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ATA Nº 5.518 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia catorze (14) do mês de dezembro do ano dois mil 

e dezessete (2017), quinta-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, André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes,  além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha,  Daniel Mello 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 

às ausências dos conselheiros Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira em gozo de 

férias, e da conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, representando o TCE em Reunião da 

Rede de Controle. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 

sessão ordinária do dia doze (12) de dezembro 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: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias Aprovo-a. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a presidência determinou ao 

senhor secretário a leitura da pauta, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 

2006/50133-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Chaves, 
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responsáveis Ubiratan de Almeida Barbosa e Benjamim Ribeiro de Almeida Neto, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 

das contas, com a devolução do valor conveniado, com aplicação das multas regimentais aos 

responsáveis e extensiva a senhora Mariléa Ferreira Sanches (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que os responsáveis pelas presentes contas, embora regularmente notificados, não 

estiveram presentes e nem fizeram representá-los. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, declarando em débito do valor de R$20.715,00 (vinte mil, 

setecentos e quinze reais) o Senhor Ubiratan de Almeida Barbosa, aplicando-lhe as multas de 

R$2.071,15 (dois mil, setenta e um reais e quinze centavos) pelo débito apontado e R$907,00 

(novecentos e sete reais) pela remessa intempestiva das contas; declarando em débito do valor 

de R$41.452,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) o Senhor Benjamim 

Ribeiro de Almeida Neto, aplicando-lhe as multas de R$4.145,20 (quatro mil, cento e quarenta 

e cinco reais e vinte centavos) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pela 

remessa intempestiva das contas. 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 foram anunciados os Processos nºs 

2008/51722-1 e 2010/52642-9, que tratam das Consultas formuladas por Alice Cristina da 

Costa Loureiro e Rosymary Neves Teixeira, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Cumprindo dispositivo regimental, não há oitiva da douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto. Quanto ao processo nº 

2008/51722-1: a) não há óbice jurídico-administrativo a que está Corte de Contas adira a Atas 

de Registro de Preços de outros órgãos ou entidades, mas, entendo que, tal procedimento 

somente seja utilizado quando regulamentado internamente; b) sugerir, que este Tribunal, 

diante dos fatos concretos fundamentados neste Voto, a imediata constituição de comissão 

composta por servidores das áreas afins à matéria, para produzirem estudos e a feitura de uma 

proposta para regulamentação própria deste TCE: Quanto ao processo nº 2010/52642-9, não há 
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óbice jurídico-administrativo à adesão a ATRs de outros órgãos ou entidades, desde que, a 

adesão se dê na forma do art. 24 do Decreto estadual nº 1.887, de 07 de novembro de 2017. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/53807-2, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Ivone da Silva Fernandes, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

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

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

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

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

Processo nº 2016/51472-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Fernando Branches 

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

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

deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/53436-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Benedito Pires das Chaves, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento excepcional do registro da Portaria nº 0337, de 08/07/2004, cujos 

efeitos cessaram com a morte do beneficiário em 14.02.2017(pausa). A matéria foi colocada em 
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discussão (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 

voto para deferir excepcionalmente 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 

2016/50394-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Claudete Lima da Silva Corrêa, 

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

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

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

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 2016/50846-3, que trata da Prestação de 

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

procedência Ação Social Integrada do Palácio do Governo, exercício financeiro de 2015, 

responsável Carmen Lúcia Dantas do Carmo, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com a recomendação 

alvitrada pela unidade técnica (pausa). A matéria foi colocada em discussão (Pausa). Ninguém 

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

julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/51713-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Tracuateua, (Medida Cautelar), responsável Aluizio de Souza Barros, Procuradora Silaine 

Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo o 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 
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quando sua Excelência o Procurador Guilherme da Costa Sperry se manifestou nos seguintes 

termos: Bom dia senhora Presidente, bom dia Conselheiros, Conselheiros Substitutos, 

jurisdicionados, servidores do Tribunal e do Ministério Público. Só consulto o Eminente 

Relator Julival, Vossa Excelência traz o pedido do representante do Ministério Público apenas 

da indisponibilidade de bens, o mérito das contas não está sendo julgado aqui, perfeito? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Exatamente: Isso mesmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Guilherme da 

Costa Sperry: Então o que eu teria apenas a acrescentar aqui, pelo que eu vi nos autos a 

Medida Cautelar solicitada foi para declarar indisponibilidade dos bens dos gestores 

responsáveis que seriam o convenente, o senhor Aluizio de Souza Barros e também o Ronaldo 

Ferreira da Silva que é o fiscal do convênio, que está sendo incluído como solidário, perfeito 

senhor Relator? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: No caso, a Cautelar está sendo apreciada em relação ao gestor, o fiscal do convênio 

ainda vai ser citado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Guilherme da Costa 

Sperry: Não foi citado? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha: Não foi citado ainda e tem um laudo aqui ainda que não preenche, em uma 

análise sumária que eu vou falar na fundamentação, deve ser analisado ainda o mérito dele 

posteriormente à defesa do fiscal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Guilherme da Costa Sperry: Para ver se acolhe ou não a solidariedade, é isso? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Exatamente, é isso. Em 

seguida sua Excelência o Procurador ratificou o parecer escrito nos autos cujo entendimento 

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução da glosa total, sem prejuízo das 

multas regimentais, e, ainda, responsabilidade solidária  dos senhores Aluízio de Souza Barros, 

Ronaldo Ferreira da Silva e a Prefeitura Municipal de Tracuateua, que antes do julgamento das 

contas, seja concedida medida cautelar para declarar a indisponibilidade dos bens do gestores 

responsáveis, a fim de garantir o efetivo ressarcimento dos danos apurados e que seja 

promovido levantamento dos convênios firmados posteriormente ao ora analisado com a 

Prefeitura de Tracuateua, além de outras recomendações, e por fim informar que esta 

Procuradoria encaminhou cópia dos autos ao MPE, haja vista a prática de ato de improbidade 

administrativa (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir a 

medida cautelar, para determinar a indisponibilidade de bens de Aluízio de Souza Barros, por 

prazo não superior a um ano, em quantidade suficiente para garantir o ressarcimento aos cofres 

estaduais da importância de R$219.170,00 (duzentos e dezenove mil, cento e setenta reais), 

devidamente atualizada, referente a recursos repassados ao Município de Tracuateua e 

determinar à Secretaria Geral para proceder à expedição de ofícios aos cartórios de registro de 

imóveis das comarcas de Capanema, Bragança, Tracuateua e Belém, bem como ao Banco 

Central do Brasil e ao Denatran, comunicando esta decisão e determinando a indisponibilidade 

de bens e valores de Aluizio de Souza Barros, qualificado na procuração de fls.84, em 

quantidade suficiente para garantir o ressarcimento aos cofres estaduais da importância de 

R$219.170,00 (duzentos e dezenove mil e cento e setenta reais). Efetivada a medida cautelar, 

volvam-se os autos ao Relator, para verificação do procedimento adotado e para o exame das 

demais providências necessárias ao prosseguimento do feito. Em seguida, houve manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias nos seguintes termos: Não me sinto 

muito confortável em votar, vou explicar porque. Em conversava aqui com Conselheira Rosa, 

quando por cautelar se deixa indisponível a venda, digamos, de uma fazenda, de um prédio, um 

terreno, de um veículo, a gente pode dizer que não alterou o dia-a-dia da pessoa, mas se torna 

as contas correntes dele congeladas, os valores, como ele paga as contas dele quando, por 

indícios, pode estar devendo, mas não tem uma garantia? Então nós vamos impor a ele um 

confisco do dinheiro dele antes de saber se esse dinheiro realmente é devido? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: No caso, Conselheiro 

André, ele teve inúmeras oportunidades, primeiro de prestar contas e não o fez, foi citado 

também, uma vez no início, não apresentou qualquer justificativa, mesmo sendo prefeito ainda 

de Tracuateua. Terceiro ponto, quando o Ministério Público fez o pedido da cautelar ele foi 

novamente citado, porque o Ministério Público apontou outras irregularidades e ele quedou-se 

inerte. Então ante ao descaso dele no dever de prestar contas e de perder essas oportunidades 

de se justificar perante o Tribunal eu fiz a proposta porque entendo que entendo que esse órgão 

de controle tem o poder, dever de fazer esse tipo de indisponibilidade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E tem como fazer uma coisa separada 

da outra? De bens e valores? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 
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Julival Silva Rocha: No caso tem Conselheiro porque a gente pede só no limite do valor 

apontado pelo convênio. Se por ventura houver uma disponibilidade de um bem cujo o valor é 

maior, a gente reduz apenas para aquele valor do convênio.  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Perfeito. Então se ele tiver um imóvel que cubra os 

200 mil, corrigidos ou os 200 mil? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Por exemplo, a gente manda para três ou quatro comarcas 

aqui, para os cartórios de registro. Se por ventura os três bloquearem, imediatamente a 

Secretaria verificando o valor aqui que dê para cobrir, já determina, expede outros ofícios 

para desbloquear nos outros cartórios. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Certo. No montante dos 217 ou no montante desse valor corrigido? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Corrigido. 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria cumprimentar o Relator, Eminente 

Conselheiro Julival e cumprimentar também o Conselheiro André, preocupado com a questão, 

independentemente de qualquer situação é uma decisão importante do Tribunal e ele então, 

com seus questionamentos e dúvidas e tudo mais, apresentou ao plenário, até se fosse o caso 

modificar o voto, não só dele como de todos. Mas ele foi convencido pelo Relator, entendeu, 

mas a preocupação do Conselheiro André eu quero registrar, cumprimentando o Conselheiro 

André e cumprimentando o Relator. E eu conversando com o Conselheiro Nelson, ficamos 

também em dúvida que acho que foi respondida quando o André fez a pergunta, uma delas, 

para o Relator, a questão de até o limite devido. E pelo que o Relator respondeu, sim, que até o 

limite devido do valor corrigido, não é isso? Então acho que isso aí não há dúvidas. Então 

cumprimentar apenas, já foi votado, já foi aprovado, o Relator pelo voto muito bem feito e o 

Conselheiro André por fazer os questionamentos devidos, que qualquer um Conselheiro 

poderia fazer, até os Conselheiros Substitutos também, que ficou bem clara a questão e o 

plenário votou por unanimidade. E foi debatido, isso que é importante. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Ressalvada a 

determinação de que a cautelar de indisponibilidade de bens decretada pelo TCU não deve 

abranger os bens financeiros necessários ao sustento das pessoas físicas e à continuidade das 

operações das pessoas jurídicas, caso estas efetivamente existam e operem. Isso está no artigo 

44, parágrafo segundo da Lei 8443/1992. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2017/53753-6, que trata da Consulta formulada pelo Conselho Regional de Administração do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Em seguida, 

houve manifestação de sua Excelência nos seguintes termos: Cumprindo dispositivo regimental, 

não há oitiva da douta Procuradoria do Ministério Público de Contas (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu a proposta de decisão para inadmitir a presente consulta, vez que não foram 

preenchidos os pressupostos previstos no art. 235 do RITCE. Propondo, ainda, o 

desentranhamento dos documentos de fls.1-2, mantendo-se cópias nos autos, a fim de que sejam 

encaminhados à Presidência desta Corte de Contas, para as providências que entender cabíveis. 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no artigo 191, §3º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão lavrado pelo Conselheiro André Teixeira 

Dias. 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, Sua Excelência informou a respeito 

da matéria administrativa: Senhores Conselheiros, foi distribuída através dos e-mails corporativos 

de Vossas Excelências em 28 de novembro de 2017 e imediatamente após a sessão ordinária desta 

Corte de Contas proposta de ato que visa estabelecer, excepcionalmente, prazos para o 

encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado das prestações de contas anuais de gestão, 

referentes ao exercício de 2017. A matéria cumpriu rigorosamente a forma e os prazos regimentais, 

sendo apresentada pelo Conselheiro Corregedor, Doutor Odilon Teixeira sugestões que 

aprimoraram o texto final, modificações extras já do conhecimento de Vossas Excelências na 

última reunião ordinária deste plenário. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 
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de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.975, desta data. Nos termos do 

artigo 276, inciso um do Regimento Interno desta Corte de Contas informo a Vossas Excelências, 

com o fim de distribuição, será encaminhado aos e-mails corporativos dos senhores e senhoras 

proposta de ato regimental que modifica os artigos 264, 271 e 274 do Regimento Interno, que se 

referem à distribuição de recursos e pedidos de rescisão. A matéria fica para ser deliberada após o 

decurso do prazo de 15 dias estabelecido pelo Regimento Interno desta Corte e à disposição para 

apresentação de manifestação ou emendas que devem ser dirigidas ao gabinete da presidência. 

Esta presidência convida aos Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Conselheiros Substitutos, 

membros do Ministério Público e todos os servidores deste Tribunal para participar da 

apresentação do sistema de prestação de contas de gestão eletrônica, que ocorrerá amanhã dia 15, 

no auditório desta Corte de Contas no horário das 09:00 às 11:00 horas, a ser realizada pela 

SECEX e SETIN, com o apoio da Escola de Contas. Está é uma ação do plano de gestão de 2017-

2018, desenvolvida em conjunto pelo controle externo e pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação. Esse trabalho vem sendo discutido por essas duas secretarias e que ao final, na sua 

conclusão, nós teremos, amanhã no plenário, essa apresentação desse trabalho a quem eu 

agradeço à SECEX, agradeço inclusive ao Conselheiro Nelson como coordenador de informática, 

ao Carlos Gomes, à Doutora Ana Paula que se envolveram durante esse ano, todas as equipes, 

tanto a equipe da SECEX quanto da SETIN teve uma grande preocupação e envolvimento nesse 

trabalho e que será apresentado amanhã. Inclusive ao Conselheiros que estão em férias, eu 

gostaria de solicitar aos servidores dos gabinetes de Conselheiros que estão em férias, Conselheiro 

Luís Cunha, no gabinete dele é só ele, no gabinete do Doutor Odilon, certamente só ele que está de 

férias, seus assessores estão em atividade. Nós convidamos os servidores de gabinetes de 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos também, como não está presente no momento a Doutora 

Milene gostaria de estender ao gabinete dela, para que possam acompanhar esses esclarecimentos 

sobre essa nova metodologia. E eu espero que no primeiro trimestre, Conselheiro Nelson, Vossa 

Excelência junto com a SETIN estão trabalhando para que a gente possa ver se consegue a 

aquisição do nosso data center e é mais uma ferramenta para juntar-se aos sistemas e ferramentas 

que nós queremos, se Deus quiser, dar a melhoria da qualidade do trabalho, principalmente da 

informática, do processo eletrônico, enfim. Então nós gostaríamos de contar amanhã com a 

presença dos Conselheiros, Conselheiros Substitutos, dos assessores, de servidores, principalmente 

de servidores da área afim que possam se fazer presentes, e de todas as áreas porque a questão 
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está sob o sistema de prestação de contas, que envolve a secretaria. Envolve vários departamentos 

desta Corte de Contas, Ministério Público de Contas. Passo a palavra agora aos senhores 

Conselheiros. Hoje, nossa instituição estará liberando, autorizando o pagamento do VR, o salário 

vai ser dia 22 porque nós só vamos estar recebendo dia 20. Então o VR, já foi liberado e amanhã 

nós teremos mais um plus que é o décimo terceiro, é um extra no mesmo valor, amanhã. Foi 

combinado com Vossas Excelências, os Conselheiros já me autorizaram. Nós tivemos, graças a 

Deus, nesse ano uma cautela, nós tivemos apesar de todos os eventos que nós fizemos, nós estamos 

encerrando esse ano dentro de um equilíbrio e como a gente não teve a oportunidade de dar 

aumento, mesmo assim a gente foi equilibrando e ao chegar esse momento, em reunião com os 

secretários, principalmente Secretaria de Administração, nós observamos que havia a 

possibilidade. Então conversamos com os Conselheiros e foi definido que nós faríamos o décimo 

terceiro do VR, então além do décimo terceiro que já foi pago, hoje está sendo liberado o VR 

normal e amanhã nós teremos mais um plus. No outro mês vai se manter o normal, esse mês é por 

conta das festas natalinas. Então consultando os Conselheiros nós decidimos. Outro aviso, hoje 

continua a Cantata de Natal, inclusive foi matéria no Jornal Liberal de hoje a nossa Cantata e essa 

semana, eu convido a todos os Conselheiro, nosso Ministério Público, os servidores, às 12 horas 

nós teremos a Cantata de Natal apresentada pelo nosso coral. Na última Cantata, Doutora Rosa, 

foram muitas emoções não só para nós, mas a gente observou que até o carteiro que ia passando e 

hoje ele aparece na foto do Liberal, o carteiro parou um pouquinho e se animou com o nosso coral. 

Isso emocionou a muitos, inclusive dava para observar as pessoas que passavam de ônibus 

Conselheiro Daniel, os nossos vizinhos da Codem e dos órgãos aqui próximos vieram assistir os 

nossos colegas do coral, a apresentação belíssima. Então vale a pena a gente descer um 

pouquinho, assistir, aplaudir porque se os nossos vizinhos, se as pessoas que vão passando ao 

entorno param para, como dizia a minha avó, apreciar, para assistir, eu acho que é importante que 

nós deixemos um pouquinho, é na hora do almoço, é meio dia a gente desce, assiste e retorna para 

as nossas atividades. Eu acho importante às terças e quintas prestigiarmos o nosso coral, 

Conselheiro André porque a população está prestigiando. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, Conselheiro Cipriano vai 

falar do tema também, mas Vossa Excelência falou a respeito da reunião de amanhã e citou 

inclusive meu nome aqui, quero dizer que a minha participação é meramente, eu nem diria um 

aconselhamento, é receber os dois, primeiro realçar que é importante na administração quando 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 2065

duas secretarias de grande importância auxiliadas pela própria secretaria da Casa, eles têm 

trabalhado de forma conjunta no sentido de porque a tecnologia da informática é extremamente 

importante, tanto mais quando ela se coloca a serviço das atividades inerentes às nossas 

obrigações institucionais e constitucionais. Quer dizer, é uma ferramenta de grandíssima 

importância, mas é um desenvolvimento técnico que cresce muito na medida em que a atividade fim 

do Tribunal passa a ser positivamente, competentemente amparada. Então tenho tido o prazer de 

ter o convívio com Ana da SECEX e com o Carlos lá da SETIN, teoricamente estou nessa 

coordenação e dizer que pelos nossos entendimentos houve a recomendação que antes da própria 

elaboração do trabalho eles se dirigissem de forma mesmo oficiosa a todos os Conselheiros, 

Conselheiros Substitutos e a quem quisesse colaborar no sentido da elaboração desse trabalho que 

para ser forte tem que ser coletivo e obtiveram, com certeza, muitas contribuições que permitiram a 

finalização que será apresentada amanhã no nosso auditório. De maneira queria fazer esse elogio 

ao apoio da presidência, a senhora fala também no data center, quero realçar que temos obtido, e é 

bom que se diga porque é bom reconhecer quando a gente começa a encaminhar e ter a 

sensibilidade de autoridades que possam comungar conosco. Eu quero me referir aqui à conversa 

que tivemos com o governador do estado mostrando, eventualmente, alguma dificuldade que o 

Tribunal pudesse ter, de ordem financeira para a concretização desse projeto que é de todos, nós 

estamos apenas de passagem nessa área e tivemos do governador Simão Jatene toda a acolhida, 

todo o interesse, inclusive se informando a respeito do trabalho. E sinalizou para nós a 

oportunidade de que o governo tanto quanto possa vai apoiar nesse objetivo, então eu quero dizer 

que isso congrega, essas ações quando são tratadas com a seriedade que o tema impõe a gente tem 

conseguido sensibilizar as pessoas e quero fazer o registro desse fato porque eventualmente, a 

senhora e todos nós aqui, temorosos de uma incapacidade financeira para tomar determinadas 

medidas, Conselheiro André, preparatórias no sentido de encaminhar essa situação e a gente vai 

dizer: “e se nós chegarmos no meio do caminho e não tivermos condições suficientes?”. Isso eu 

quero realçar por questão de justiça, o governador falou: “a gente vai apoiar no que puder” e a 

senhora e eu viemos de lá com muita esperança e estamos vendo que as coisas estão se 

concretizando, é um ponto a ser registrado nesse sentido. Então eu queria dizer isso tudo, 

cumprimentar a equipe pelo trabalho e agradecer todos os Conselheiros, como eu digo, eu estou ali 

passageiramente, podia ser qualquer um colega aqui, tenho certeza que fariam muito melhor do 

que eu estou fazendo, estou apenas emprestando um pouco do tempo, do conhecimento, mas para 
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estimular, fundamentalmente, o trabalho coletivo. Eu ia tratar de outro tema, eu gosto dessas 

coisas e não nego, acho que fazendo um pequeno comentário, a senhora fez um comentário a 

respeito da Cantata, ele já tem uma sugestão que aprimora inclusive o evento, começou conosco. 

Eu acho que essa instituição, sobretudo a nossa instituição com o Ministério Público de Contas tem 

a obrigação do controle externo, a população precisa perder um pouco uma visão as vezes 

equivocada que faz de nós, eu disse aqui para uma turma de direito que foi trazida aqui no 

Tribunal pelo presidente Cipriano no mandato dele para inteirar conosco. Eu me lembro que, 

Conselheiro André, brincava naquela altura, os Conselheiros Substitutos acho que já estavam aí, 

inclusive o mais recente, dizendo: “embaixo dessa beca mora um coração”. Então nós temos as 

nossas obrigações institucionais, constitucionais, dizia assim: “esse é o nosso dever, mas nós 

somos uma instituição integrante de uma sociedade” e tem faltado muito nessa sociedade a 

fraternidade, o aconchego do aperto de mão, do amigo. Quero dizer que nesse evento, Conselheiro 

Daniel, esteve aqui na nossa calçada o presidente da Codem André, o próprio presidente da 

Codem, o carteiro, me permita um pouco Rosinha o jogo das palavras para tentar colocar um 

humor, o carteiro passou aí, parou a bicicleta e passou a dar as cartas da dança, ele se 

movimentou dançando. Então nesse momento a gente teve o Círio aqui, a gente viu o clima, eu me 

lembro daquela música, era o Catulo da Paixão Cearense, Conselheiro André, seu pai gostava 

muito de música, escutou muito comigo e ele dizia assim: “como explicar aquilo que eu só sei 

sentir?”, acontece muitas vezes conosco na vida, a gente não sabe explicar o que está sentindo. 

Então determinados instantes, por um abraço de um amigo, por uma solidariedade de um amigo 

em um momento difícil do outro que não precisa falar, basta a presença, as vezes você passa um 

momento difícil e seu amigo não precisa lhe dizer nada, basta ele estar presente, ele simboliza as 

vezes muito mais do que mil palavras. Então eu quero dizer que esse sentimento da fraternidade, da 

solidariedade não diminui a instituição em nada, muito ao contrário, é questão da nossa tradição, 

não tinha a tradição do Barco do Sírio, estava dizendo aqui para o Cipriano que foi uma honra 

para essa casa a edição do Jornal Liberal no dia da formatação dos barquinhos do Círio. Veio 

fechar a edição do Liberal aqui de noite, eles fecharam o jornal aqui, transmitindo ao vivo, isso 

precisa passar para uma população hoje, especialmente dos órgãos públicos, é uma população 

descrente, é uma população que está o menino desmaiar na porta da sala de aula porque não tem 

merenda e as mães passarem do lado de fora uma noite inteira em Brasília, não foi nem em Afuá 

nem em Bagre, foi em Brasília, lá tem uma vaga por filho da escola pública ou da creche pública, 
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então essa imagem de que os homens frios acontece porque na mesma noite foi oferecido um 

banquete. Enquanto o menino desmaiava na escola de manhã, de noite ofereceram um banquete 

para 300, uma falta de sensibilidade, uma falta de humanidade, seja lá a autoridade que for. O que 

eu estou dizendo aqui está gravado então respondo por meus atos, é uma tremenda falta de 

sensibilidade humana, ali no nariz de Brasília, na frente de todo mundo, o garoto desmaiou, as 

mães passaram a noite e à noite foi feito um banquete. Poderiam ter discutido a reforma servindo 

cafezinho, copo d’água e bolacha Maria, esse era o papel. Então essa insensibilidade que a 

população nota não precisa nem dizer que não bate em todos, a gente também como cidadão, com 

certas medidas, embora estejamos todos no serviço público, isso não atinge 100% dos que fazem do 

serviço público, já disse que o serviço público tem uma boa parte que vem para o serviço público 

pela crença, outra, uma minoria, vem pela conveniência. Mas a grande maioria está no serviço 

público pela crença, não é pela conveniência, então nós temos vergonha, ao contrário, dizer que no 

festejo de Natal a gente vai abraçar o nosso irmão, o nosso companheiro que passa na rua, por que 

não? Nós não estamos exaltando aqui, pedindo para ninguém dar presente, nós estamos exaltando 

aqui a fraternidade, a caridade, a compaixão, a socialização com todos porque nós trabalhamos 

com essa sociedade. Um coral belíssimo aqui, tive a honra de ser o fundador, mas ele foi um pouco 

tempo interrompido, havia quem não gostasse nem dos peixes nem da música, mas a senhora 

resgatou depois porque os peixes também foram levados embora daqui, era uma coisa de doido e a 

senhora resgatou o coral, depois veio, o Conselheiro Cipriano propôs o nome da Conselheira Eva. 

E dizer para essa sociedade assim, que nós temos a seriedade, quero trabalhar com seriedade, com 

dedicação, sobretudo com honra para dizer: “olha eu estou fechando uma carreira pública”. Não 

tem brilho nenhum, mas eu quero, pelo menos, ter a carreira limpa, acho que eu não tenho 

nenhuma vergonha de dizer que esses momentos, como pessoa, como gente, como cidadão, eles 

enchem a minha alma sim, eu acho que nós temos, nesse momento, fazer essa extensão da nossa 

mão, estender a nossa mão para dizer que somos todos fraternos, irmãos e que estamos tentando 

construir um mundo melhor. Quando eu vejo que isso magnetiza, são as tais coisas que são 

simplórias, é a mostarda que faz estufar o bolo e eu acho que o Tribunal se engrandece com isso 

sim, ele mostra que faz parte da comunidade, o sentimento natalino no bom sentido, sem as pompas 

e circunstâncias do presente, ele mexe na alma. E a gente quando vai nessa escadaria, a senhora 

viu, foi testemunha, o Cipriano esteve lá, Rosinha também, o pessoal do Ministério Público 

também, Doutor Felipe estava lá, a gente sente nas pessoas, embora não seja uma multidão, até 
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porque não havia tradição, agora que está acontecendo e eu reconheço essa sugestão de um amigo 

meu: “mas e a Cantata? Vocês têm lá um coral tão grande”. E grande no sentido não em número 

de integrantes, mas grande na competência, no bom gosto, eu vou fazer isso. A gente vê no Paraná 

aquelas tradições todas, o Conselheiro Cipriano vai fazer isso, então na realidade tem uma outra 

ideia que ele dá, muito bacana e que eu acho que agrega. Quando eu vejo essas coisas Doutor 

Guilherme “mas um Tribunal como esse fazer uma Cantata?” Sim, um Tribunal como esse, nós 

somos gente, tira essa beca aqui é igualzinho os outros, pode ser até que algumas esferas outras 

não encarem assim. Então eu acho que isso engradece a instituição, isso nos dá um vigor das 

pessoas que chegam aqui, que interagem conosco e os nossos servidores eu tenho certeza que estão 

imbuídos, as vezes ou por timidez ou porque não sabia, mas não custa nada. Primeiro porque 

cantar em público em uma instituição como é essa é um sentido de estar encarando com os olhos 

nos olhos, pode ir ali no meio da escadaria, passa os ônibus aqui, não custa nada. Então 

parabenizo Conselheira, por a senhora ter assinado embaixo, ter chamado o nosso competente 

maestro Jeremias, eu no tempo que era moleque tinha uma revista em quadrinhos que dizia: 

“Jeremias o bom”, os mais antigos que se lembram, mas esse nosso maestro é muito bom, 

excelente também e acho que esses poucos minutos que tem se constatado esse evento tem feito a 

felicidade de muitas pessoas. Eu agradeço a atenção, eu vou falar um outro assunto depois no fim e 

quero pedir para o Conselheiro Cipriano que ele tem uma complementação que eu acho muito boa. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Antes de Conselheiro Cipriano falar, eu gostaria de fazer um reparo Conselheiro Nelson, 

que eu tinha falado que era um outro jornal, na verdade Conselheiro, para ser justa, foi o Diário 

do Pará na coluna do Mauro Bonna, nosso grande amigo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Exatamente ele que falou: “poxa, vocês têm 

um coral lá e porque não põe esse coral para cantar no Natal?”, ele tem uma grande participação 

nessa sugestão porque ele conversando comigo ele disse mesmo, eu fui apenas o intermediário 

para dizer: “que bom então”. É a sociedade Conselheiro André porque tem umas coisas que são 

pequenos detalhes, é a sociedade se apercebendo, se a sociedade não se apercebesse, o Mauro não 

falava nada, outros amigos não diziam nada, mas se aperceberam. Viram o negócio do Círio, a 

questão do coral que veio o Bispo aqui, enfim, já se falou tudo a respeito disso. Tivemos uma 

manhã lida, alguém vai falar, não sei se a senhora, linda ontem, pena que os Conselheiros não 

puderam comparecer, mas foi uma manhã linda lá. Não vou falar, eu estou só dizendo o que foi 
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aquilo, aquilo ali foi uma troca de energia, um negócio fantástico, Conselheiros Substitutos lá 

falando, a senhora falando olho no olho no meio dos alunos, as fotos provavelmente vão exibir isso 

melhor do que eu possa falar aqui, mas acho que nós temos que fazer isso, nós temos que ir em 

direção a essa sociedade que nos paga, que nos sustenta e nós temos que dizer de várias maneiras 

para a sociedade que nós estamos trabalhando por ela. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Verdade, isso é uma das nossas 

missões, trabalhar em benefício da sociedade e nos aproximar dessa sociedade, que é quem nos 

paga. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, rapidamente. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar a SECEX, a Doutora Ana, 

Doutor Carlos Gomes da SETIN e cumprimentar também a Secretaria, Doutor Tuffi, deu todo o 

apoio como disse o Conselheiro Nelson nas palavras dele, mas eu também quero cumprimentar e 

parabenizar. É um projeto muito importante, envolve não só o Tribunal como todo o estado e teve a 

participação do governo do estado e todos nós trabalhando, o objetivo é um só e é importante 

registrar o empenho dos nossos servidores, a dedicação deles, de toda equipe de tanto da SECEX, 

da SETIN como da Secretaria. E o Tribunal avança, e todos nós sabemos o que significa isso, é 

muito importante, é um avanço significativo, então cumprimentar a todos, Conselheiro Nelson que 

é quem está à frente lá da SETIN, a Conselheira Lourdes porque é a Presidente que comanda todas 

as secretarias, inclusive a SECEX e a Secretaria do Tribunal que estão lá Doutora Ana e Doutor 

Tuffi. Então parabenizar por esse avanço significativo e espero que em curto e médio prazo já 

apareça e de forma muito positiva os resultados que a gente espera, com certeza absoluta. Eu vejo 

alguma dificuldade no interior, Conselheiro André, e alguns interiores ainda vamos ter, com 

relação às contas municipais, de convênio, talvez possamos ter aqui e ali alguma situação, mas isso 

é temporário. O grosso do estado, 95% do orçamento é exatamente vinculado às principais 

secretarias, que não têm esse problema, talvez em um pequeno percentual, ainda no interior, por 

falta de questão logística e tudo mais, mas é de se cumprimentar, se parabenizar esse avanço que o 

Tribunal vem tendo, é um projeto que não é hoje, mas é efetivamente agora que está sendo 

executado. Parabéns. Presidente, com relação à Cantata de Natal que foi a apresentação que eu 

tive a alegria de participar da primeira, da abertura e vi realmente, efetivamente Vossa Excelência 

receber os cumprimentos não só dos servidores, mas de pessoas, do público, como vi o Conselheiro 

Nelson também receber, eu recebi da rua, as pessoas passando, abraçando a gente, com Vossa 

Excelência e tudo mais, tirando foto e tudo mais. E os servidores da Codem, todos que passavam, 
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motorista de ônibus, passageiro dos ônibus, enfim, uma apresentação efetiva do Tribunal, uma 

comunicação, vamos dizer assim, nessa época de festejo e de alegria, o Tribunal se apresenta para 

a sociedade de forma simples, mas que tem um valor muito grande na minha opinião. Eu tive, 

Conselheiro André, a oportunidade de ver o Tribunal cumpre o seu papel, faz seu trabalho ao 

longo do ano todo, graças a Deus, é só pegar os dados, os números, os processos juntados, as 

sessões, tudo que aconteceu. Hoje mesmo tinha uma decisão importante aqui e o Tribunal pediu, 

através de uma tomada de contas, uma ação mais efetiva, o bloqueio, para garantia de assegurar 

ao contribuinte que o dinheiro dele deve ser preservado e respeitado. Então o Tribunal vem 

trabalhando, fazendo sua parte e além de cumprir a sua parte busca essa comunicação com a 

sociedade, essa aproximação. Como o TCE Cidadão, o TCE Cidadão Universitário, interiorização, 

são várias ações e a gente fica tranquilo com a consciência. Trabalhamos muito, todos os 

servidores, o Tribunal, a Presidente, o Ministério Público, a gente tenta fazer o máximo para 

cumprir o nosso dever e a gente fica tranquilo de dizer que a gente está conseguindo avançar. E a 

Cantata de Natal, para mim, eu achei tão importante essa comunicação, esse momento festivo, de 

alegria, de solidariedade e eu vi um comercial de televisão, Conselheiro André, que chamavam o 

pai e o filho, não sei se Vossa Excelência viu Conselheira Rosa. E chamavam para uma reunião e 

diziam: “você vai ter duas horas com o seu filho em uma sala para tentar identificar com ele um 

presente que ele gostaria de ganhar no Natal e após essa reunião com vocês dois a gente senta 

para definir o presente de Natal”, passa o filme rápido e eles saem da reunião. Em resumo da 

história, qual foi o presente que ele quer ganhar? A pessoa que organizou isso disse: “você já deu 

o presente, você cumpriu com sua obrigação como pai, você deu o alimento, deu tudo, mas agora 

você ficou duas horas conversando com o seu filho”, esse é melhor presente talvez. E lá eles 

conversaram, brincaram, para você dizer o que você quer ganhar de Natal leva duas horas? Na 

verdade, a intenção era que eles ficassem sozinhos, conversando e isso aconteceu, então eu remeto, 

com toda vênia, essa comunicação com o Tribunal nas tradições que ele tem, como por exemplo da 

procissão fluvial que a gente coloca aqui do lado. Nós cumprimos com a nossa obrigação, fazemos 

o nosso trabalho, mas a gente não é tão assim, distante, a gente se comunica com a população, pelo 

menos tenta conversar, até tu dizer que tem o lado bom, aqui tem coração como diz o Nelson, aqui 

tem pessoas, tem famílias que estão aqui. Então acho muito importante esse evento e o Tribunal, 

Conselheira Presidente, nós temos aqui os Conselheiros, tirando apenas o Luís e o Odilon que não 

estão, os Conselheiros Substitutos, todos que fazem parte do Tribunal, organizam o Tribunal, 
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trabalham, o Ministério Público, e eu posso até já dizer que avalizo, apoio, aprovo essa 

manifestação da Cantata do Natal como se transformar já em uma tradição do Tribunal, como 

outros eventos que a gente tem, o caso da procissão fluvial que cresceu, começou durante o dia, 

alguns barcos e depois foi evoluindo, a equipe de Vossa Excelência, Doutora Dione, toda a equipe 

que trabalha nessa questão, a Doutora Silvia Chaves e hoje, a procissão desse ano já foi de dia e 

de noite, já teve iluminação, já teve uma série de questões. Ou seja, evoluindo e veja a repercussão 

que teve um comercial de uma empresa privada, mostrava as principais atividades do Círio em 

Belém e em uma das imagens aparece a procissão fluvial do Tribunal. Quer dizer, já consta como 

um evento importante, pode ser pequeno, mas tenho certeza que algumas empresas de turismo já 

vão considerar nesses passeios durante o Círio em trazer os turistas aqui na frente do Tribunal 

para olharem essa procissão. Então é uma tradição, faz parte da cultura do povo, faz parte da 

relação, da amizade, do relacionamento, da solidariedade, não é só o presente, não é só o dinheiro, 

é o que? A amizade, o abraço, a música, enfim, tudo que envolve a questão do sentimento do ser 

humano, em momentos difíceis, de crise, de violência a gente vem, tenta abraçar, pelo menos os 

que estão em torno da gente e já é muito importante, comemorando essas datas festivas. Então eu 

queria fazer registro, que essa questão se transformasse em uma tradição, o Tribunal pegasse um 

pedaço do mês de dezembro, como Vossa Excelência fez Presidente, e eu cumprimento Vossa 

Excelência, cumprimento Conselheiro Nelson pela ideia e Vossa Excelência pela execução, e bem-

feita, mas já tentar programar para, se for possível, todo ano a gente ter essa oportunidade. E eu 

fiz, conversando com o Conselheiro Nelson, aplaudindo a ideia dele, uma sugestão que eu quero ter 

mais pessoas participando e vendo, Conselheira Rosa. Eu pensei o seguinte, disse: “Nelson, por 

que não faz um dia só à noitinha, sete da noite? Um dia apenas”, as vezes as pessoas estão no 

trabalho nesse horário agora, por exemplo, aí vê quem está passando aí, por coincidência e os 

vizinhos vêm olhar, mas se for divulgado com antecedência, talvez ano que vem e um dia apenas 

fazer uma apresentação aqui no Largo, à noite, as pessoas devidamente preparadas, o coral se 

apresenta muito bem onde vai, nós recebemos aqui, a Presidente, eu recebi, o Conselheiro Luís 

Cunha recebeu, Conselheiro Nelson, parabenizando pela apresentação do coral em determinada 

situação. Então fazia o evento nessa programação, prosseguia os dias aqui, dois, três dias na 

sessão e um dia em especial à noite, talvez antes do recesso ou no dia do recesso, aí o Tribunal se 

apresentava à noite, sete horas, por uma hora. O coral sabe, a Presidente sabe o momento certo 

para fazer uma manifestação para a cidade toda do Tribunal nesse evento. Então o que eu quero 
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dizer como a procissão fluvial e outros eventos que a gente tem, o próprio TCE Cidadão, que 

passou a ser TCE Cidadão Universitário, como a procissão fluvial que era de dia passou a ser de 

dia e de noite também. Então o coral podia fazer como tradição, uma sugestão que Conselheiro 

Nelson aprovou para a ideia dele. Eu queria dizer senhora Presidente, que é muito importante essa 

comunicação e a gente mostra, trabalhando, fazendo o nosso trabalho e temos a alegria de olhar 

de cabeça erguida com nossos eventos aqui, tanto é que a própria imprensa reconhece isso quando 

dá a notícia, quando filma. Se não fosse bom, com certeza a gente receberia crítica, mas ao 

contrário disso nós estamos recebendo aplausos. Então cumprimentar Vossa Excelência e dizer que 

na minha avaliação modesta, humilde, pode se tornar sim uma tradição do Tribunal, o evento do 

Círio e nós já temos alguns eventos aqui e o evento do Natal também, se tiver condições. Então 

cumprimento a todos, a minha sugestão era essa, dando os parabéns à equipe da SECEX, Doutora 

Ana, SETIN Doutor Carlos Gomes e Doutor Tuffi, pelo evento de amanhã no auditório Elmiro 

Nogueira, que fala sobre sistema de prestação de contas de gestão eletrônica. Presidente, 

obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu gostaria de dizer, Conselheiro Cipriano, que realmente muito emociona esse 

momento, eu acredito que vai ficar, viu Conselheiro Nelson? A proposta vai ficar permanente 

porque a gente está vendo que as pessoas se surpreendem e param, admiram, então é o momento, é 

o Natal, momento de a gente também expressar o nosso sentimento, a nossa manifestação e 

externar para toda a sociedade. O Conselheiro Nelson falou a questão do TCE Cidadão, ontem nós 

encerramos, deste ano e eu acredito, Conselheiro Nelson, Conselheiro Substituto Doutor Daniel e 

Doutor Edvaldo que estavam presentes, a Doutora Milene, que nós encerramos esse ano, TCE 

Cidadão, com chave de ouro. Nós tivemos prazerosos, momentos de testemunhos de jovens e que 

com certeza, Conselheiro Daniel, aqueles jovens que apresentaram seu testemunho, parece assim, 

parece não, acredito que tudo é de Deus. Deus programou, Conselheiro Nelson, Conselheiro 

Edvaldo, para a gente testemunhar o encerramento do TCE Cidadão dentro de um estilo assim 

diante de fé, muitos jovens, muito encheu aquele espaço, acho que mais de 200 jovens, várias 

escolas, não foi só uma Conselheiro Julival, pena que Vossa Excelência que gosta muito, estava 

Vossa Excelência, Doutora Rosa e o Conselheiro André estava em tratamento, mas a Conselheira 

Rosa estava em uma atividade do Tribunal, mas mandou sua assessora lá para representar a 

ouvidoria. E eu vou dizer para vocês assim, que eu vim cheia de alegrias, muita alegria mesmo 

ontem, de a gente poder assistir, participar e deixar nosso recado e mostrar o nosso Tribunal 
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porque tinham crianças, crianças não, eram jovens, jovens que vieram de escolas, Conselheiro 

Cipriano, ribeirinhas, do outro lado do rio. A irmã que cuida lá do Monte Tabor esclareceu muita 

coisa que acontece naquele espaço, a própria secretária de educação que estava presente, que 

assinamos um convênio, inclusive hoje também no Blog do Bacana, aparece o trabalho do TCE 

Cidadão, Conselheiro Nelson, então também espontaneamente. Espontaneamente eles fizeram um 

relato do que aconteceu ontem e colocaram fotografias, aí a gente percebe que essas figuras são 

muitos jovens que são retirados até mesmo de atos que já vinham praticando, não condizentes com 

a moral da sociedade, mas que tiveram essa oportunidade. Para que viemos? O que nós estamos 

fazendo? O que Deus quer de mim? E a secretária de educação também presente teve a 

oportunidade, várias diretoras e diretores de USES e foi muito prazeroso o dia de ontem. Esse foi 

um jovem que deu um testemunho, Conselheiro Cipriano, que ele era tão revoltado, ele pichava, 

incendiava e depois que ele ouviu uma palestra, ele se transformou, ele passou a fazer parte desse 

grupo desses jovens e mudou a vida dele. Uma outra moça também, uma outra jovem, são vários 

testemunhos de jovens, então nós gostaríamos, Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, 

Conselheiro André, de compartilhar, Conselheira Rosa, os dois Conselheiros Substitutos e o 

Doutor Julival que não estava, gostaria de compartilhar e o nosso Ministério Público, porque 

realmente foi um dia em que nós esquecemos de voltar. Eu voltei depois para cá, mas eu voltei 

muito feliz, foi um dia de honra, de gratidão a Deus, de felicidade, eu acredito que todos que ali 

tiveram a oportunidade de assistir, de participar desse encerramento, eu digo assim, coroamos com 

chave de ouro o TCE Cidadão porque foi o intermediário, jovens de ensino médio. Esse ano nós 

implantamos o TCE Universitário e concluímos com o ensino médio, apesar de que eu gostaria 

também, agradecer à Escola de Contas, pessoal da Escola de Contas que se dedicam Conselheiro. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se a 

senhora me permitir, vou fazer pequenos comentários, inclusive a Conselheira Rosa aqui, com 

muita competência, muita diligência também presidiu o conselho da Escola de Contas. É só para, 

eventualmente quem estiver nos assistindo aí no Intranet, esses alunos todos, eu acho que ontem 

Conselheira Rosa, eu penso que encerra o ano, as atividades da Escola, do Tribunal, mas ao 

mesmo tempo acho que abrimos – penso que o Conselheiro Daniel e o Conselheiro Edvaldo que lá 

estiveram conosco haverão de concordar – grandes portas, até para um maior dimensionamento e 

o aprofundamento, lá no fundo mesmo, na raiz da sociedade. Os meninos que estavam aí, boa parte 

das escolas de Icoaraci, local primeiro maravilhoso, é um centro religioso lá, mas ecumênico 
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também porque havia pessoas de outras crenças e estava lá o Dia da Corrupção e eu acho que no 

nosso propósito com o Dia da Corrupção muita coisa – falo isso com o Conselheiro Julival 

também, quero até cumprimentá-lo, há hoje um festejo da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia do 

qual Vossa Excelência faz parte, os jornais noticiam que há um evento, acho até na Assembleia 

Legislativa, cumprimento Vossa Excelência – no procedimento da vida pública se confunde com 

aquilo que nós aprendemos nas igrejas e imagine se o poder público não tivesse a ação das igrejas, 

as católicas, as evangélicas, de todas as denominações, no sentido dessa catequização dos jovens. 

Essa programação que se vai no sentido das boas práticas democráticas se confunde com os 

princípios religiosos da caridade, da compaixão, da solidariedade. Nós trabalhamos no setor 

público, não podemos ser avarentos, não podemos ser egoístas, não podemos roubar nem furtar, 

vai contra os princípios religiosos que eles se coadunam é por isso que eu disse ontem lá e não 

digo isso com o teor só da crítica, Conselheiro André, nós estamos vendo um quadro real, se 

alguém divergir é ótimo a divergência, mas não encontrei ainda a divergência de que o Brasil com 

a crise que atravessa, Vossa Excelência, Conselheiro André, conhece tão bem a estrutura 

administrativa, veja bem, isso puxa uma coisa que é cidadania, Procurador, seria com muita honra 

para nós, Doutor Guilherme, as estruturas das estatais brasileiras que nós estamos passando no 

Brasil. Repito acho porque acho que tem que ficar encrustado no coração de todos, não foi obra de 

incompetente, não foi obra de favelado nem de analfabeto, o que o Brasil enfrenta hoje foi feito por 

pessoas talentosas, mestres, doutores e o que nós estamos vendo, o que estamos vivendo no Brasil? 

Faltou cidadania. Tem sempre aquilo que se diz, porque o talentoso quando leva o talento para o 

mau caminho o perigo é muito maior, um burro que tem uma coisa para dirigir, se ele for burro ele 

não vai fazer grandes desmontes, mas o talentoso está aqui. Aí pergunto: o que houve? Falta de 

capacidade, falta de instrução? Não, o que faltou foi cidadania e é cidadania que nós buscamos 

levar para a escola e nós trazemos isso dos princípios religiosos, quando se fala na caridade, na 

solidariedade, na compaixão, tirando de lado o egoísmo, não é isso que a gente busca? Se houve 

isso aqui nós vamos fazer um Brasil melhor. E esses meninos aí que foram lá, grande parte da rede 

pública de Icoaraci e Belém tem dezenas de ilhas, uma boa parte desses meninos vieram das ilhas e 

ali já surgiu, Conselheira Rosa, quero pegar só a sua experiência da direção da Escola, sugeri 

logo para que a gente possa fazer a partir do ano que vem o TCE Cidadão em embarcações dentro 

das ilhas nas escolas das ilhas. Nós falamos muito aqui que o estado do Pará é o estado das águas, 

então nós não podemos ficar limitados aqui perto de Belém, quem sabe no interior, já vamos como 
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fomos para Breves pelos barcos, mas aqui ao redor de Belém. E eles deram essa demonstração 

fantástica de alegria, de entusiasmo que estavam lá com esse programa, um local com energia 

positiva pela irmãzinha Terezinha e outros tantos que falaram nesse sentido, então eu acho que se 

abre, com a experiência de ontem, uma série de portas que nós precisamos atingir. Afinal, esse 

grupo está com a camisa vermelha e aqueles lá, mas especialmente o grupo com a camisa 

vermelha, eles se acercaram de mim e eu imediatamente passei à Presidente, eu vou falar com o 

secretário da SETIN que é o Carlos Gomes, eles loucos para terem uma oportunidade na 

informática, que eles precisam para complementação dos estudos deles. “Pois será que o Tribunal 

pode nos ajudar?”, Conselheira, quem sabe a gente formata um curso no nível que eles precisam e 

a gente pode fazer alguma coisa aqui, feita pela SETIN para qualificá-los, para dar acesso a eles a 

essa ferramenta, de maneira que essa integração, para a gente sentir na pele lá in loco a carência 

que eles estão vivendo e eles se dirigirem ao Tribunal como assim dizendo: “pois vocês podem nos 

ajudar?”, eu acho que nós não podemos fechar essa porta, nós temos que bater nossa cabeça, 

professor Daniel aqui que se expressou muito bem, como Edvaldo lá também deu o calor da sua 

palavra, do seu afeto, do seu carinho e eles disseram, Conselheiro Guilherme, um grupo lá no 

final: “isso aqui para nós foi uma dose de esperança”, como é bonito a gente escutar isso. Quer 

dizer, o Tribunal que chega lá naquele local todo em que estávamos juntos e os meninos: “vocês 

para nós trouxeram uma esperança”, a irmã que coordena esse grupo maravilhoso, satisfeita, 

dizendo que para ela foi um dia muito feliz pela possibilidade de estarmos juntos. Então isso, de 

repente nos anima que é possível você fazer alguma coisa melhor. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu passo a 

palavra ao Conselheiro Substituto Doutor Daniel, que estava muito entusiasmado, estava igual os 

jovens, eu disse que ele, o Conselheiro Nelson, até o Doutor Edvaldo que é jovem também não 

estava de terno, estava todo mundo no estilo dos jovens. Conselheiro Nelson, Doutor Edvaldo, mas 

o Doutor Daniel estava igual um jovem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Estava disfarçado de jovem. Senhora Presidente, eu queria também 

reforçar as falas do Conselheiro Nelson Chaves, de Vossa Excelência, da Presidente sobre o evento 

de ontem que dizia que assim como Vossa Excelência e como cristão que sou eu não acredito em 

coincidência, eu acredito em desígnios de Deus e me parece que o evento de encerramento foi 

programado pelo Mestre dos mestres e teria que ser lá, foi um evento realmente muito bonito, 

coroou com chave de ouro o projeto TCE Cidadão, foi um momento bonito, inspirador inclusive, o 
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testemunho daqueles jovens certamente impactou outros jovens e nos impactou porque revela uma 

possibilidade de transformação do homem e o homem pode ser transformado, Deus pode 

transformar os homens, e claramente eles reconhecendo isso, que tudo foi obra de Deus, muito 

bonito. Realmente um evento maravilhoso a ser guardado em nossos corações. E certamente muitos 

outros jovens foram impactados por isso e vidas serão transformadas, eu não tenho dúvida em 

relação a isso, eu creio nessa situação e a nossa presença lá foi programada há muito tempo e nós 

só fizemos cumprir algo que já estava determinado no reino espiritual. O próprio ambiente a que 

nós fomos levados é um ambiente de tranquilidade, que espraia praia, que espraia tranquilidade, 

um local de retiro espiritual para as pessoas e muito feliz, muito feliz de ter participado, eu creio 

realmente em tudo isso. Além do Tribunal ter passado a sua mensagem, de o projeto TCE Cidadão 

ter cumprido também nesse encontro, com a sua missão institucional, muito belo, muito feliz, muito 

feliz mesmo. Mas eu queria, senhora Presidente, aproveitar essa fala e no mesmo tom da fala do 

Conselheiro Nelson Chaves e do Conselheiro Cipriano Sabino, parabenizar Vossa Excelência 

nesses 11 meses de gestão nós tivemos e percebemos claramente, eu gostaria aqui de público de 

fazer esse elogio porque como a senhora mencionou, esse décimo terceiro no vale refeição – e não 

é pelo valor porque o valor lógico que nos alegra, alegra todos os servidores, é importante, mas 

por trás disso, dessa retomada dessa tradição que já era do Tribunal, revela um aspecto muito 

importante que deve ser ressaltado, que deve ser elogiado que é a organização da sua 

administração, da sua gestão, do seu secretariado, aqui especificamente na pessoa do Doutor 

Serique, que está à frente da Secretaria de Administração e toda a sua equipe de trabalho, mas não 

só isso senhora Presidente, toda a sua equipe. Eu posso mencionar aqui e quero fazer isso, 

nominando inclusive a Secretaria de Controle Externo, que eu já tenho falado sobre isso, Doutora 

Ana Paula com um trabalho belíssimo à frente da SECEX, o Doutor Carlos Gomes à frente da 

SETIN, agora vamos avançar ainda mais com o seu cabedal político, do Conselheiro Nelson 

Chaves, na busca, no estreitamento das conversas com a governadoria, com o governador 

especificamente, na busca do nosso data center, e certamente essa conquista também será do 

Tribunal e de todos nós, da sociedade paraense, nós vamos, certamente, avançar na questão do 

processo eletrônico e melhorar muito mais as condições de trabalho e isso é louvável. A Secretaria 

de Gestão de Pessoas na figura da Ana Maria, a Escola de Contas eu queria ressaltar aqui, 

especialmente a diretoria Karla Bengtson e toda a equipe que está por trás da Escola de Contas em 

um trabalho memorável nesse ano de 2016, fantástico, a Secretaria Geral na pessoa do Doutor 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 2077

Tuffi, Jorge, nos dando todo o suporte. Mas certamente, senhora Conselheira Lourdes Lima, a sua 

gestão nesse ano de 2017, corrijo aqui com o auxílio do Conselheiro Nelson Chaves e em tempo, 

fizeram um trabalho realmente brilhante, fantástico, nós somos prova viva disso e também o seu 

gabinete, Conselheira porque os servidores que lá servem, que servem Vossa Excelência sempre 

muito prestimosos, prestativos, muito atenciosos, sempre fomos muito bem recebidos e de braços 

aberto, me parece que um ambiente de trabalho e de muita competência. E eu gostaria de fazer isso 

de público porque em outras oportunidades tenho feito isso, mas merece, bons trabalhos devem ser 

lembrados, devem ser realmente elogiados e esse ano realmente tivemos muitos avanços. No que 

pese, eu coloco tudo isso em razão das restrições orçamentárias que nós temos a plena 

consciência, nós sabemos que os repasses sofreram uma queda significativa em razão da crise, mas 

ainda assim, diante da dificuldade, me parece que o possível e por vezes além disso, foi feito por 

uma questão de administração bem conduzida. Meus parabéns Conselheira Presidente, pela sua 

gestão e estendo esses cumprimentos, e aqui nominei especificamente alguns, mas estendo a todo o 

seu secretariado pelo bom trabalho feito, o que nos permitiu bem executar o nosso trabalho 

também porque tudo isso reflete na nossa função. E o Tribunal tem cumprido bem a sua função 

institucional, parabéns Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu mesmo perguntei para o Conselheiro Daniel e para 

o Edvaldo, eu dormi hoje com a dúvida se eu tinha falado deles ontem ou não. Queria recuperar 

isso porque teria uma gafe muito grande, mas a idade leva a isso, mas eu queria também se me 

permite o Conselheiro Daniel fazer um registro para mim muito alegre de ser feito porque a equipe 

de Vossa Excelência, o Josué tem sido um companheiro porque eles extrapolam as vezes da própria 

presidência para até nos assessorar. Eu queria fazer minhas também as palavras do Conselheiro 

Daniel, queria incluir nisso o Josué com a equipe do gabinete e também uma menção muito 

especial para o Procurador, Doutor Elias Chama. Eu acho que a casa tem dado a todos nós, e eu 

mesmo muitas vezes me socorro além da assessoria que tenho e realço sempre no gabinete, mas 

algumas dúvidas, não só o Doutor Elias na procuradoria, como o Paredes, mas a todos aqueles 

que integram a procuradoria que eu acho que tem proporcionado à Vossa Excelência um trabalho 

de grandíssima qualidade e que a parte jurídica é o Norte. Eu mesmo, por onde passei, por pouca 

coisa por onde andei, tenho comigo na minha gratidão, sempre, os advogados que consegui levar 

comigo para fazerem a consultoria jurídica. Eu sou meio medroso na coisa pública, no sentido de 

observar corretamente a lei porque a gente quando tem alguma tarefa de execução é muito comum 
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a quem gerencia, o sentido de querer fazer mais e muito mais do que está fazendo, e ninguém deixa 

um trabalho normalmente, dizendo: “eu fiz tudo aquilo que eu queria”, difícil. Porque os 

obstáculos acontecem e muitas vezes as imposições de ordem legal, e precisa muita competência, 

muito desprendimento também. Então eu quero dar um testemunho, que já vi tantas pessoas 

competentes na procuradoria, mas também quero dizer que Vossa Excelência está com um 

belíssimo trabalho de todos os procuradores, todos que trabalham naquela área e quero simbolizar 

todos na figura do Elias e na figura do Marcos Paredes lá da sua procuradoria que têm 

desempenhado excelentes trabalhos em favor desta instituição. Planejamento também, não quero 

esquecer, também é uma outra secretaria importante. Como vê gente aqui e ali, esquece, a Doutora 

Lilian lá, a Doutora Isabela trabalhando lá. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E o Tuffi aqui. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Tuffi já se falou na SETIN 

aqui quando falei da SECEX, ele e o Jorge, essa dupla, as vezes tem o Valmir também, enfim, é o 

grupo todo, secretaria. Aninha aqui, estão sempre nos atendendo com muita educação, com muita 

diligência e sempre com um sorriso nos lábios, o que é muito importante. Mas não é sorriso só 

exterior, eu sei que isso eles fazem com o coração cheio de alegria, cheio de felicidade e agradeço 

por toda essa consideração. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada Conselheiro Nelson. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado. Também 

falar sobre o dia de ontem, o local é muito bonito, a estrutura muita bonita e a nossa recepção lá 

pela irmã Terezinha foi muito boa e também não acredito em coincidência, já foi uma abertura 

para que nós tivéssemos esse sentimento que também o TCE Cidadão traz para todos nós, da 

solidariedade, da cidadania. E isso, acredito que principalmente com os testemunhos, foi 

emocionante para nós, para todos os alunos, tenho certeza e como o Conselheiro Nelson falou, 

cidadãos belenenses, das ilhas, também devem ter o mesmo direito de qualquer outro aluno aqui da 

escola pública. E acredito que eles levaram sim uma mensagem Conselheiro, todos nós, eles 

também e fechamos com chave de ouro, isso já faz referente a outro assunto também, que é um dos 

projetos do TCE Cidadão, mas todos os outros projetos do Tribunal de Contas, essa instituição que 

tenho certeza que presidir, coordenar, não é fácil e uma das mais complexas é a parte financeira. 

Como foi mencionando aqui, o equilíbrio financeiro quando não é feito da forma responsável onera 

o estado, através do tesouro e quando o tesouro tem que cobrir – eu que trabalhava na SEPLAN 
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via muito isso – ou traz prejuízo para o órgão ou para outro órgão que estava saudável 

financeiramente e vai ter que restringir, principalmente a parte de custeio ou investimento. E 

entendendo que a gente faz parte do estado eu parabenizo aqui, de público Presidente, pela 

atuação, assim como as outras atividades das outras secretarias como foi denominado pelo Daniel 

e também faço minha menção parabenizando a todos que estão à frente, tenho certeza que todos 

têm esse esforço, muito mais que o mero cumprimento do dever. Eu vejo nos olhos de todos que 

existe esse esforço de todos nós, venho de público aqui registrar e também agradecer por ter 

participado de ontem, do TCE Cidadão, Presidente. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada. Eu fico feliz 

porque Conselheiro Nelson, eu acredito que ontem, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de 

assistir e reforçar a cidadania desses jovens, que tiveram a oportunidade, inclusive Doutora Rosa, 

sua assessora falou sobre a ouvidoria, levou a mensagem e levou também toda a identidade da 

ouvidoria, cada qual de nós levamos uma mensagem para aqueles jovens, eu acredito que assim 

como nós trouxemos deles, eu acho que foi uma forma interativa para a gente concluir esse ano que 

foi tão maravilhoso, fechando com chave de ouro. Esse projeto eu quero parabenizar o Conselheiro 

Luís que não estava, mas que como presidente do conselho, Conselheiro Nelson foi o primeiro, 

Doutora Rosa a segunda e ele hoje preside o conselho, Doutora Milene também que está no 

conselho consultivo da Escola, mas gostaria de parabenizar a Escola de Contas e aqui na pessoa 

da Karla e do Marcos, que ontem deu também o recado em nome da Escola de Contas, a Karla que 

deu o recado também lá, como diretora. Esse é um trabalho que eu gostaria de parabenizá-los, 

toda a equipe, viu Karla? Em seu nome, no nome do Marcos, pelo trabalho profícuo que nós 

percebemos a dedicação e ainda temos, essa semana nós ainda vamos na escola de governo 

segunda-feira, assinar um convênio com eles sobre o trabalho da Escola de Contas, então está 

fechando com chave de ouro. Isso é muito importante Conselheiro Nelson, a gente agradece à 

Vossa Excelência por ter essa iniciativa e o TCE Cidadão não só ganhou prêmio, ganhamos três 

prêmios, três medalhas, duas delas a nível nacional, aliás, as três, três a nível nacional. Recebemos 

uma medalha em Curitiba sobre esse projeto, do IRB, recebemos uma placa em Goiás da 

ATRICON e recebemos também a medalha de uma instituição que não é pública, que a Doutora 

Karla recebeu em nosso nome, eu não pude ir, um título dado por uma entidade não-governamental 

que o Bacana já colocou no seu blog, mas ele também homenageou e vem acompanhando esse 

projeto, Conselheiro Nelson. É um blog que tem muito acesso e nós ficamos muito felizes, 
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agradecidos, em primeiro lugar a Deus e agradecer a ideia Conselheiro, ao abraço dessa causa 

por todos nós Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Ministério Público e, principalmente, à 

Escola de Contas que se dedica diuturnamente para que esse projeto realmente tenha um sucesso. 

Então o projeto TCE Cidadão já está entre as práticas exitosas nos tribunais de contas do país e 

teve início aqui em Belém do Pará, no Tribunal de Contas do Estado, portanto é uma honra, é uma 

alegria imensa falar desse projeto e acompanhar, e participar. Dizer que fechamos com chave de 

ouro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza: Só aqui registrar Presidente, também, que no dia oito de dezembro, na sexta-feira passada, 

houve a transmissão do cargo do COMAR, do comandante do primeiro Comando Aéreo Regional 

do Major-Brigadeiro do Ar Carlos Minelli de Santos ao Brigadeiro do Ar Ricardo José Freire de 

Campos. Eu pude representar o Tribunal lá, foi um evento muito bonito, nunca tinha ido, o local é 

bem bonito também e o evento foi cheio de sua tradição, que me remeteu muito a ter mais respeito 

ainda pela instituição que é a Força Aérea. É um local que trabalha com a segurança e com a 

defesa e também possui várias ações sociais, a primeira COMAR, então quero deixar aqui 

registrado que foi uma honra, um evento muito bonito, já tem até as fotos aí. Isso foi na sexta-feira 

passada, na terça não tive a oportunidade e reforcei agora esse registro, Presidente, foi muito bom 

e eu percebi também o quanto o TCE é respeitado em todas as instituições que são visitadas. 

Obrigada Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada pela sua disponibilidade porque eu estava fora e 

quando eu falei para Vossa Excelência, de pronto aceitou e a gente agradece porque o TCE é isso 

mesmo, somos todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza: Esse da minha direita é o novo Comandante, o Ricardo José Freire 

de Campos. Esse é o Almirante da quarta comarca, não é isso? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não, quarto distrito naval. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Quarto distrito 

naval, desculpe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Almirante Edervaldo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu vi, Doutor Guilherme. Gostei, vou querer ficar com esse título. Finalizando, 

Presidente, eu acho que para mim a grande conquista, eu não posso deixar de dizer isso porque 

seria até uma falsidade, não posso dizer que não fiquei feliz com esses acontecimentos, a grande 

oportunidade que o TCE Cidadão dá, de nós nos encontrarmos com os estudantes, com os 
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professores, nas comunidades, como chegaríamos lá? Então, sem modéstia um grande instrumento 

porque nos permite sentir esse cheiro gostoso do calor humano, é um instrumento chegada, sem 

dúvida. Mas eu queria finalizar Presidente, aqui, em um registro que logicamente não gostaria de 

fazer porque é o ciclo da vida que se encerra, temos que estar preparados para isso. Quero dizer 

que na semana passada a sociedade paraense perdeu um grande vulto, que foi o Abílio Diogo 

Couceiro, um dos pioneiros da televisão nesse estado, ainda do tempo da TV Marajoara, canal 2 

dos diários e rádios associados, excelente jornalista, radialista, pertencia à Rádio Marajoara, 

Televisão Marajoara, depois além do esporte ele passou para o noticiário, foi um grande 

entrevistador aqui nos primórdios da televisão, fazia isso primorosamente, foi publicitário, atuou 

na área da comunicação, quer dizer, uma grande perda para essas áreas também que teve nele um 

excepcional profissional, talentoso e também, de maneira muito especial, faço esse registro porque 

era grande benemérito, Conselheiro André, do nosso clube, do Paysandu Sport Club, o pai dele 

inclusive, que era português de nascimento, tinha uma mercearia que se chamava Cais Paysandu 

que a família toda alviazul tem, irmãos, sobrinhos, irmãs. E ele esteve exatamente na década de 60 

para diante muito ligado ao clube, é grande benemérito do clube e naqueles momentos ali do final 

da década 60, 70, houve um período, a gente pode dizer, anos de ouro para o Paysandu, coincidiu 

inclusive quando trouxe para o nosso clube o bicampeão do mundo naquela altura, o Carlos 

Castilho, goleiro lendário no futebol brasileiro foi obra do Abílio Couceiro junto com o Jorge 

Falango. É irmão do engenheiro Antônio Couceiro, também presidente do Paysandu, hoje tem o 

sobrinho do Abílio, filho do Antônio que é o Tony Couceiro que preside com aprumo, com acerto o 

nosso clube, que é o clube também da Conselheira Lourdes, da Conselheira Rosa e de outros tantos 

aqui, nossos companheiros, não sei da bancada dos Substitutos, mas é uma tradição e eu queria 

fazer então o registro, que perde a sociedade paraense todas essas áreas, especialmente onde o 

Abílio foi uma figura marcante. No nosso clube é uma figura emblemática, como foi também uma 

figura emblemática para toda a sociedade do Pará e eu queria fazer esse registro, dizer que 

estamos solidários com a família e todas as instituições às quais ele pertenceu, eu proporia que nós 

fizemos um voto de pesar, dizendo e realçando a vida produtiva e profícua que ele teve em 

benefício da sociedade, não só de Belém, mas do estado do Pará como um todo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Já coloco 

em votação. Eu tenho certeza que os Substitutos também se associam, assim como o Ministério 

Público. Eu gostaria também, eu me lembrei e gostaria de propor ao plenário para a gente, 
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Conselheiro Nelson, mandar um voto de agradecimento à irmãzinha lá do Monte Tabor, irmã 

Terezinha, eu gostaria que nós mandássemos agradecimentos parabenizando pelo trabalho que 

eles exercem ali naquele espaço, pela condução daqueles jovens e por tudo que nós, ali, vimos e 

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

Presidente, não já me metendo, a gente vai falando, Doutor Guilherme até ri quando eu peço a 

palavra aqui, mas já metendo a colher onde a gente não é chamado. Eu queria até deixar uma 

proposta para a Escola que também desempenhou, vejo a equipe da Escola chegando aí, 

agradecemos muito ao talento, ao desempenho, à persistente atuação sempre. Eu queria até fazer 

uma proposta que não vai caber só a nós isso, mas como disse o Conselheiro Daniel, Conselheiro 

Edvaldo e Vossa Excelência, eu própria, eu acho que aquele local proporciona uma energia tão 

positiva, tão bonito o que aconteceu lá e eu disse assim: “foi mais bonito ainda, Julival, porque foi 

supersimples”. Supersimples, não tinha nada ali que pudesse dizer que era artificial, as coisas 

vinham brotando, algumas coisas boas devem brotar dos corações assim, não é? E queria sugerir, 

não só nesse agradecimento, mas sugerir à Vossa Excelência, ainda dentro da administração de 

Vossa Excelência, à própria Escola, o Conselheiro Luís Cunha não está aqui que é o presidente do 

Conselho, mas também não estou propondo nada que seja desabonador, muito ao contrário. Mas 

para dizer que a gente pudesse, não só não nos afastar, para tanta coisa que nós pudemos ajudar, 

eu falei da questão da informática, mas que nós pudéssemos programar todo o encerramento de 

ano das atividades da Escola de Contas Alberto Veloso com um encontro lá naquele local. Eu acho 

que se pudéssemos diligenciar para que chegar no final do ano e aí a cabeça já vai rodando, e a 

gente poderia levar também como um presente nosso para aquelas crianças, o coral para fazer no 

encerramento do ano uma apresentação lá no Tabor, seria maravilhoso. Eu espero que Deus nos 

dê vida para que estejamos todos em condições no ano que vem e levar o Doutor Guilherme, quem 

sabe, alguns companheiros porque é aquela história, só quem estava que pode sentir. Nada de 

suntuoso, mas tudo tão agradável, tudo tão bonito, muito gosto. Eu pude ver o nosso mais velho 

integrante aqui falando lá, Doutor Edvaldo, eu senti em todos muita leveza, um ambiente em que 

ninguém parecia que tinha peso Conselheiro André, estava todo mundo ali flutuando. E flutuamos 

mesmo, na realidade nós nos encontramos nas nuvens da felicidade ontem, não foi. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Foi um 

momento de muita sensibilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Muita sensibilidade humana, a fraternidade dos alunos, eles interagiram 
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conosco, parece que nos conheciam já há tanto tempo, não houve nenhuma inibição, foi tudo muito 

natural, nada artificial, mas muito gostoso. Então se a Escola puder, viu professora Karla, já 

inscrever aí na finalização, quem sabe Deus nos dando essa oportunidade de estarmos lá e já 

falava com o coral para dar uma vozinha para eles que vai ficar um negócio ainda mais gostoso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu gostaria também de agradecer à Escola de Contas, mas também à participação e à 

colaboração da comunicação. A nossa comunicação se dedica, inclusive Doutor Edvaldo, Vossa 

Excelência quando foi participar desse evento e solicitou, era um dia de folga, de férias, mas eles 

não se omitiram em estar presentes. Isso é muito sensível porque é um dia, mas eles foram. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A diretora 

está falando aqui que nós vamos botar fogo de novo nisso aqui, mas ao contrário, vamos apagar o 

fogo. Estar dizendo aqui que houve uma colaboração excelente e muito prestimosa do Corpo dos 

Bombeiros, colocou os ônibus à disposição. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vamos mandar também para eles um 

agradecimento. O agradecimento à freira e ao Corpo de Bombeiros pela seção de ônibus que ele 

colocou para conduzir os alunos até Icoaraci. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Agora já estou esperando a dica, quem sabe já vão 

sofrer nosso assédio, no bom sentido para o negócio dos barcos nas ilhas, tem que fazer a visita às 

ilhas, não pode ir nadando, vai ter que ir no barco de alguém. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira:  Antes de colocar à votação 

do plenário, vamos ouvir o Benjamin, o mais experiente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Não, só complementando, reforçando que 

eu sempre agradeço à comunicação cerimonial, até no Monte Tabor, foram com um dia de 

antecedência, nunca tem erro e tenho certeza que por trás disso tem sempre um trabalho árduo 

para que tudo dê certo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Ilustre Conselheiro mais velho, nada se não tivesse a comunicação, cerimonial 

da Casa, muito bem conduzido por sinal, nada disso estaria extrapolando aqui e trazendo ao nosso 

conhecimento. Estou vendo a Flavia, tem o Remigio que estava lá, esse pessoal todo, desculpe não 

nominar todos, mas foi um trabalho realmente muito gostoso e nós todos temos é que agradecer 

por esse apoio de podermos participar disso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É verdade, a comunicação e o 
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cerimonial estão atentos a tudo e são os registram para que a gente possa visualizar, os que vão se 

relembrando e os que não foram, tomam um conhecimento mais profundo dos fatos, e ficam 

inseridos nos anais da Casa, fica gravado. Então a comunicação e cerimonial também, são todos e 

é tudo um conjunto de boas ações, então vamos colocar em votação, tanto para a irmã e a 

instituição lá, o Monte Tabor, quanto para o Corpo de Bombeiros pela seção.  Foram, então, 

colocadas as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas 

através dos Ofícios nºs 0282 a 0285/2017-SEGER, desta data. Se ainda tivermos mais algo para 

comentar no dia de hoje, se não tiver, por hoje é só e daqui a pouco, meio-dia, nosso coral, a Karla 

até falou também que já vai se reinserir no coral. 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 trinta e oito minutos (11h38min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 14 de dezembro de 2017. 
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