui, na 

presidência. Ou seja, ao longo desses quase 30 anos, eu só recebi coisas boas do conselheiro 

Nelson. E nós temos divergências, que acabam nos aproximando mais. Essa é a verdade. Por 

muitas vezes, na presidência, eu tive divergências com o conselheiro Nelson, e acabou que a 

coisa foi conduzida pelo melhor caminho. Agradecemos, não só o apoio, a dedicação e 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1875

lealdade que ele tem comigo e com todos, obviamente. Nunca se ouviu falar de ele ser desleal 

com nenhum companheiro. Eu poderia passar o final da manhã e a tarde inteira comentando 

sobre a conduta, o exemplo do conselheiro Nelson. Tenho certeza de que ele deixa, para nós, 

mais um ano, graças a Deus, de vida vitoriosa, um bom exemplo, e, com certeza, aqui fica a 

minha palavra, rezando, agradecendo a Deus, nosso senhor maravilhoso, que abençoe ele com 

muita saúde, o proteja, ilumine seus caminhos. Vossa Excelência ainda tem um caminho muito 

grande pela frente. Eu vejo, e a gente sabe disso. Então, receba, conselheiro Nelson, os meus 

sinceros parabéns, congratulações, pelo seu aniversário, e devemos agradecer a Deus pela sua 

saúde, pela forma como hoje você está. Vai completar 71 anos, parece que tem 45, mas com 

muita disposição e saúde, jogando futebol melhor do que muita gente de 20, com certeza. Eu 

jogo com Vossa Excelência, e sei que mantém uma forma física de saúde muito boa, graças a 

Deus. Então, receba os nossos parabéns e o meu agradecimento, também, pela amizade, pelo 

carinho e atenção que Vossa Excelência dedica a mim. Toda vez que lhe procuro, Vossa 

Excelência está de portas abertas, conversa, dá a sua opinião e orienta. E eu recebo, porque 

aprendi com o meu pai que a gente deve ter a sabedoria de ouvir as pessoas que podem nos 

ensinar. E eu vejo, em Vossa Excelência, uma dessas pessoas que podem nos dar orientação, 

até porque já passou por coisas que eu ainda não passei, e espero, um dia, passar, se for da 

vontade de Deus. Então, senhora presidente, eu queria propor – não só eu, acho que todos os 

conselheiros – a manifestação para que vá, oficialmente, para o órgão do tribunal, esse 

reconhecimento pelos brilhantes e relevantes serviços prestados à sociedade paraense, ao povo 

do Pará, em todas as áreas onde passou, mas, principalmente, os parabéns pelo seu 

aniversário, pela saúde e disposição que ele tem. Grande amigo, leal, parceiro, e merece nosso 

reconhecimento. Eu não preparei nada. Ia fazer um pronunciamento totalmente de improviso, 

como estou tentando fazer. Meu coração está falando por mim, mas, quem sabe, em outra 

oportunidade, possamos falar com mais tranquilidade, inclusive dando datas, cargos, funções, 

todas as questões. O conselheiro Nelson tem um currículo muito grande, que deve ser 

aplaudido e reconhecido. Então, senhora presidente, essas são as minhas considerações, 

desejando ao meu colega, amigo, muita saúde, que Deus sempre o abençoe, ilumine, dê 

sabedoria aos seus passos muito longos, ainda, pela frente, que vai ter uma vida longa para 

nos ajudar, inclusive. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 
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Teixeira: Senhora presidente, Vossa Excelência antecipou o que aconteceria na quinta. Vossa 

Excelência nos solicitou uma reunião daqui a pouco, não é? Está de pé, ainda? Em 

pouquíssimas palavras, conselheiro Nelson, eu acho que o conselheiro Cipriano foi completo. 

De improviso, ele conseguiu dizer tudo, porque nós convivemos com Vossa Excelência. Ele, um 

pouquinho mais que eu, dois anos a mais, enquanto vocês eram vereadores de Belém. Então, 

Vossa Excelência chega aos 71 anos, bem, com boa saúde, como disse o Cipriano, ainda 

praticando esportes. Falava com o servidor da casa, ele disse: “eu, aqui, ali, encontro o 

conselheiro Nelson Chaves correndo lá na Orla, e eu acompanho ele, com alguma 

dificuldade”. Esse nosso servidor tem uma idade mais baixa do que o conselheiro Nelson. 

Então, a gente pede sempre ao mestre, ao nosso protetor misericordioso, nosso Deus, que 

proteja, que conceda as bênçãos, a saúde, que é o que nós queremos para as pessoas que 

convivem conosco, a felicidade. Então, que Vossa Excelência seja feliz com sua família. Eu 

conheço todos, são pessoas maravilhosas. Pude conviver com os filhos de Vossa Excelência – 

dois deles, principalmente –, inclusive no futebol. A esposa de Vossa Excelência já teve alguns 

momentos de ter essa aproximação com ela, conversar com a mãe de Vossa Excelência. Que 

senhora impressionante. Marinha. É assim que vocês chamam, carinhosamente. Que Deus lhe 

abençoe e lhe proteja. Eu acho que é importante chegar nessa idade, entusiasmado, com 

disposição para o trabalho. Isso é um legado que Vossa Excelência deixa. Continuar 

preocupado. Por mais que Vossa Excelência possa não perceber, a gente percebe. Eu sempre 

vejo que Vossa Excelência é um dos últimos a sair da casa, trabalha muito. Isso é uma história 

que a gente tem a contar, a testemunhar. Chegou aos 71 anos, motivado para o trabalho. Isso é 

muito importante. Tem gente que já está cansado com 40, 50 anos de idade. Então, é muito 

importante isso. Os servidores acompanham, e os conselheiros também, mas Vossa Excelência 

tem essa motivação porque acredita nos sonhos, nas ideias, e goza da boa saúde. Isso é a 

misericórdia de Deus que nos proporciona. Que Vossa Excelência continue assim, motivado 

para o trabalho. Que receba a proteção de Deus. Muitas bênçãos e felicidades. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, a 

história de conselheiro Nelson, decantada por conselheiro Cipriano, por Vossa Excelência, e 

pelo conselheiro Luís Cunha, demonstra o quanto ele foi primordial na vida pública. O Pará, a 

família dele, e toda a trajetória que ele tem, falam por ele. Um exemplo aos demais, e, como 
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bem disse o conselheiro Luís Cunha, 71 anos, jovial, esportista, é de dar inveja à muitas 

pessoas, não é, conselheiro Nelson? Desejo, do fundo do coração, que continue abençoado, 

que Deus continue lhe proporcionando saúde, esse entusiasmo que o conselheiro Luís Cunha 

falou. Vossa Excelência é um dos protagonistas, aqui, em muitas situações de vanguarda do 

nosso tribunal, e isso é porque está sempre querendo o melhor. Pessoas assim fazem isso 

porque querem o melhor. Então, desejo um ótimo aniversário para Vossa Excelência, 

antecipadamente, junto de seus amigos e familiares. Continue nos brindando com sua 

jovialidade, com suas ideias, porque nós, do Tribunal de contas, gostamos disso, apreciamos, e 

tentamos retribuir, ao máximo, ao encontro do que deseja Vossa Excelência, que é essa 

sociedade fraterna, que é o que desejamos a todos. Parabéns, conselheiro Nelson. Seja feliz. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Presidente, eu quero, primeiramente, expressar, também, em público, os parabéns ao doutor 

Stanley, devido ao seu comportamento, que ele parece um cidadão cosmopolita, que é bem-

vindo em qualquer cidade do mundo, devido ao seu comportamento muito cortês e simpático. 

Então, ele tem esse apelido: lorde. Eu o parabenizo. Que Deus continue a conceder a ele toda a 

felicidade. Também quer cumprimentar e parabenizar o conselheiro Nelson Chaves, por mais 

um aniversário, que, como todos já disseram, é um jovem de grandes ideias, com uma mente 

sempre fértil, com ideias que, às vezes, ele fala, e a gente pensa: “por que não tivemos essa 

ideia antes?”. Ele é, realmente, uma pessoa iluminada nesse sentido. Um grande atleta, como 

disse o conselheiro Luís Cunha. Corre, e, dificilmente, os outros conseguem acompanhá-lo. O 

Guilherme tem uma experiência que, de vez em quando, ele conta aqui, que formaram um time 

de jovens para competir com o time do conselheiro Nelson, achando: “a gente vai passar por 

cima”. Receberam sete gols. Foi semelhante àquele jogo do Brasil com a Alemanha. Até hoje, 

estão lamentando. Então, que Deus continue lhe abençoando, que o senhor possa ser 

eternizado em todos os lugares, como já é lá com a camisa três do Paiçandu. Que Deus 

continue a lhe abençoar sempre, juntamente com a sua família. Um forte abraço. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado, 

presidente. Bom dia a todos. Inicio, também, parabenizando o Stanley. Realmente, ele é sempre 

muito cortês, e, acima de tudo, sempre transmite muito conhecimento para todos nós. Desejo, 

como mencionou a doutora Silaine – ele está nos ouvindo –, um dia abençoado pela passagem 
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do dia dele, hoje. Também parabenizando os concursados, que tomaram posse na semana passada, 

que eu também participei da cerimônia, e me associo às palavras, que, com certeza, estão entrando 

aqui com muita energia, disposição, e o controle externo é um terreno muito fértil para que 

possamos avançar, a exemplo do que foi aprovado pela proposta da SECEX, pela Ana Paula e sua 

equipe. E também peço a palavra para parabenizar o conselheiro Nelson, muito mencionado como 

idealizador, mas acredito que seja mais: como protagonista, realmente. Nesse ano, por exemplo, 

não só idealizou o fórum, como colocou a mão na massa. Tem várias situações. Desejo ter essa 

energia toda, que, com certeza, ocorre pelo cuidado que teve ao longo da vida. Quando eu e doutor 

Daniel entramos, ano passado, visitamos todos os gabinetes dos conselheiros, e, com certeza, essa 

parte dos ideais, de sempre idealizador, não perder a energia, o vigor, a disposição na luta do 

controle externo, ficou marcado, para mim. Desejo, também, Nelson, um dia abençoado pela 

passagem do dia que irá ocorrer. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral em 

Exercício Silaine Karine Vendramin: Eu já parabenizei o Lorde. Realmente, ele é o mais novo, 

tanto em idade, quanto em entrada no órgão. Ele foi o último a entrar, mas é uma pessoa 

extremamente competente, apesar da idade, sensata, madura. Ele tem posicionamentos firmes, e, ao 

mesmo tempo, é extremamente educado. E é uma pessoa de Deus. Sempre fala muito em Deus, tem 

muita fé, e uma base familiar muito forte. Que Deus o abençoe sempre, com muita luz, sabedoria 

para conduzir, aqui, nosso papel, nosso mister perante à sociedade, que a gente possa sempre 

contribuir mais para uma sociedade melhor. E o doutor Nelson, nosso decano, é uma pessoa que eu 

admiro muito, sempre admirei. Meus parabéns para você, realmente. O que eu falo para você, é 

uma coisa que se assemelha muito ao que eu sempre dizia para o doutor Antônio: a idade 

cronológica dele não acompanhava a idade da alma. Você tem o espírito extremamente jovem, você 

contagia a gente com as suas palavras, e isso é extremamente importante para o nosso mister 

continuar revigorado, mesmo diante, às vezes, de algumas derrotas. A gente tem que sempre 

manter a altivez e a esperança. Acho que isso é muito importante para o nosso trabalho. Você é 

uma pessoa que contribuiu muito com essa Corte de Contas. Então, meus parabéns, e que Deus o 

abençoe, ainda, com muitos anos de vida, com toda essa vitalidade e saúde. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de 

concluir esse momento muito prazeroso, pela passagem do aniversário, que vai acontecer, ainda, 

na sexta-feira, conselheiro Nelson. Só assinar embaixo de tudo que foi dito, inclusive da 

manifestação do conselheiro Luís sobre sua mãe. Ela é uma pessoa extremamente maravilhosa, que 
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eu conheci e tenho como se fosse minha mãe, também, porque é uma pessoa que eu tenho certeza 

que esse DNA da Marinha é o que pulsa nas suas veias, no dia a dia. Inclusive, essa semana, Vossa 

Excelência presenciou, encontrei com ela, lançamento do livro da doutora Daniela, filha da 

doutora Sílvia Teixeira, e Marinha estava lá, sentada, sempre linda. Lançamento de um livro. 

Conselheiro Cipriano, atenta a tudo o que estava ocorrendo. E, logo em seguida, já estava se 

programando para ir à uma missa. Era por volta de quase 7 horas da noite, ela já pronta para ir à 

missa de aniversário. Marinha saindo de um evento e passando para outro, toda impecável. Então, 

vejam, esse DNA, realmente, é bom, vem lá das raízes. E, como a Marinha ainda está viva, eu sei 

que seu pai, com certeza, deveria ser um homem muito proativo, dedicado, também, mas eu tenho o 

prazer de dizer que conheço e sou amiga de sua mãe. Para falar isso com o coração, que a 

Marinha é, realmente, essa pessoa que nos transmite, com mais de 90 anos, uma juventude. Ela, 

com certeza, doutor Luís Cunha, coloca muitos no bolso. Essa é uma questão de DNA. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Conselheiro Nelson pode receber a nossa homenagem e guardar na gaveta dele, que ele tem esse 

jeitinho dele, de ser uma pessoa modesta. Então eu queria fazer, se o Tribunal aprovar e 

claramente vai aprovar, essas manifestações e votos fossem encaminhados para a família dele, 

para a doutora Selma, os filhos e a doutora Marinha que é amiga da minha mãe e tem 92 anos. 

Vossa Excelência fala como ela é ativa, super saudável e aguerrida, sempre guerreira, então que 

eles recebessem essa manifestação para que todos da família saibam do carinho, da admiração que 

a gente tem pelo Conselheiro Nelson, então que fosse enviado para os filhos, a mulher, doutora 

Selma e a doutora Marinha, a manifestação do Tribunal. Foram, então, colocadas as matérias em 

votação que, aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 0271 e 

0272/2017-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Solicito à Secretaria para tomar todas as providências nesse 

sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora Presidente, há médico na Casa, cardiologista ou não? Eu quero dizer aqui para os jovens, 

eu poderia focar porque algumas coisas na vida da gente, simplesmente a gente dizendo a palavra 

obrigado ela significa tudo. Mas aqui eu me referi ao cardiologista porque tem que respeitar a 

idade do aniversariante, ao mesmo tempo para diagnosticar a enormidade dos corações dos que 

falaram aqui. Eu talvez esteja fibrilando aqui, eu estou e eles têm, vocês viram, um coração 

magnânimo. Queria dizer também do Lorde, que o Conselheiro Julival falou do Stanley, já falei 
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com ele, dizer que também a nossa Ilustríssima Procuradora de Contas é escorpiana também, lá 

pelo dia 20 se não me engano, está muito próximo, somos daqueles escorpiões mansos, que não 

brigamos e dizer que essa história da manifestação toca e cala fundo a nós. Primeiro lugar 

agradecer a Deus a oportunidade da vida, de estar aqui e a respeito da minha mãe que é 

grandiosa, é claro, no nosso destino a partir de que me deu a vida, as vezes ela me dá xaveco, ela 

tem 92 e diz: “eu quero chegar na tua idade assim como tu”, ainda faz isso. Mas queria dizer, 

fundamentalmente, que esta motivação, ninguém se motiva sozinho, é impossível, a gente já viu o 

ditado popular, “uma andorinha só não faz verão” e não faz mesmo. Se você não tiver a visão 

coletiva da generosidade, da fraternidade, embora aqui e ali a gente possa exatamente essa beleza 

da divergência, nós construímos na realidade uma motivação recíproca. Nada, ninguém sozinho 

faz. E eu sou um cidadão modesto, pequeno, que acredito que mais do que as palavras, como dizem 

os chineses, vale o exemplo e eu creio que tudo aquilo que eventualmente eu possa ter feito de 

positivo nessa Casa, pedir perdão, primeiro agradecer a convivência que todos me dão, meus pares 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos, os servidores da casa, fraternidade com que tenho sido 

acolhido por eles, nossos irmãos do Ministério Público de Contas, todos, sem exceção, esse 

agradecimento. E dizer que nada se faz sozinho, aqui mesmo, procurei ao longo deste caminho 

aqui, nós temos um processo de sucessão nessa Casa, é bom que os senhores saibam, que não 

houve mais de um certo tempo para cá e eu tive a honra, o privilégio de ser Presidente, é um cargo 

importantíssimo, a cadeira do Presidente do Tribunal de Contas, como o do Procurador de 

Ministério Público de Contas é uma cadeira importante na hierarquia, na institucionalidade do 

nosso estado. Portanto, a vaidade humana aqui e ali pode se surpreender por uma condição de 

querer ser mais, nós conseguimos implantar nessa Casa um processo sucessório, com a ajuda de 

todos, naturalmente, em que o Presidente é sucedido pelo Vice e o Corregedor sucede o Vice. O 

que isso se pretende? Ao menos na teoria, mas muitas vezes a prática comprova que haja não uma 

solução de continuidade porque a mesa, nós somos sete, ainda tem mais os Conselheiros 

Substitutos, mas a direção da Casa, basicamente, é feita pelo Presidente e pelo Vice e pelo 

Corregedor porque aqui também o Vice tem atribuição. Conseguimos fazer um acordo interno para 

que o Vice tenha uma coisa, então quando o Cipriano foi ser Presidente, ele já tinha sido Vice, 

assim como a Lourdes e o Luís Cunha, assim sucessivamente. E eu, felizmente, sem nenhum 

desdouro, é muito honroso sentar na cadeira do Presidente, conscientemente, fraternamente não 

quis mais disputar a eleição da mesa porque reconheço que cada um de nós tem uma contribuição 
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muito positiva, que não precisaria caso tivesse algo positivo, fiz aqui essa rotatividade e eles vão 

fazer, oportunidade de que isso vai sedimentando uma instituição e esse exemplo da crença 

democrática, que nada se fará sozinho. E nós todos aqui, agradeço também porque o tempo passa, 

Conselheiro Cipriano e eu tivemos um ilustre amigo que justificando sua entrada no tempo e aí a 

gente sempre diz que o tempo é que faz a gente reconhecer os amigos, o tempo nos mostra os 

amigos porque nós estamos ao longo desse tempo sujeitos às gangorras da vida e como é bom 

quando a gente pode presenciar décadas de apreço, de admiração e de amizade. E esse nosso 

amigo, foi o senador Passarinho, como ilustre e honrado, independentemente de aqui, ali alguma 

divergência política, mas sou extremamente honrado de dizer, a juventude é o mal que a gente 

perde com o tempo, logicamente os mais velhos porque sabem que a inexorável a gente perde com 

o tempo. E ao contrário, isso quer dizer a experiência que a gente vai adquirindo e a experiência só 

se sucede na hora que a gente tropeça, se não tiver um tropeço, doutora Silaine, dificilmente a 

gente aprende porque eu não caí, não ralei o joelho, e as vezes a ralada do joelho é importante 

para a gente conseguir o futuro. E eu guardo sempre, para encerrar, primeiro agradecendo do 

fundo do coração essa demonstração de carinho e de apreço, que é recíproca, quero que entendam 

bem a sinceridade das minhas palavras. Guardei uma coisa que meu pai me ensino desde cedo, eu 

já contei essa história aqui, mas vocês estão chegando, estão presenciando esse nosso diálogo, ele 

se reportava a um viajante que na estrada encontrou três homens. E eles faziam o seu trabalho 

quebrando pedra, estavam quebrando pedra, embarcando no caminhão e iam endereçar essa pedra 

a algum lugar. O viajante chegou e perguntou ao primeiro, ele suado já, um sol inclemente: “o que 

senhor está fazendo?”, ele disse: “estou quebrando pedra, o senhor não está vendo que eu estou 

quebrando pedra?”, ele disse: “não, estou só perguntando”.  Chegou para o outro: “e você, o que 

está fazendo?”, “o senhor não está vendo? Não respondeu o meu amigo? Estou quebrando a pedra 

para botar naquele caminhão”. Ele perguntou para o terceiro, que também estava suado, mas já 

tinha uma certa experiência, ele viu pela fisionomia do homem, ele disse: “e o senhor, que está 

fazendo aí?”, ele olhou para o viajante e disse: “eu estou construindo uma catedral” porque ele 

sabia que aquelas pedras que ele eventualmente quebrava, ele estava construindo uma catedral que 

seria erguida e que ele até não sabia se ia presenciar essa inauguração. E eu procurei na minha 

vida observar o exemplo desse homem mais velho, me senti exatamente com aquele sentimento de 

que as pedras eventualmente que a gente possa quebrar no nosso caminho, a gente pode não ver a 

consecução da nossa catedral, mas eu quero ter o sentimento que eu pude, modestamente, com o 
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suor do meu rosto, com o ferimento das minhas mãos, algumas vezes, estar nesse sentido de 

construir uma catedral que suponho que a gente possa contemplar no pensamento, que é a tarefa 

que nos une aqui, no controle externo que a gente possa estar construindo a nossa grande catedral, 

que é uma sociedade justa, fraterna e solidária. Muito obrigado. 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 cinquenta e dois minutos (11h52min) e mandou que eu, Jorge 

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

ata. 

 
Belém, 14 de novembro de 2017. 
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