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ATA Nº 5.515 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de dezembro do ano dois mil e 

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

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

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

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

Egídia Crispino Calheiros Lopes, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha e Edvaldo Fernandes de Souza; e ainda o Excelentíssimo Senhor 

representante do Ministério Público de Contas, Guilherme da Costa Sperry, reuniu-se o Egrégio 

Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos 

do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem 

dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante 

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a 

ausência do conselheiro André Teixeira Dias; e ainda do conselheiro substituto Daniel Mello, 

por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata 

da sessão ordinária do dia trinta (30) 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: Impedido por força regimental. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Declaro-me impedida por força regimental. Em não 

havendo expediente a ser lido, a presidência antes de determinar ao senhor secretário o 

seguimento da sessão, determinou a retirada de julgamentos dos processos n.ºs 05, 06, 12, 17 e 
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20, em face da ausência do relator, conselheiro André Teixeira. Então, foi dado início à pauta 

com o anúncio do Processo nº 2012/52218-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Kenard Figueiredo Cohen, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante 

do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

indeferimento do registro, com determinação de cessar os pagamentos dos proventos percebidos 

pelo senhor Kenard Figueiredo Cohen em até 15 (quinze) dias, devendo a autoridade 

responsável comprovar a adoção das providências cabíveis em igual prazo sob pena de 

responsabilidade solidária. A presidência anunciou que embora regularmente notificado, o 

responsável supracitado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de denegar o registro do ato consubstanciado na Portaria 

número 168/2012-GP, de 19/1/2012, retificada pela Portaria n. 3577/2012-GP, de 17/10/2012 

do TJE, que concedeu aposentadoria em favor de Kenard Figueiredo Cohen,  e determino ao 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cesse o pagamento dos respectivos proventos e adote 

as providências cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, o que deverá ser comunicado a este 

Tribunal de Contas em igual prazo, sob pena de responsabilidade solidária, com fundamento no 

inciso II do art. 109 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Seguiu-se, então, à votação: 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De acordo com o 

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Peço vista dos autos.  

Concedido o pedido, retornou-se à pauta para ser anunciado o Processo nº 2008/52839-6, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Curuçá, responsável Josué da 

Silva Neves, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvida o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo das multas 

regimentais cabíveis ao seu responsável. A presidência anunciou que embora regularmente 

notificado, o responsável supracitado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, 
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Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando seu responsável em 

débito para com o erário estadual na importância de R$90.000,00 (noventa mil reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), pelo débito 

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

de contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2008/52894-2, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Sócio-Ambiental Bragantina, responsável Antônio Zacarias Paes, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável, ficando, ainda as autoridades administrativas competentes da concedente sujeitas, 

a critério do Douto Plenário, a serem solidariamente responsabilizadas pela aplicação dos 

recursos e por fim determinação à Sespa. A presidência anunciou que embora regularmente 

notificado, o responsável supracitado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando seu 

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$58.000,00 (cinquenta e 

oito mil reais), aplicando-lhe as multas de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) (10% do 

valor do débito), pelo débito apontado e de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove 

centavos), pela instauração da tomada de contas, e, ainda, aplicar à senhora Laura Nazareth de 

Azevedo Rossetti a multa no valor de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), 

pelo descumprimento da Resolução 13.989/95. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

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

2010/52976-6, que trata da Tomada de Contas de Exercício ou Gestão instaurada na 

Organização Social Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - 

Hospital Regional Público da Transamazônica, responsável Paulo Roberto Mergulhão, 

Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 
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Teixeira Chaves. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que se pronunciou em breve manifestação: Apenas chamo 

atenção que a divergência da posição da unidade técnica para o Mistério Público, se dá em 

função das irregularidades que foram muito bem detalhadas, principalmente em relação aos 

gestores do hospital que eram sócios também de empresas que foram contratadas pelo hospital. 

Então, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável e extensiva aos senhores Cledes Aparecido 

da Silva e Rogério Wanderlei Kuntz e por fim encaminhou cópias dos elementos 

comprobatórios desse fato ao Ministério Público do Estado do Pará, para as devidas 

providências de sua competência. A presidência anunciou que embora regularmente 

notificados, os senhores supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram representar à 

sessão. Pausa. A matéria foi à discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, aplicar ao senhor Paulo 

Roberto Mergulhão as multas nos valores de R$45.309,60 (quarenta e cinco mil, trezentos e 

nove reais e sessenta centavos), pela irregularidade apontada e R$906,19 (novecentos e seis 

reais e dezenove centavos), pela instauração da Tomada de Contas, e, aplicar, a cada um  dos 

senhores Cledes Aparecido da Silva e Rogério Wanderlei Kuntz a multa no valor de R$ 

R$45.309,60 (quarenta e cinco mil, trezentos e nove reais e sessenta centavos), em face da 

grave infração a norma legal constatada na contratação e ordenação de pagamento de empresas 

de suas propriedades e, por fim determinações à Sespa e a Organização Social PRÓ-SAÚDE – 

Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Hospital regional Público da 

Transamazônica – Altamira-Pará, para adotarem as medidas recomendadas pela Secex. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Incontinenti 

foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2013/50968-5, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação dos Moradores e Agricultores da Serraria Boa Vista, responsável 

Ezequias Melo da Costa, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante 

do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1985

ao seu responsável, ficando solidariamente responsáveis pelo débito o senhor Ezequias Melo da 

Costa e a Associação dos Moradores e Agricultores da Serraria Boa Vista, e,   com  a remessa 

da cópia dos autos ao Ministério Público de Justiça para análise de eventual ação de 

improbidade administrativa. A presidência anunciou que embora regularmente notificados, os 

senhores supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares e condenar solidariamente a 

Associação dos Moradores e Agricultores da Serraria Boa Vista e o senhor Ezequias Melo da 

Costa à devolução de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), devidamente corrigidos a 

partir de 21/08/2009 e acrescidos de juros até a data de seu efetivo recolhimento, com fulcro no 

artigo 56, inciso III, alínea “a”, e artigo 62 da Lei Orgânica desta Corte de Contas – LOTCE e 

aplicar à Associação dos Moradores e Agricultores da Serraria Boa Vista a multa de 

R$6.000,00 (seis mil reais), pelo débito, com fundamento no art. 82 da LOTCE c/c art.242 do 

Regimento Interno desta Corte de Contas, e, aplicar ao senhor Ezequias Melo da Costa as 

multas de R$6.000,00 (seis mil reais), pelo débito e de R$906,00 (novecentos e seis reais), pelo 

não encaminhamento das contas ensejando a sua tomada, com fundamento nos arts.82 e 83, 

VIII, da LOTCE c/c arts.242 e 243, III, “b”, do RITCE. Por fim, tendo em vista que a não 

prestação de contas caracteriza-se como ato de improbidade administrativa (art. 11, VI, da Lei 

n. 8.429/1992), determino que seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público do 

Estado para adoção de medidas de sua atribuição. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar por unanimidade a posição do relator. A partir deste momento, faz-se presente em 

plenário a Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2014/50511-4, que cuida da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Salvaterra, responsável José Maria Gomes de Araújo, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, 

anunciando-se o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuar 

nesse julgamento. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo de multas 
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regimentais ao seu responsável e extensiva ao senhor Valentim Lucas de Oliveira e de forma 

solidaria responsabilizar os senhores Sandoval Bittencourt de Oliveira Neto e Alvino de 

Oliveira Dantas. A presidência anunciou que embora regularmente notificados, os senhores 

supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria 

ficou sob o foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência 

proferiu proposta de Decisão no sentido de julgar as contas irregulares, com aplicação das 

multas de R$906,00 (novecentos e seis reais), pela irregularidade das contas e R$906,00 

(novecentos e seis reais), pela remessa intempestiva, com fulcro no artigo 83, incisos I e VIII da 

LOTCE/PA; propondo, ainda, que sejam determinadas as retificações nos sistemas eletrônicos 

deste Tribunal e na autuação, fazendo constar o presente feito como Prestação de Contas. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou 

a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. 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 Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Logo após, foi dado conhecimento público a respeito do Processo nº 

2016/50815-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por José Alyrio Wanzeller 

Sabbá, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

desprovimento do recurso, mantendo-se in totum os termos da decisão guerreada, Acórdão 

número 55.544/16, atinente a multa administrativa aplicada em desfavor ao senhor José Alyrio 

Wanzeler Sabbá. A presidência anunciou que embora regularmente notificado, o recorrente 

supracitado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob a 

luz da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para negar provimento 

ao recurso, manter o Acórdão número 55.544/2016. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar por unanimidade a posição do relator. Imediatamente foi chamado à ordem da pauta o 

Processo nº 2011/51289-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Moju, responsável 

Iran Ataíde de Lima, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro 
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Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinou pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da multa regimental ao seu 

responsável. A presidência anunciou que embora regularmente notificado, o responsável 

supracitado não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas regulares e, aplicar, ao seu responsável a multa no valor de 

R$907,00 (novecentos e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Desta feita, foi anunciado 

o Processo nº 2012/50282-9, que trata do Recurso de Revisão interposto por Paulo Fernando 

Macieira Peixoto, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, em sessão ordinária de 28/11/2017. Seguindo o curso regimental, Sua Excelência 

expôs o voto-vista no sentido de acompanhar o voto da relatora, conhecendo do recurso, 

negando-lhe, porém, o pretendido provimento. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar por unanimidade a posição da relatora. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2007/52506-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Célia da Costa Vale de 

Farias, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, 

Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar por unanimidade a posição do relator. Em seguida, deu-se conhecimento público a 

respeito do Processo nº 2013/50703-4, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de 

Raimunda Pereira Marinho Lopes, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 
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autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente 

a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por 

unanimidade a posição do relator. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Imediatamente, foi anunciado 

o Processo nº 2013/53571-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Edna Maria Costa 

Moreira, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que, antes de manifestar-se a respeito do parecer exarado nos 

autos, expôs a seguinte motivação: Conselheiro Nelson, só um esclarecimento – eu não estou 

com autos aqui – o IGEPREV não atendeu a diligencia? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não. Continuando, o representante do 

Ministério Público ratificou o parecer, opinando pelo indeferimento do registro, com 

determinação para que seja suspenso imediatamente o pagamento, sob pena de responsabilidade 

solidária da autoridade administrativa recalcitrante, nos termos do art. 109, inciso II do RITCE. 

Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência 

apresentou voto no sentido de converter este julgamento em diligência, para que no prazo de 15 

dias, o Igeprev atenda a solicitação do Ministério Público de Contas, sob pena de aplicação de 

multa disposta no artigo 243, I, letra “e” do RITCE/PA. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Em ato contínuo, foi dado conhecimento 

público a respeito do Processo nº 2017/50906-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Sandra Lúcia Conde Ribeiro, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi 

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

autos, opinou pelo deferimento do registro, com a recomendação ao Igeprev, para proceder à 

retificação da fundamentação constitucional do ato, fazendo constar expressamente o art.3º da 

EC nº 47/2005. Pausa. A matéria foi posta à luz da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua 
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Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro, recomendando ao 

IGEPREV que proceda à retificação da fundamentação constitucional do ato, fazendo constar 

expressamente o art. 3º da EC n. 47/2005. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar por unanimidade a posição 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, foi 

anunciado o Processo nº 2012/50483-5, que agasalha a prestação de contas dos Administradores 

e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo Estadual de 

Direitos Difusos, exercício financeiro de 2011, responsável José Acreano Brasil Júnior, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das 

contas, com a recomendação à Unidade Gestora. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas regulares e adotar as recomendações do Ministério Público de Contas. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2014/51604-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José 

Arimatéa Félix Oliveira, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade 

em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do 

relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2017/51352-7, que cuida do Ato de 

Aposentadoria em favor de Auda Edileusa Piani Tavares, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo os preceitos 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando 
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o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de determinar o registro. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar por unanimidade a posição do relator. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 

2007/54162-8, que contém em seu bojo o Ato de Pensão em favor de Marinalva Gomes da 

Rocha, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou no foco da discussão. Pausa. Em não havendo, 

Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar por unanimidade a posição do relator. Na continuidade do pregão, foi anunciado o 

Processo nº 2008/52804-6, que cuida do ato de Pensão em favor de Raimunda Pires 

Damasceno, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento do registro, devendo esta Corte de Contas, notificar o INSS acerca do 

registro da pensão por morte em favor da senhora Raimunda Pires damasceno, para que a 

autarquia suspenda o benefício nº 41/124.022.920-9, caso seja de natureza não acumulável. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro e acato a sugestão do Douto 

Ministério Público de Contas para que o Instituto Nacional do Seguro Social seja informado 

quanto ao presente registro da pensão. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a 

favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por 

unanimidade a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2017/52155-8, que 

trata da Consulta formulada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação 

Técnica e Tecnológica, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Em 

não havendo a manifestação da douta procuradoria do Ministério Público de Contas, a matéria 

entrou na fase da discussão, em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de que 
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há possibilidade da cobrança de taxas de administração em razão de despesas administrativas 

com recursos transferidos pelo Estado, por meio de convênios ou outro Termo Congênere, 

desde que sejam rigorosamente observadas as condições impostas pelo artigo 11-A do Decreto 

Federal nº 6.170/07. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

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

posição do relator. Após a votação, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira fez breve comentário a esse respeito: Senhora presidente, eu acompanhei atentamente 

essa manifestação do conselheiro Cipriano e tentei, paralelo a isso, fazer um estudo. O estudo 

também conclui nessa direção. Eu acho que nós temos, por exemplo, uma entidade que auxilia 

a Universidade Federal do Pará, é conhecidíssima aqui. Como é que ela vai funcionar se ela 

não cobrar as taxas? Ela tem funcionários e despesas. Acho que o conselheiro Cipriano 

estudou bem o assunto e ele está certo. Concordo com ele, voto com ele, o meu entendimento 

também é esse. A pessoa que formulou está consulta tem um grande conhecimento, que hoje 

está à frente de um trabalho grandioso na administração pública, já foi reitor da Universidade 

Federal do Pará e está muito bem fundamentado, do que eu tenho conhecimento. Nos termos do 

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

nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) 

dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial 

do Estado.  Esgotada a pauta de julgamentos, a presidência fez saber sobre os assuntos atinentes à 

matéria administrativa: Esta Presidência dá conhecimento ao plenário, a respeito do relatório 

de gestão fiscal do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará, referente ao terceiro 

quadrimestre de 2016. O referido processo de fiscalização cumpriu tramitação regular, sendo 

exarado os respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo de douto Ministério 

Público de Contas e a relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

onde foi plenamente atestado a obediência das disposições contidas na lei de responsabilidade 

fiscal, devendo ser atendida as recomendações contidas no relatório da SECEX e no parecer 

no parquet de contas. Após esta ciência, foi dado conhecimento ao Egrégio Tribunal através do 

Ofício n.º 0278/2017. A presidência retornou ao pronunciamento: Esta Presidência também dá 

conhecimento ao douto plenário a respeito do relatório de gestão fiscal do Tribunal de Contas 

do estado do Pará, referentes ao primeiro quadrimestre de 2017. O referido processo de 
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fiscalização cumpriu tramitação regular, sendo exarado os respectivos pareceres da Secretaria 

de Controle Externo e do douto Ministério Público de Contas, com a relatoria da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, onde foi 

plenamente atestado a obediência as disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal, 

devendo ser atendidas as recomendações contidas no relatório da SECEX e no parecer do 

parquet de contas. Após esta ciência, foi dado conhecimento ao Egrégio Tribunal através do 

Memorando n.º 077/2017. Retornou, a presidência, ao pronunciamento. Esta Presidência 

também comunica o douto plenário que na próxima quinta-feira, nós traremos a resolução que 

tem por objeto a implementação do sistema E-jurisdicionado para recebimento eletrônico das 

prestações de contas anuais da gestão, bem como a instrução normativa referente a 

composição das referidas contas, com as considerações apresentadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, tendo desta sido feita a prévia distribuição a todos 

os demais conselheiros, também a SECEX e a Secretaria de Tecnologia e Informação. O 

Tribunal de Contas do Estado do Pará sente-se honrado pela colaboração e emprenho 

manifestado pelos senhores conselheiros e senhoras conselheiras, conselheiros substitutos e 

servidores envolvidos no trabalho educacional da Escola de Contas Alberto Veloso, como 

facilitadores no decurso do ano de 2017. Por isso, é justo reconhecer e louvar publicamente o 

trabalho de todos os que contribuíram para o êxito alcançado. O trabalho em equipe, 

disponibilidade e o compromisso de cada um, mostra que ser TCE Pará é estar alinhado as 

nossas diretrizes e, principalmente, fazer cumprir nossa missão, contribuindo para a qualidade 

dos serviços prestados por este Tribunal à sociedade. Esta presidência gostaria de agradecer 

ao nosso idealizador, conselheiro Nelson Chaves e a todo este plenário. Ao conselheiro Nelson 

Chaves, quando do início da presidência do conselho consultivo, a proposta feita para o TCE 

Cidadão e que vem assim se destacando em nível do controle externo do Estado, inclusive a 

nível nacional, onde nós recebemos várias comendas com relação a essa ação, inclusive da 

ATRICON, nós recebemos a comenda em Brasília. Ainda nesta semana, a diretora da Escola 

de Contas recebeu de uma organização não governamental, de uma entidade observadora dos 

trabalhos públicos, uma comenda que se relaciona a esse trabalho do TCE Cidadão. Portanto, 

eu gostaria de agradecer ao Conselheiro Nelson Chaves, a ideia de Vossa Excelência, ao 

trabalho iniciado na sua gestão, que teve continuidade na gestão da conselheira Rosa e está 
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tendo continuidade na gestão do conselheiro Luís Cunha, como presidente do conselho 

consultivo e da Escola de Contas que tem tido essa responsabilidade de coordenar esse 

trabalho. Também de todos os conselheiros, conselheiros substitutos e do apoio do nosso 

parceiro Ministério Público, que tivemos a participação em determinados momentos da 

doutora Silaine, representando o Ministério Público de Contas e demais Procuradores. 

Concluindo, já nesse ano, nós gostaríamos de agradecer e passar a palavra aos conselheiros 

que quiserem se manifestar, aos conselheiros substitutos e ao Ministério Público, para que nós 

possamos, após a manifestação de cada qual dos senhores, possa premiar. É um 

reconhecimento a cada um que se dedicou durante esse ano, dos servidores e daqueles que 

também participaram, como é o caso dos novos servidores. Nós tivemos a colaboração de 

vários servidores, inclusive, nós não vamos estar com a presença dos servidores que trabalham 

nas unidades regionais, mas na próxima semana eles vão estar aqui. Eu gostaria de pedir a 

permissão para que façamos essa entrega aos representantes das unidades regionais, quando 

eles estiverem aqui nesse plenário prestando contas das atividades anuais do ano de 2017, das 

regionais de Santarém e Marabá que estarão aqui na próxima semana, também fazendo a sua 

prestação de contas após a sessão plenária. Portanto, eu gostaria de pedir que a Escola de 

Contas guarde o certificado e que nós possamos também, em reconhecimento a eles, entregar 

aqui no plenário. Nós gostaríamos de passar a palavra aos conselheiros que quiserem se 

manifestar com relação a essa questão, porque é um momento de festejarmos essa ação que 

teve as mãos dos conselheiros, dos conselheiros substitutos, abraçando o conselheiro Nelson. 

Esta proposta que vem de se destacando, não só a nível estadual, mas nacional. Portanto, esta 

Presidência se manifesta no sentido da alegria dessa ação do TCE Cidadão que vem dando 

certo com a participação e colaboração de diversas mãos dos conselheiros, conselheiros 

substitutos, Ministério Público, da Escola de Contas e de diversos servidores desta Corte de 

Contas que se colocam à disposição e estão, com muito esmero, demonstrando a sua 

colaboração neste projeto que vem dando certo. Eu acredito que já está sendo copiado, 

conselheiro Nelson, por outros Tribunais de Contas do Brasil afora. Eu gostaria de agradecer 

a Escola de Contas, ao conselho consultivo e a palavra está à disposição dos conselheiros que 

querem se manifestar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Bom dia, senhora presidente. Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar por 
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essa iniciativa, porque eu penso que se todos nós queremos – e eu acredito que todos nós 

queremos – uma sociedade cada vez mais justa e igualitária, só vai acontecer se nós 

empoderarmos os cidadãos e as instituições. Esse projeto TCE Cidadão, tem como um dos 

objetivos justamente isso, o empoderamento do cidadão para que ele tenha consciência do seu 

papel perante a sociedade e como ele pode fazer para cobrar realmente por uma sociedade 

mais justa e igualitária. O prêmio que foi recebido com muito louvor e muito merecidamente, 

só reflete isso, que nosso Tribunal está nessa esteira fazendo o seu papel para que isso se 

concretize. Eu acho que quando um projeto é bom e ele realmente carrega em sua essência 

algo tão primoroso e valoroso quanto algo assim, as pessoas se envolvem, porque quando você 

acredita muita em uma ideia e essa ideia é legitima, é muito simples você ter adesão a isso, 

porque aqueles que compartilham dos mesmos princípios e mesmos valores, eles vão comprar 

a ideia e levá-la adiante. Cada um dos servidores envolvidos nesse projeto comprou essa ideia 

e colocou o seu tempo à disposição desse projeto. Tem uma frase do ministro Roberto Barroso 

que eu acho muito interessante, ele diz o seguinte: “Ninguém é bom demais, ninguém é bom 

sozinho”. Então pelas diversas mãos que foram feitas pelos facilitadores que vão receber o 

certificado, nós comprovamos isso. Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho, se todos 

fizermos o nosso papel, nós podemos mostrar para a sociedade o quanto nós podemos realizar. 

Eu acho que esse é o principal valor que nós temos dentro da nossa instituição. Eu gostaria de 

parabenizar a todos que se colocaram à disposição desse projeto, que disponibilizaram o seu 

tempo, sua energia, seu intelecto, sua sabedoria e seu conhecimento para poder levar a cada 

um dos cidadãos. Principalmente porque nós estamos falando de estudantes que estão em 

processo de formação, inclusive de suas próprias personalidades e do seu conhecimento. A 

partir do contato com o projeto podem ter um despertar, nós estamos plantando sementes para 

que floresçam e cresçam dos corações e na consciência de cada um para que nós tenhamos 

cidadãos cada vez mais voltados para o bem comum, dentro dessa mudança que todos nós 

buscamos na sociedade, nas nossas instituições e na realização das políticas públicas. No 

congresso em Goiânia o ministro do TCU José Mucio disse uma frase muito interessante: “Nós 

devemos escolher se nós seremos protagonistas ou vítimas da mudança”. Eu acho que nós 

temos tem que escolher ser protagonista da mudança, para que nós possamos fazer acontecer e 

possamos dar um sentido de pertinência e legitimidade das nossas ações. É isso, parabenizar 
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pelo projeto, mais uma vez e parabenizar o nosso Tribunal, porque esse é o projeto do nosso 

Tribunal idealizado pelo conselheiro Nelson Chaves em benefício da sociedade, mas também 

parabenizar a cada um dos servidores, cada um dos facilitadores, servidores da ECAV, 

servidores deste Tribunal que se colocaram a serviço desse projeto e estão levando a palavra e 

o conhecimento, para que nós possamos empoderar os cidadãos. Finalizo a minha fala citando 

o Ubuntu: “Sou quem sou, porque somos todos nós”. Se cada um de nós fizer o seu trabalho, 

com certeza a nossa instituição estará cada vez mais fortalecida perante a sociedade. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente Lourdes Lima. Cumprimentar 

primeiro o idealizador, o conselheiro Nelson Chaves que observou essa necessidade de nós 

estamos conversando com a sociedade e transformando um jovem, um adulto, um cidadão com 

um pouco mais de conhecimento para exigir seus direitos e conhecer um pouco do trabalho do 

Tribunal. Eu vejo esse projeto que o conselheiro Nelson pensou e nós temos todos um 

compromisso com esse projeto que é o TCE Cidadão. Os Tribunais de Contas no Brasil têm 

parabenizado todos que têm conhecimento, não só cumprimentado do Tribunal com o 

reconhecimento feito, verificando que essa é uma ideia extraordinária e importante para os 

tribunais de contas, mais importante para a própria sociedade. Eu queria relembrar, 

presidente e senhores conselheiros, se não me falha a memória, em 2008 ou 2009, conversando 

com o presidente do Tribunal na época, Fernando Coutinho Jorge, eu sugeri a ele que fizesse 

uma pesquisa de opinião com relação a avaliar o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Para 

a nossa surpresa o percentual apontado foi tão significativo que nos surpreendeu. A grande 

maioria, 97% das pessoas entrevistadas não tinham o conhecimento de quais eram as 

atribuições do Tribunal de Contas do Estado, não sabiam para que serve o Tribunal de Contas 

do Estado. É um dado assustador, sem dúvida. Geram diversas interpretações, uma delas é que 

principalmente aquele que tem que prestar contas ao Tribunal e tem muitas vezes suas contas 

aqui com julgamento irregular, é exatamente que não precisamos do Tribunal de Contas. 

Pensam algumas pessoas isso. Existem emendas no Congresso Nacional para extinguir os 

Tribunais de Contas. Quando nós olhamos uma pesquisa dessas, dizendo que o percentual 

muito pequeno da população sabe efetivamente qual é a atribuição constitucional do Tribunal 

e quanto o Tribunal de Contas pode ser importante para a sociedade como pensou lá atrás 
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Serzedello Corrêa e Rui Barbosa, nós ficamos preocupados. O que acontece? Fizemos 

pesquisas depois, três ou quatro pesquisas de opinião e essa foi a primeira. O Tribunal então 

começou a conversar com a sociedade, começou a ter o controle interno com o conselheiro 

Nelson que propôs, começamos a ter a interiorização do Tribunal de Contas, levando e 

conversando com o controle interno. O Tribunal nesse período – acredito eu, senhora 

presidente – já teve relação direta que passa de 12 mil pessoas, aproximadamente, acho que 

até mais que isso. Fora aqueles que estão aqui no dia a dia com o Tribunal. Até a última 

pesquisa que eu tive conhecimento – se eu não estou enganado foi em 2010 – esses 3% da 

população saltou para 15% das pessoas entrevistadas, começaram a conhecer o Tribunal de 

Contas, a ter um pouco mais de conhecimento de quais são as atribuições do Tribunal de 

Contas. Saímos de 3 para 15, é ainda muito pouco, mas se considerarmos que avançamos 

300%, um avanço significativo em poucos anos. É muito importante o cidadão saber quais são 

os direitos dele, onde ele deve cobrar, onde ele deve ir para reclamar e eu, quando iniciamos o 

processo da ouvidoria do Tribunal, começamos com um embrião em um link na internet 

dizendo assim: “fale conosco”. Esse link recebia muito poucas perguntas e informações, mas 

eu não me esqueço de uma delas que era um cidadão que estava muito preocupado e revoltado 

com a TIM, e ele veio reclamar para o Tribunal de Contas, porque aquela operadora de 

celular estava com problemas sérios. Isso mostra que ele não sabe a competência do Tribunal 

de Contas, o que o Tribunal poderia fazer contra a TIM? Questionar ou recomendar? 

Mostrando que a população, no caso, não tem conhecimento da atribuição do Tribunal de 

Contas e o quanto ele pode ajudar na vida das pessoas. Óbvio que o Tribunal respondeu, 

encaminhou-o para os órgãos competentes para que ele pudesse fazer a sua reclamação e seu 

questionamento, mas o que vem confirmando as informações de que, a maioria da população, 

não sabe efetivamente qual é a competência e as atribuições do Tribunal de Contas, não só do 

Pará, mas do Brasil inteiro. O TCE Cidadão vem conversar com os estudantes, com os 

universitários, mostrar como eles podem utilizar o Tribunal de Contas como ferramenta de 

cidadania e não só na sua cidade, na sua rua, no seu município e no seu bairro, talvez usando 

essa ferramenta – Tribunal de Contas, controle externo e interno – para melhorar a sua vida 

na cidade, no bairro e assim sucessivamente. Eu quero cumprimentar e dizer que não existe 

outro caminho a não ser o Tribunal estar perto da sociedade, ouvindo e conversando com a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1997

sociedade. Eu acho que esse projeto TCE Cidadão ou TCE Cidadão universitário, ele 

efetivamente ajuda muito, não só o Tribunal de Contas como instituição, mas principalmente a 

formar pessoas mais conscientes, cobrando efetivamente o seu direito, buscar a orientação 

certa para tentar melhorar a sua vida. Queria cumprimentar Vossa Excelência, Presidente, 

cumprimentar o idealizador desse projeto que eu reitero e digo sempre que não tem como 

mensurar o efeito positivo que este projeto pode causar para a população. O cidadão recebeu 

uma boa instrução, pode crescer de uma forma extraordinária, em todos os sentidos, é um 

projeto extraordinário. Cumprimento a todos os conselheiros, ou conselheiro Nelson e a 

conselheira Lourdes. Ao hoje presidente da Escola, conselheiro Luís Cunha e também com 

muita consciência, responsabilidade e preocupação que ele tem vem tocando esse projeto. 

Acaba de me convidar novamente para participar diretamente com uma palestra ou uma 

conversa. Quero dizer que isso é importante sim, presidente, efetivamente. Recebo e peço, com 

humildade e respeito a todos que participaram – aqui diz facilitador, eu digo colaborador, eu 

digo muito obrigado. Vocês estão ajudando a formar um cidadão de forma extraordinária, 

estão todos de parabéns que constroem, ajudam nesse projeto. Como eu disse, não tem como 

mensurar a grandeza desse projeto. Presidente, eu cumprimento a todos que fazem parte desse 

projeto e devolvo a palavra a Vossa Excelência, registrando obviamente os meus parabéns. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora presidente conselheira Lourdes Lima. Senhor Procurador, doutor Guilherme 

Sperry. Meus colegas conselheiros, conselheiros substitutos e servidores da casa. Esse é um 

momento significativo para a nossa instituição, presidente, porque através de um cerificado 

aparentemente simples, mas tem um simbolismo muito grande, inclusive a presidente vai 

receber um, porque ela conseguiu tempo para ministrar uma palestra no TCE Cidadão. Ontem, 

por ocasião de um momento de confraternização da Escola de Contas, em seguida a última 

reunião do ano do conselho consultivo, eu acabei falando um pouco sobre tudo isso. O 

Conselheiro Cipriano ao falar de um assunto que preocupa, alguns movimentos que estão 

acontecendo principalmente do Congresso Nacional de forma concreta, porque tramitam 

projetos, a maioria emendas constitucionais que de uma forma, ou de outra, atacam, mudam o 

controle externo brasileiro. Se nós analisarmos bem o que aconteceu no Ceará recentemente, 
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uma decisão política extinguiu uma instituição que tinha mais de 60 anos e não tem mais jeito, 

está extinto o Tribunal de Contas do município do Ceará, não tem mais jeito. Esse modelo que 

nós temos hoje, o modelo brasileiro que hoje tem 33 Tribunais de Contas – eram 34 com a 

extinção do TCE Ceará – é o modelo do Brasil, não é o modelo do mundo. A maioria dos 

países é de um Tribunal Superior, ou uma controladoria superior e só. Como estão levando em 

conta tudo que acontece no mundo, aqui ou ali vem uma proposta alterando isso. Não é só 

conosco, por exemplo, tem um movimento forte no Congresso Nacional para extinguir a Justiça 

do Trabalho, porque também é o modelo brasileiro, não tem no resto no mundo. Olha o custo 

de Justiça do Trabalho para os brasileiros. Por exemplo, tem emenda no Congresso Nacional 

para que fique só o TCU cuidando de todo o Brasil, aqui teria uma secretaria do TCU e 

cuidaria do estado do Pará. Um único Tribunal do Brasil, um Tribunal Superior. Outras 

querem que fique só a Controladoria Geral da República, extingue até o TCU. Outras 

extinguem os TCMs, por sinal o TCM da Bahia já está passando por essa tempestade no 

momento. A conselheira Lourdes está acompanhando, ela é de um grupo de presidentes e está 

se discutindo isso. O caso da Bahia no momento é um movimento político, isso sem levar em 

conta que lá atrás, os dois Tribunais que são no mesmo prédio e já conversavam sobre a 

possibilidade de uma fusão no estado da Bahia: TCM e TCE. Agora, o presidente do Poder 

Legislativo do estado da Bahia fez um ataque ao TCM. E a minha reflexão, pegando esse 

gancho do Cipriano, meus amigos servidores e conselheiros, é que nós devemos fazer uma 

reflexão do nosso trabalho aqui na nossa instituição. O TCE Cidadão foi um bom caminho e 

tem nos dado muito orgulho, acho que o conselheiro Nelson Chaves teve essa percepção de 

tentar encontrar uma forma de nós podermos interagir melhor com a população. Ele escolheu 

um público, o estudante. Em primeiro momento, da escola pública de ensino médio e 

fundamental e agora no ensino superior, na versão universitária. Eu acho que o TCE Cidadão 

tem mesmo que ser ampliado, ir para as igrejas, para os centros comunitários, para os 

municípios, conversar com todo mundo, que é um bom projeto e é um bom caminho. Já me 

dirigindo aos servidores, quem é religioso costuma defender muito a sua religião se é católico, 

se é evangélico, defende muito. Se é torcedor de um time, costuma muito defender o seu time. 

Eu acho que a nossa instituição TCE deveria defender do mesmo jeito, com essa paixão, 

porque a pessoa jurídica, o Tribunal de Contas do estado e logomarca dos 70 anos é símbolo e 
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na verdade, o Tribunal somos nós conselheiros, conselheiros substitutos e vocês, formando por 

homens e mulheres. Se o Tribunal de Contas do estado está bem aos olhos da sociedade que é 

quem paga essa conta, é porque nós estamos trabalhando direito, mas se o Tribunal de Contas 

do Estado não está bem aos olhos da sociedade é porque tem alguma coisa que não anda bem. 

Essa reflexão nós temos que fazer e isso vale para todos, para o conselheiro e para o servidor, 

a responsabilidade é nossa. Eu até compartilho essa reflexão com o Ministério Público, apesar 

de ser uma Instituição diferente com a sua independência e a sua autonomia, mas é do controle 

externo. Estamos encerrando o ano, um momento brasileiro delicado e temos que refletir sobre 

tudo isso. Eu fiquei surpreso com a quantidade de propostas tramitando no Congresso 

Nacional, eu pensava que eram umas seis, é assustador. Segundo as informações que eu recebi, 

tem mais de 80 propostas, é brincadeira. De repente algumas graciosas, um deputado que 

quando prefeito foi condenado por um dos Tribunais, depois que ele superou os oito anos ele se 

elegeu deputado federal e agora está se vingando do Tribunal. Outros casos não, de repente 

pode ser um anseio da sociedade que aquele deputado representa, eu sei que tem dado uma dor 

de cabeça muito grande, a ATRICON organizou um grupo que a presidente acompanha e esse 

grupo está atuando permanentemente no Congresso Nacional para mostrar quem somos, 

porque chegamos à conclusão indo a vários gabinetes – eu fiz isso há um ano, quando eu deixei 

a presidência e diz parte da equipe – chegamos à conclusão que quase a totalidade, não estou 

exagerando, dos parlamentares da Câmara Federal e do Senado da República não conhecem 

os Tribunais de Contas. Não sabe direito o que fazemos e por isso não sabe conduzir a matéria, 

nós estamos levando informações para eles: o Tribunal é assim e funciona assim, porque eles 

não têm conhecimento suficiente. Foi quase a totalidade para a nossa surpresa. Alguns só 

querem saber de mudar, extinguir, penalizar, não pode ser assim. Imagine o Brasil sem os 

Tribunais de Contas, conselheiro Cipriano. Com tudo que estamos fazendo a corrupção chegou 

ao nível que chegou, imagine se não tivesse Tribunal de Contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu só quero lembrar 

Vossa Excelência, todos sabem que um dos maiores esteios ou base para o impeachment da 

Presidente da República foi o Tribunal de Contas da União e o Mistério Público. Vejam a 

importância dos Tribunais de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Eu vou concluir dizendo o seguinte, 70 anos de história – eu tenho sete 
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– são 70 anos que pessoas, conselheiros e servidores fizeram o Tribunal que nós temos hoje e 

nós temos que ter muito respeito por isso, pela história. Meus amigos, a forma da gente ficar 

forte e de pé é se a gente tiver o apoio da sociedade, se não tiver a gente pode cair. Pode 

chegar um dia – eu espero que nunca chegue – uma manifestação nesta rua pedindo a extinção 

do TCE, como pode ter pedindo a extinção do TCM, como pode ter pedindo a extinção a Alepa. 

Já pensou o que é isso em um país democrático como o nosso? Porque quem paga a conta está 

incomodado, o cidadão está inquieto e inconformado. Eu percebo que o cidadão brasileiro 

quer o bom funcionamento das instituições. Sou entusiasta das mudanças e espero que 

caminhemos em ritmo mais acelerado para o crescimento institucional visando o nível de 

excelência, isso só depende de nós, conselheiros e servidores. Finalmente, senhora presidente, 

essas pessoas que estão aqui e que vão receber da Escola de Contas Alberto Veloso o 

certificado merecem de todos nós o agradecimento, especialmente aqueles que se dedicaram ao 

TCE Cidadão, que é um ato voluntário, até acho que são pessoas abnegadas, é uma 

demonstração de amor pela instituição, eu estou aqui vestindo a camisa da minha instituição, 

vou defender e falar para o povo o que a minha instituição faz. Eu tenho certeza que para essas 

pessoas que já tivemos o privilégio de ter a conselheira Lourdes e o conselheiro Nelson 

palestrando – eu espero um dia fazer isso, porque eu gosto, mas ainda não consegui me 

organizar para isso – mas isso mexe comigo porque eu tenho história com isso. Com oito anos 

já estava em movimento da igreja católica, em seguida fundei um grupo de escoteiro e fui ser 

chefe de escoteiro. Estava essa semana conversando sobre isso, todos os meus escoteiros se 

tornaram homens de bem, inclusive o prefeito da cidade hoje foi meu escoteiro, o padre da 

cidade foi meu escoteiro, a maioria dos professores da cidade, meus escoteiros. É um orgulho 

porque eles tinham formação religiosa, o escoteiro tinha que estudar, tinha que ser um bom 

filho e respeitar as pessoas. É uma filosofia, o resultado hoje os escoteiros daquela época que 

eu estava à frente se tornaram pessoas de bem, eu estou falando de homens, mas tinham 

mulheres também. Eu vou concluir dizendo o seguinte: meus amigos, nós falamos 

apaixonadamente porque eu acho que nós podemos fazer a diferença na sociedade paraense. 

Eu acho que temos que ser um pouco mais úteis, todos nós, isso é, fazendo um pouquinho mais 

do que estamos fazendo. Eu acho que vocês que estão à frente do TCE Cidadão estão sendo 

bastante úteis, porque estão fazendo mais que a obrigação. Também cumprimento os 
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servidores novatos que estão aqui, empossados recentemente, que já estão engajados também 

no TCE Cidadão. Aqueles que buscaram capacitação na Casa para melhorar, porque não é só 

o TCE Cidadão que vai ser homenageado hoje aqui. Aqueles que na sua condição de servidor 

da Casa também compartilhou conhecimento, isso é uma coisa maravilhosa, conhecimento não 

tem que ficar só com você, compartilhe o conhecimento, repasse isso para os outros. Encerro 

dizendo que a Escola de Contas, à frente a professora Karla Bengtson, vive um momento bom. 

Eu cumprimento toda a equipe da Escola de Contas, apresentou neste ano um resultado 

extraordinário e eu agradeço a enorme colaboração da conselheira substituta Milene. Nós 

tivemos um entrosamento muito bom, combinamos a forma de trabalhar sem interferir 

diretamente no funcionamento da escola e conseguimos excelentes resultados. Importante 

ressaltar, estamos dando continuidade ao que foi feito pelo conselheiro Nelson Chaves e pela 

conselheira Rosa Egídia a frente do conselho consultivo. A doutora Milene talvez seja a pessoa 

que tenha as informações mais completas porque ela foi com o conselheiro Nelson, chefe do 

conselho e com a conselheira Rosa Egídia e está agora comigo. Toda a história da escola ela 

vivenciou e eu quero lhe agradecer por isso, parabéns. Presidente, exagerei na fala, mas está 

chegando ao final do ano, é Natal e mexe com as emoções da gente. Feliz natal e um bom ano 

novo a todos. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Por falar nisso, eu gostaria de passar ao conselheiro Nelson 

Chaves, mas antes já que ele falou do natal, nós estamos em clima de festa, também os nossos 

servidores do Tribunal têm uma feirinha para prestigiar no auditório. Já é tradição e após o 

nosso festejo, nós vamos comprar as lembrancinhas de natal confeccionadas pelos servidores 

da Casa. Eu gostaria de passar a palavra o nosso idealizador desse projeto e dizer para vocês 

que aqui estão três comendas, cada uma de uma unidade diferente. A primeira comenda foi o 

IRB, um órgão nacionalmente reconhecendo o trabalho do TCE Cidadão. A segunda comenda 

foi da ATRICON que juntamente os conselheiros Odilon, Rosa e Luís receberam no congresso 

dos Tribunais de Contas. A terceira comenda é essa que a Karla Bengtson, nossa diretora, 

recebeu esta semana e que também se refere ao TCE Cidadão pelo projeto de gestão pública 

ao Tribunal de Contas do estado do Pará na Revista Bacana. São instituições diferentes e 

diversos que reconheceram o nosso Tribunal esse ano, com referência ao TCE Cidadão. 

Conselheiro Nelson, a palavra é toda sua, porque a ideia foi sua. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, do fundo do 

coração eu não iria falar. Seria uma coisa muito rápida que se trata as questões do TCE 

Cidadão, mas me dirigindo logo aos nossos jovens colegas recém-chegados a casa, deu um 

pouco da tolerância que eu sempre digo que os mais velhos falam muito, falam até besteira. 

Quando os temas são abordados e colocados ao nosso conhecimento, frequentemente são 

enriquecidos com depoimentos dos nossos queridos conselheiros e conselheiros substitutos. Eu 

vou falar aqui exatamente como sendo o mais antigo da casa, com muita alegria, mas também 

com grande preocupação que devem envolver todos nós. O conselheiro Luís Cunha na sua 

gentileza, traz um dado que é muito preocupante para a sociedade brasileira, quando ele se 

refere que o Congresso Nacional pouco conhece sobre os Tribunais de Contas. No Senado da 

República nós temos no mínimo um terço de ex-governadores, parlamentares de vida pública 

na câmara federal, ex-governadores, se as nossas casas legislativas não sabem o que 

representa o Tribunal de Contas quando é obrigação do Congresso Nacional indicar os 

conselheiros e os ministros, isso é altamente preocupante, porque a vida pública – sempre disse 

isso e posso falar isso, com um pouco mais de tempo de vida pública – a vida pública, para 

mim, se divide em dois grupos fundamentalmente com as suas ramificações: o grupo de crença 

e o grupo da conveniência. Tem gente que faz vida pública pela crença dos seus corações e 

sentimentos na transformação para um mundo melhor, e há um outro grupo, esse muito 

perigoso, que faz a vida pública por conveniência, aqueles que não têm valores, que tem 

dificuldade de enfrentar o olho a olho. Esse é o grande problema, pode até acontecer alguém 

que pela conveniência também tenha crença, mas fundamentalmente tem dois grupos muito 

nítidos nos seus procedimentos. Eu vi uma figura que tenho respeito e foi conferencista nosso 

em uma capacitação dos conselheiros e dos Procuradores, esteve aqui no sepultamento do 

Procurador, doutor Antônio Maria, que é o Procurador, doutor Júlio em uma entrevista que 

ele diz e combate determinados procedimentos dos Tribunais de Contas, eu pergunto: onde está 

o Ministério Público? Porque se diz lá que alguns integrantes, que vem especialmente do 

Legislativo, não vem para as práticas democráticas. O Ministério Público deveria interromper 

a indicação no legislativo e deveria tomar as medidas necessárias para que, se alguma 

acusação ocorre sobre esses conselheiros, eles tomem iniciativa para não misturar o joio com 

o trigo. Nas Casas e Tribunais de Contas tem gente digna também, como eu respeito 
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enormemente o Ministério Público, os Tribunais de Contas têm gente de respeito com decência 

e com estrada de vida, que não pode ser achincalhado – em uma expressão generalizada. Com 

respeito e com a estima que tem o Procurador, que identifique quem são. Veja o escândalo do 

Rio de Janeiro que está passando por isso, onde estão as vozes que defendem os conselheiros 

do Rio de Janeiro se eles próprios não se defendem e outros tantos? É preciso separamos o 

momento brasileiro. Quando eu me dirijo para essa juventude que chega aqui conosco e 

quando eu vejo, por exemplo, o TCE Cidadão primeiro trabalho colegiado, nada prospera só 

com suas mãos, é o trabalho que vai em direção à sociedade, mas é o trabalho colegiado de 

todo um grupo, exatamente quando dizíamos que a pretensão do TCE Cidadão inicialmente – 

como disse o conselheiro Luís Cunha e como abordou aqui o meu querido irmão e amigo, o 

conselheiro Cipriano Sabino – vai para as escolas, mas nossa pretensão é que o TCE Cidadão 

seja em qualquer cidadão brasileiro. O que é o TCE Cidadão? Despertar a cidadania. Nós 

temos que levar isso por meio das escolas para preparar uma geração, mas ela pode ser 

levada, essa dialética e esse entendimento para os taxistas, para os comerciários, para 

qualquer tipo de associação, porque nós estamos tentando despertar no coração dos 

brasileiros o espírito da cidadania. O que é o espírito da cidadania? Não faça o que é errado, 

simples assim. É por onde o TCE Cidadão deve caminhar. Eu quero me dirigir aos jovens que 

normalmente são o nosso futuro, a nossa esperança, porque nós precisamos encarar de frente 

que Brasil precisa romper suas hiperestruturas. Estava hoje assistindo à televisão e o hospital 

que eu conheço na Ilha do Fundão, Hospital Universitário do Rio de Janeiro, que está com 

metade do seu atendimento precário. Vou abordar um assunto que os senhores com certeza 

conhecer, estudaram para o concurso, quero me referir a lei nº 8.666. Está tudo certo? Nós 

vamos observar o modelo achando que a estrutura está claudicante? Temos que ter a coragem 

para mudar. O executor do serviço público, prefeito municipal, secretário seja lá do que for, 

você vê a figura respeitável do médico do hospital que não tem dinheiro para concertar a 

goteira. O atendimento próximo da sociedade, é isso que nós temos que buscar, mas precisa 

mudar a lei, mas quem gerencia, o que é que grita a sociedade contra? É a demora do setor 

público em corresponder o anseio da sociedade e muitas vezes uma burocracia que emperra. 

Você quebra uma janela em uma escola pública e o diretor sofre para poder contratar, é uma 

luta. O controle social pode nos ajudar a que as coisas sejam desembaraçadas com controle 
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efetivo. Eu digo aqui, há quanto tempo existe a lei 8.666? Por que essa catástrofe nas obras 

públicas do Brasil? Não foram obedecidos todos os tramites para as contratações das obras? 

Por que elas não dão certo? Porque precisa mudar o sistema. Não se está acusando quem quer 

que seja, mas qualquer um que de repente seja levado a direção pública de uma Secretaria, por 

exemplo, de educação, de saúde – que eu mesmo me rendo diante de algumas figuras que 

passam por esta pasta, são figuras honradas e competentes, estão torrando o currículo. Nós 

vemos, doutor Guilherme, na hora da providência o que é que a sociedade reclama? Uma 

demanda rápida, urgente, daquilo que ela reclama e o administrador público do Brasil de hoje 

soa para dar uma resposta rápida, porque o monumental emaranhado burocrático impede a 

própria ação. Nós só podemos mudar isso através do controle social forte, porque ele vai dar 

transparência nas ações. Isso é uma semente e os senhores são os agricultores da semente para 

que nós possamos ter coragem em uma determinada situação, até dizer: nós estamos errados, 

mas vamos mudar. O que não podemos é contemplar, como no estado de Minas Gerais – eu vi 

a senhora ontem dizendo: “eu estava olhando aqui de cima a enxurrada iria levar o muro”, e 

levou o muro – quem sabe nós não estamos tendo um excesso de contemplação com essa 

estrutura do Brasil, carcomida muitas vezes com acusações que não são efetivadas. Jogam-se 

conceitos de pessoas da vida pública ao léu, a execração pública, pode ser que amanhã, pela 

rua: “trabalha do Tribunal de Contas? No Rio de Janeiro todo mundo é corrupto”. Não é não, 

quem é corrupto que fique com a pecha. Quem não é que vá se indignar. Tem que trazer a 

transparência sob todos nós, porque nós temos a crença de fazer pela vida pública uma 

sociedade mais junta. Eu me alonguei demais, mas os assuntos são trazidos – o conselheiro 

Luís Cunha abordou e foi me estimulando – nós temos que tentar fazer essa sociedade menos 

desigual e o controle social, pelas mãos dessa juventude que chega aqui, com certeza ela vai 

caminhar nesse sentido. Minhas palavras, presidente, são para agradecer a todos e, 

eventualmente, uma modestíssima ideia que eu vejo prosperar – seria falso dizer para vocês 

que eu não me alegro com isso – mas eu me alegro, sobretudo, porque é uma coisa que nós 

sabemos que é útil para a sociedade. Isso aqui não seria possível, não fora o apoio dos 

presidentes da Casa, com quem tive a honra de conviver – a Lourdes, o Luís, o Cipriano – 

obrigado pelo apoio. O Ministério Público de Contas, aos substituídos. Formatamos o primeiro 

conselho, há uma coisa aqui que é testemunha da democracia praticada, neste conselho há um 
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representante dos servidores, eleito pelo voto direto entre os efetivos da Casa, para que ele 

possa ser uma voz daqui que o nosso servidor possa aspirar e sem tutela para ele poder chegar 

lá e dizer o que quer. Que os nossos servidores prestigiem a eleição e continuem elegendo 

pessoas que sejam capazes de inverter o que o servidor está pensando. O Ministério Público, 

pelo apoio, substitutos e servidores da Casa, e ter essa felicidade de achar que um dia nós 

podemos, por esse meio, construir alertando as pessoas, educando as pessoas. Ontem eu falava 

com o reitor da Universidade Federal do Pará que nos recebeu de uma maneira cavalheiresca, 

inclusive com o nosso encontro com vice-reitor, professor Gilmar, para conversarmos de novo. 

A Universidade abrindo as portas, dizendo que quer ser parceira nossa. Vou conversar com ele 

particularmente, mas como amigo também e acho que a porta está escancarada. Eu não fui o 

responsável pela abertura dessa porta, foram vocês que abriram essa porta e estão abrindo. Se 

quiserem a minha companhia, quero ser mais um nessa procissão dos postulantes em implantar 

o TCE Cidadão do coração de cada um, cidadão paraense, cidadão brasileiro e agradecer 

fundamentalmente, com muito carinho, a equipe da Escola Alberto Veloso - foi um servidor da 

Casa prematuramente falecido, que tivemos a honra de propor o nome dele para Escola, 

porque é fundamentalmente para o servidor – as administrações que comigo trabalharam, com 

o apoio da Presidência, para nós pudéssemos agradecer hoje. Quando nós recebemos a 

condecoração – todos nós já passamos por isso - a gente se alegra muito, se a gente acha que 

nós merecemos receber. Às vezes nós recebemos a condecoração e se pergunta: “será que eu 

mereço?”, às vezes é uma gentileza, mas quando a gente vê condecorações de entidades que 

não dependem da gente, não dependem do Tribunal e se lembram do Tribunal para dizer que 

esse é o caminho certo, eu não posso dizer que nós todos não nos enchamos de alegria e de 

orgulho – no bom sentido. Eu quero agradecer a paciência e abraçar a Escola, todos aqueles 

que nos ajudaram na passagem por lá: conselheira Rosa, que foi a diretora, conselheiro Luís 

Cunha que está com a diligência reconhecida, sempre encaminhando esse barco, a todos vocês 

e aos que estão chegando agora e vão receber o certificado. Parabéns, uma vida muito feliz 

nesta Casa. Eu, especialmente, espero muito do trabalho de vocês. Muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito bem, conselheiro. Você não abriu a porta, mas você entregou a chave para nós 

abrirmos. As portas se abriram e estamos avançando. Mas eu quero dizer que, além dessas 
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comendas aqui estão expostas sobre a mesa, nós tivemos um momento da televisão. A mídia 

paraense vem se manifestando, através da TV, do jornal, dos rádios, elogiando esse trabalho. 

Nós tivemos um momento na TV Liberal e em diversos momentos o Tribunal já foi 

homenageado através da mídia sobre este projeto. É de louvar e de se agradecer, festejar. Eu 

passo a palavra para o doutor Guilherme que quer se manifestar também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Guilherme da Costa Sperry: Senhora presidente, senhores 

conselheiros. Primeiro, parabenizar o conselheiro Nelson pela iniciativa e também as 

presidências que deram sequência ao projeto, que vem sendo aprimorado. Parabenizar os 

instrutores porque vocês saíram do lugar comum. Eu não sei se todos sabem a minha história 

profissional, ano que vem eu faço 20 anos de controle externo, passei pelo TCE de Santa 

Catarina como auditor de controle externo, TCU como auditor fiscal de controle externo e 

agora do Ministério Público de Contas. O que eu vejo nas Cortes de Contas e é comum do 

servidor público: ficar reclamando da sua instituição, que ganha pouco, ao invés de procurar 

conhecer o trabalho. Se a instituição não está boa, você tem que trabalhar para fazer aquela 

instituição ficar boa e não ficar reclamando e colocando o que está ruim para fora. Eu 

considero isso um erro, eu nunca fiz isso, sempre procurei trabalhar – por mais que eu 

estivesse insatisfeito, retornando ao meu tempo de servidor – por mais que eu estivesse 

insatisfeito com a minha instituição, nunca falei mal dela. Falava dentro, tentava mudar com o 

trabalho, nunca para fora. Coloco isso, porque isso é um erro muito comum do servidor, estou 

falando generalizado porque é uma coisa muito comum, busquem aprimorar o trabalho de 

vocês. Eu trabalhei no TCE de Santa Catarina e quando entramos, muito dos servidores 

antigos tinham essa postura e a geração que entrou – que é a minha geração e do conselheiro 

Odilon, nós éramos muito mais jovens na época – lá nós procuramos aprimorar os trabalhos e 

gradativamente foi aprimorando, tendo também o crescimento do reconhecimento e do salário. 

Cheguei no TCE, também com um trabalho desenvolvido pela unidade técnica que é alto nível, 

muitas vezes põe-se a culpa no Ministério Público ou no conselheiro que talvez dá um 

julgamento que não seja o que a sociedade espera, muitas vezes que o trabalho também não 

vem instruído como deveria ser. Cada um tem que colocar a sua parcela de participação no 

trabalho. Eu quero elogiar vocês, porque eu volto a dizer, vocês saíram do lugar comum e eu, 

presidente, aproveito a oportunidade para dizer para os conselheiros – conselheiro Nelson e 
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Luís falaram as preocupações com a sociedade – eu fui na Conferência Nacional da OAB 

semana passada em São Paulo. Voltando para o aeroporto, conversava com o motorista e ele 

começou a detonar o Tribunal de Contas, questionava para o que servia, porque na visão dele 

tinha um alto custo. Ele dizia: “serve para alguma coisa?”, essa foi a pergunta dele. Essa é a 

visão de um motorista, que é um trabalhador do transporte. Com a questão do impeachment da 

presidente Dilma, os Tribunais vieram muito à tona, embora tenha esse reconhecimento do que 

levou a queda da presidente, tenha sido por conta da atividade do Ministério Público e do 

TCU, com o tempo as coisas vão se esquecendo. Volta-se ao lugar comum, vem as notícias 

ruins, a situação do Rio de Janeiro que praticamente caiu o Tribunal de Contas inteiro e hoje 

está sendo administrado pela conselheira que veio do Ministério Público e pelos conselheiros 

substitutos. Isso não é realidade nacional, é a realidade especifica do estado do Rio de Janeiro, 

vem os projetos, as alterações e eu quero dizer, conselheiro Nelson – foi nosso colega no TCE 

de Santa Catarina que se posicionou por ele ter essas posições, vamos dizer assim, radicais. A 

imprensa gosta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu tenho um respeito enorme pelo Procurador, acho apenas que a generalização é 

perigosa. Quem acusa, forma como foi colocada, dá uma generalização complicada. Na hora 

que a nossa democracia no legislativo estiver enfraquecida, eu não sei em que estado de direito 

nós estaríamos. Somente isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Guilherme 

da Costa Sperry: Eu vou seguir nessa mesma linha e concordar com Vossa Excelência, só vou 

dizer que a questão é generalizar, a impressa gosta, isso faz parte do trabalho da mídia que vai 

polemizar em cima de alguém que se posiciona daquela forma, mas isso não necessariamente é 

a posição da instituição do Ministério Público de Contas. É a posição de um Procurador 

especifico. A AMPCON tem defendido a alteração da composição dos Tribunais de Contas, 

mas tem Procuradores que não concordam. Pessoalmente, posso dizer que não concordo, acho 

que o modelo é esse. Eu estou há 20 anos e não acho que alterar a composição vai resolver, 

não é essa razão que vai nos tornar melhores ou piores: “o fulano foi indicado conselheiro, era 

da carreira política e não preenche os requisitos”. Ora, como Vossa Excelência falou, por que 

é que não barrou na indicação? Essa é a questão. Você ter um julgador da carreira política ou 

oriundo da carreira de substitutos ou do Ministério Público, não é isso que vai fazer você ter 

um julgamento melhor.  Presidente, conselheiros e servidores, o que eu queria deixar de 
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recado para vocês: parabenizar e continuem dessa forma, continuem tendo a vontade de 

trabalhar no Tribunal de Contas, fazer essa Casa melhor e a sociedade entender o que o 

Tribunal de Contas faz, porque só assim a sociedade vai reconhecer e o trabalho de vocês 

também vai perpetuar de uma forma positiva. Era isso, presidente. Queria agradecer a 

oportunidade e o Ministério Público continua com a nossa parceira. Parabenizar também a 

direção da Escola e seguíamos adiante. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, doutor Guilherme. Nós 

gostaríamos de agradecer a todos que se manifestaram e vamos iniciar a certificação a todos 

os facilitadores. Conselheiro Luís Cunha, tenha a palavra. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu convido Vossa Excelência 

a ficar à frente. Vossa Excelência vai receber primeiro o certificado, porque teve esse gesto de 

tirar quatro horas da sua vida para proferir uma palestra no nosso projeto TCE Cidadão, vou 

entregar o certificado a Vossa Excelência. Manifestação do senhor Secretário Geral José Tuffi 

Salim Junior: Vamos chamar um grupo de cinco servidores para receberem o certificado: Ana 

Maria da Mota Garcia, Ana Paulo Cruz Maciel, Andreia Martins Cavalcanti, Carlos Gomes, 

Claudio Cavalcanti e Daniel Solum, por favor. Eliane Gomes e Silva, Elias Antonio 

Albuquerque Chama, Elyeda de Fátima dos Santos Pessoa, Fabio Guimarães Marvão, Flávia 

Andreia Figueiredo Chaves, Gene Rocha, Jessica Carolina Souza Costa, Jose Rodrigo Santana 

Pinho, José Tuffi Salim Junior, Karla Bengtson, Leandro Alberto de Lima, Liz Andrade Rossetti 

Dourado, Marcia Cristina Cunha, Marco Antonio Nobre Pontes e Rafael Laredo Mendonça. 

Servidores ingressantes que concluíram 40 horas de capacitação do programa de 

ambientação: Aíla Seguin Dias de Oliveira, André Melo Souza, Rafael Laredo Reis, Deilson 

Pereira Pessoa e Diógenes da Sila Fioresi. Registrar que os servidores ingressantes também 

são facilitadores do programa TCE Cidadão. Servidores: Ilda Magali Gomes Magalhães, 

Fernanda Pinheiro Pantoja, Felipe Barbosa, Francisca Adriana Barbosa e Francisco José 

Carneiro. Convidamos os servidores: Jaqueline Luís de Freitas Araújo, José Valter Rabelo 

Dias Filhos, Juliana Levi Buarque, Juscelino da Silva Nascimento Junior, Leda Mara Souza de 

Oliveira Monteiro, Marcelo Vanderlei da Silva, Samuel Almeida Bittencourt, Vanessa Rocha 

Ferreira e Vantuil Estevão de Souza Filho. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Quero agradecer e voltemos aos 
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nossos lugares, porque eu queria um servidor ou servidora se manifestasse em nome de todos, 

por favor. Manifestação da Senhora Flávia Chaves: Bom dia. Para mim é uma surpresa estar 

aqui, não sabia que eu iria participar, mas é com muito orgulho que eu recebo esse certificado 

pelo TCE Cidadão, ao qual eu já estou há três anos participando e principalmente nesse ano 

foi mais intenso o trabalho realizado nessas escolas. Eu participo do projeto dentro das 

Escolas Públicas de ensino médio e fundamental, tenho participado e vivenciado muitas 

experiências. Acredito que muitos dos nossos facilitadores têm participado também, que já 

foram comigo ou em outros momentos, de um crescimento enorme da cidadania desses 

meninos. São jovens de 15 a 18 anos na minha área. Uma vez me perguntaram: “mas eles 

aprendem mesmo? Eles entendem realmente o que vocês passam?”. Tudo depende da forma 

como você repassa o conhecimento. Primeiro, você tem que atingir um pouco a linguagem 

deles para que eles entendam cada significado, depois obviamente, dar exemplo do que 

acontece na própria sociedade e na própria casa deles. Tenho visto escolas onde os alunos vêm 

agradecer ao Tribunal por essa experiência. Eles dizem: “nós agora temos esperança de 

chegar a algum lugar”, que antes eles não tinham. Nós damos aulas, às vezes, para alunos que 

usam tornozeleira, nós temos escolas totalmente abandonadas que precisam do nosso apoio. 

Eles olham para nós e dizem: “o Tribunal tem que ser a nossa salvação, porque nós já fizemos 

de tudo para pedir ajuda e a gente não sabe como resolver”. Escola e espaços físicos 

deteriorados, muros quebrados, violência dentro da escola, bandidagem por falta de segurança 

e muitas outras coisas. O foco deles é a merenda escolar, antigamente tinha um período até o 

primeiro semestre que a gente pedia que os jovens escrevessem para a ouvidoria. Sentimos que 

alguns tinham um pouco de receio. Nós começamos a entregar um papel da ouvidoria, onde 

eles colocam o que realmente incomoda e isso começou a melhorar, eles começaram a escrever 

o sentimento deles: falta de energia na sala, problemas da violência e da própria merenda 

escolar. Nós já entregamos à ouvidoria essas reclamações. Eu agradeço muito, em nome de 

todos os facilitadores de estar aqui representando e podendo expor essas situações, poder 

contar sempre com o apoio de vocês porque é essa esperança que os alunos têm. Muito 

obrigada, de coração, por estar participando desse projeto, para mim é uma honra. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito bem, Flávia. Aplausos em nome de todos os facilitadores. Que bom que nós 
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estamos encerrando o ano trazendo frutos sobre a mesa, sobretudo a nossa reflexão das nossas 

atividades no plenário, extra plenário e que estão nos dando essa felicidade para todos nós 

conselheiros, conselheiros substitutos e principalmente aos nossos servidores. Já trazendo 

aqueles servidores que estão iniciando suas atividades, com certeza poderão, além do que 

fazem no dia a dia, fazer esse trabalho extra de contribuição ao controle social. Isso vai nos 

dar, em um futuro, nós vamos poder olhar essa semente semeada em uma terra fértil. Com 

certeza nós vamos poder nos alegrar de saber que o trabalho vai continuar. Isso nos alegra, 

saber que a gente está deixando frutos, sementes que poderão colher muitos frutos diante da 

nossa sociedade. Assim como nós, o conselheiro Luís lembrou que nós estamos há 70 anos, 

quantos construíram esse momento para que a gente pudesse chegar até aqui? Nós estamos no 

nosso momento, vocês estão iniciando o momento de vocês, assim como os jovens conselheiros 

e procuradores, conselheiros substitutos. Essa história vai, com certeza, prosperar muito. 

Muito obrigada, que Deus nos abençoe sempre. Eu gostaria também de dizer que na próxima 

quinta-feira, nós teremos aqui nos dias sete, 12, 14 e 19 – nosso último dia de sessão plenária 

desse ano por ideia do conselheiro Nelson, novamente – o nosso Coral com uma cantata para 

alegrar o nosso dia e o nosso público, que passa no entorno do nosso Tribunal. A partir do dia 

sete, após o plenário, nós vamos ouvir a cantata no nosso Coral, que foi também uma ideia 

dele, ele fundou o Coral e na nossa Presidência, reestruturamos e a gente está cuidando, 

porque precisamos que os nossos presidentes cuidem do nosso Coral que nos alegra muito. 

Estaremos assistindo a cantata do nosso magnifico Coral, apresentando as músicas natalinas 

para todos nós e para o público que passar por aqui. Nós também queremos avisar que na 

próxima semana nós receberemos o décimo terceiro, no dia 11 e no dia 22, o mês de dezembro. 

Eu gostaria também que parabenizar a nossa associação que fez a festa dos servidores, eu não 

pude porque estava fora de Belém, mas soube que foi um sucesso. A sexta-feira de integração, 

que foi a última do ano. Graças a Deus, conselheiros Nelson, Luís, Odilon e Conselheira Rosa, 

conselheiros substitutos e nosso Procurador, nossos servidores e servidoras, somente bênçãos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, gostaria de registrar nessa despedida da sessão de hoje. Quero dizer que Vossa 

Excelência me pediu e eu fui com muito gosto – já iria pessoalmente – estive na sexta-feira, 

antes da conferência do doutor Ruy Klautau que, aliás, a equipe da Secretaria de Obras foi 
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extremamente brilhante no seu trabalho, interagindo com todos. Eu tive a honra de ir ao evento 

da FASEPA. Eles fizeram no Parque da Residência e foi uma mostra extraordinária, um pouco 

maior daquilo que eles fizeram na sexta-feira. Eu representei os nossos companheiros do 

Tribunal, disse ao diretor, o senhor Simão Pedro Bastos que também é um amigo desta Casa, 

com a Erundina que é diretora financeira e nossa amiga, dizendo que eu estava lá levando o 

abraço de todos os conselheiros, os substitutos e os servidores. Novamente quero registrar 

aqui, é um trabalho maravilhoso e dedicado, muitas vezes anônimo e que deve ser ajudado com 

muita intensidade, não pelo Tribunal, mas eu digo por cada cidadão do Pará. Se nós 

tivéssemos ideia daquele trabalho maravilhoso dos que se dedicam aos menores, nunca é 

demais relembrar que esta casa 20 anos atrás, de termos aberto abaixo de muita crítica e 

muita dificuldade, um espaço para os menores infratores e alguns deles disseram que, depois 

da passagem por aqui, a vida deles mudou para melhor. Eu sou um entusiasta do trabalho 

deles como conselheiro, mas, sobretudo, como cidadão. Gostaria de registar, conselheira 

Lourdes, que Vossa Excelência fizesse a eles a indicação de este plenário só não esteve 

presente porque tínhamos um evento aqui, mas eu me senti muito honrado em representar essa 

casa aplaudir o evento deles, que foi maravilhoso e elogiadíssimo por todos. Foi sensacional, 

me senti muito feliz de poder ter ido naquele dia e voltar para cá. Manifestação da 

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

obrigada por ter no representado na terceira mostra. Aqui foi um sucesso, quando eles 

estiveram aqui eu tenho certeza que vários servidores e servidoras desta Corte de Contas, 

conselheiros e Ministério Público, fizeram aquisição de produtos que eles confeccionam. Foi 

muito importante, assim como Vossa Excelência esteve no Parque da Residência. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Foi espetacular, só quem 

vê é que sente. Conhecendo a dificuldade que eles passam e ainda serem capazes. No início, 

quando falávamos aqui a respeito da vida pública, eu falei na crença e na conveniência. 

Aqueles que estão lá, não estão por nenhuma conveniência, estão por uma crença de que é 

possível construir uma sociedade melhor e devem ser elogiados por isso. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu peço a 

Secretaria, com certeza tenho o apoio de todos nós aqui presentes, a proposta do conselheiro 

Nelson de encaminhar ao doutor Simão Bastos e toda a sua equipe os nossos parabéns pelo 
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trabalho profícuo junto à FASEPA. Tanto o momento que eles estiveram aqui, quanto na 

Estação Gasômetro. Muito obrigada. O colegiado reconhece o trabalho e eu peço a Secretaria 

que encaminhe votos de parabéns ao trabalho profícuo, proposto pelo conselheiro Nelson. Não 

esqueçam de subir ao auditório e prestigiar os nossos colegas que estão expondo e vendendo 

os produtos do natal, a feirinha de natal dos servidores que está acontecendo hoje no 

auditório. Após a aprovação, a matéria ficou consubstanciada através do Ofício n.º 0277/2017. 

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 doze horas e trinta e um minutos 

(12h31min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário, em exercício, do Tribunal 

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

 

Belém, 5 de dezembro de 2017. 
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