
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 2085

ATA Nº 5.519 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) 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 Presidente, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes,  além do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza, e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão 

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

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

quórum, presente 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, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha e Daniel Mello por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia quatorze (14) 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 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 2017/52501-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Israelita Ferraz dos 

Santos, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 
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Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

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

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

para deferir 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela 

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

Processo nº 2016/50646-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 pela denegação do registro, sob pena 

de multa pelo descumprimento, com determinação ao Centro de Perícias Científicas “Renato 

Chaves”. 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, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves 

acompanhou o parecer do Ministério Público de Contas; Excelentíssimos Conselheiros André 

Teixeira Dias e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanharam o voto da relatora. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos, acatar o voto da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50574-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", Procurador Stanley Botti Fernandes, Relatora 

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 pela denegação do registro, sob pena de multa pelo 

descumprimento, com determinação ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 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, Suas 

Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o parecer 
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do Ministério Público de Contas; Excelentíssimos Conselheiros André Teixeira Dias e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

voto da relatora. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de 

votos, acatar o voto da relatora. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a 

respeito da matéria administrativa: Esta presidência informa que ao final dessa sessão será 

disponibilizada na pasta plenário da rede interna desta Corte de Contas, para conhecimento e 

eventuais e oportunas contribuições da minuta de acordo de cooperação técnica a ser firmado 

por essa Corte de Contas através da Escola de Contas Alberto Veloso com Núcleo de 

Articulação e Cidadania – NAC, vinculado à Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, 

com o objetivo de promover a capacitação para gestores e técnicos da sociedade civil, no que 

se refere às normas vigentes para a prestação de contas de recursos públicos na esfera 

estadual. Gostaria de me manifestar, esta semana, na quinta-feira passada nós participamos a 

convite da Academia Paraense de Letras, da nossa querida Mariinha Chaves, peço vênia ao 

nosso decano, Conselheiro Nelson Chaves para me manifestar nesse momento porque 

Mariinha Chaves, com a idade que tem, é um exemplo de mulher séria, de mulher honrada, de 

mulher que nos espelha à sua maneira de vivência, Conselheiro André Dias. Como ela é um 

exemplo de mulher guerreira, mulher ativa e quero parabenizá-la por receber uma comenda da 

Academia Paraense de Letras, como amiga da Academia Paraense, Doutora Rosa, eu me senti 

muito feliz em participar, presenciar ela recebendo junto ao reitor da Universidade Federal do 

Pará a diversos escritores e demais imortais da Academia, e a Mariinha ali, com aquele 

sorriso maravilhoso. Nos dá um exemplo que com a sua idade não é aquelas que fica 

acomodada, que se acomoda, é aquela que continua dizendo: “tudo tem jeito nesse país, tudo 

tem jeito nesse estado, tudo é possível”. Eu fiquei feliz Conselheiro Nelson, de participar, de 

estar ali e testemunhar mais um momento, porque de vez em quando Conselheiro André, eu sou 

convidada a muitos eventos sempre, pela função e a gente é convidado, mas eu vejo sempre a 

Mariinha como aquela mulher que se destaca. Nos diversos eventos sociais, eventos também 

culturais de nosso estado, de nossa cidade de Belém, então ela é um exemplo, gostaria de 

propor, peço desculpas ao Conselheiro Nelson, ele não sabia dessa minha vontade que o 

plenário encaminhe a ela porque ela, como mãe, nos deu um filho para compartilhar conosco e 

que realmente segue o exemplo, eu espero ver Conselheiro Nelson, que você ao chegar à idade 
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de sua mãe você continue o que ela é. Então eu peço ao plenário que a gente mande votos de 

parabéns a ela, que eu sei que em tudo que participa ela valoriza, e nós queremos, nesse 

momento, nesta última sessão, dizer do nosso carinho, da nossa amizade, da nossa alegria de 

ter uma mulher guerreira como é a Mariinha Chaves. Portanto, peço vênia, peço desculpas ao 

Conselheiro, sei que se eu falasse isso para ele, ele não ia permitir, mas enfim, eu sei que todos 

nós a conhecemos e nos alegramos por saber que ela está firme e forte compartilhando dos 

momentos sociais e culturais, e dos eventos da nossa cidade de Belém, parabéns. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: De fato Conselheira, eu 

quero registrar, agradecer com muito carinho a manifestação de Vossa Excelência. Essa 

história, minha mãe de fato já são 92 anos de estrada e graças a Deus pode contemplar a 

amizade, essas coisas, não é uma coisa que haja proveito material por isso eu vou me sentir à 

vontade para votar. Se fosse alguma coisa de proveito pessoal, claro que eu ia me eximir, 

agradeço à Vossa Excelência e essa história da amizade, do nosso relacionamento em diversas 

esferas graças a Deus com muita saúde nessa idade, atuante, gosta de participar. Então eu 

quero dizer à Vossa Excelência, agradecendo o seu registro e logicamente voto com muita 

alegria e já expressei aos membros da Academia Paraense de Letras, em nome dos meus 

irmãos, da minha família a gratidão pela generosidade, e aqui, logicamente que eu me 

manifesto a favor. Ainda com um detalhe, que ela sabendo disso se eu não me manifestasse a 

favor ela ainda ia me botar de castigo, de maneira que eu ainda tenho que me prevenir dessa 

forma. Então tirando a brincadeira de lado, agradeço à Vossa Excelência que tem 

demonstrado sempre, em relação à minha mãe, muitas vezes o gesto até mesmo como se fosse a 

filha dela, o carinho com que Vossa Excelência a trata e eu também quero dizer que é 

recíproco, ela lhe tem estima muito especial, isso é facilmente comprovado, então quero 

agradecer o gesto benevolente, generoso e benemérito de Vossa Excelência de fazer esse 

registro aqui. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria também que junto o nosso plenário parabenize o Doutor 

Alcir Meira pelo evento e mandar votos de parabéns ao Doutor Alcir Meira pelo evento e pela 

lembrança da Mariinha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: O Conselheiro Nelson Chaves sempre nos exorta sobre a necessidade de fazermos uma 

sociedade mais solidária, fraterna. É o exercício da cidadania, justamente, que permite com 
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que criem os elos entre as pessoas e formem esta cultura de solidariedade. A minha bisavó, que 

educou a minha avó e a minha mãe, e de quebra me educou também, dizia o seguinte Nelson, 

olha que interessante Rosa: “educa o homem e educarás um cidadão; educa uma mulher e 

educarás uma geração”. Porque àquela época, talvez não tanto quanto hoje, mas no passado, 

principalmente, os filhos ficavam sempre sob a guarda das mães e eram as mães que estendiam 

a cultura do seu tempo para o tempo de seus filhos e aí entra um testemunho bom deste ditado 

da minha bisavó. A minha bisavó era uma camponesa espanhola que veio para o Brasil por 

conta dos desencontros do seu país, mas você vê o ditadozinho dela, o adágio popular, como 

diz, como cai bem nesse momento, onde nós vemos a dona Mariinha exercendo a plenitude da 

sua cidadania de Belém, participando das atividades que envolvem os interesses da 

comunidade. Ainda ontem nós víamos a fotografia, era no leprosário de Marituba, não era 

isso? Que estavas tu, era, não é? Quer dizer, não era uma atividade, é uma quantidade de 

atividades, todas voltadas à melhor vivência e convivência nessa nossa sociedade. Uma das 

coisas que eu nunca me preocupei Nelson, foi em achar que em algum momento quando eu 

ficasse idoso, eu me sentiria solitário porque acho que a mesma coisa que não deve preocupar 

a dona Mariinha porque ela faz de irmãos dela todos aqueles que convivem ou vivem na cidade 

dela, e por isso ela não se sente nunca só. E este é um segredo excepcional do bom viver nessa 

fase da vida, onde uma quantidade grandes dos amigos já se foi. Conversava com Nelson, o 

meu pai foi trocando a idade dos amigos porque os amigos foram morrendo antes dele porque 

ele tinha já 86 anos e muitos já tinham ido antes. Então os amigos dele já estavam 20, 30 anos 

mais novos do que ele e a Mariinha consegue se manter atualizada nos fatos, nas questões e 

nas relações, por isso eu, com muita satisfação, que a lembrança trazida da senhora, 

Presidente, me dá a oportunidade de fazer este – não é um elogio – registro nos anais do nosso 

Tribunal. E através não só desses votos, este cumprimento, mas diretamente junto ao Nelson 

agradecer a Deus pela existência de Mariinha, então eu acompanho a propositura de Vossa 

Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Muito obrigado Conselheiro André, realmente ela é tudo isso e muito mais, 

eu vou lhe dizer que pense em uma pessoa ativa, um exemplo, que não se deixa levar pela 

idade, ela é muito ativa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: De fato senhores, a dona Mariinha é uma senhora admirável, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 2090

inspiradora para todos nós. Conhecendo a sua mãe, Conselheiro Nelson, entendemos essa sua 

personalidade empreendedora, o seu caráter firme, já que herdou esse espírito jovem da sua 

mãe. Parabéns, é um prazer partilhar da convivência dela todos esses anos, ela é um modelo 

para todas nós, mulheres e homens também, de modo que eu, como muita alegria, acompanho 

os votos propostos por Vossa Excelência.  Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nº 0286 e 0287/2017-

SEGER, desta data. Ainda com a palavra, a Presidente assim se pronunciou: Eu tenho certeza 

que nosso Benjamin dos Conselheiros Substitutos vai estar com a palavra e também se associa, 

não é Doutor? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza: Já me antecipando, me associo Presidente. Agora há pouco conversa com 

a Presidente, o quanto é difícil termos uma referência, não foi? Os adolescentes hoje em dia, e 

nada melhor do que os nossos pais como referência. E também me vem à mente outro assunto, 

se não me falha a memória, James Heckman, um Prêmio Nobel de economia, ele fez palestra 

recente no Brasil, que reforça que o melhor investimento que um país pode dar é na educação 

infantil, de zero a seis anos, que é lá onde se consolida realmente, o maior investimento, onde 

tem a formação já, de um futuro cidadão. E eu tenho certeza que isso foi proporcionado para 

você Conselheiro, dessa forma já me associo e apesar de não a conhecer, já tenho certeza, já 

estou curioso pelos seus atributos. Seriam essas as palavras, Presidente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin: O Ministério Público de Contas também se associa a essa homenagem, com 

certeza. Estava aqui até comentando com a Lourdes que eu acho que a família do Nelson 

Chaves toda toma formol porque não envelhece nunca, está sempre muito ativa e ela realmente 

é uma referência para todos nós. Então parabéns pela mãe que é um exemplo de mulher. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Então peço ao nosso secretário que ainda hoje mesmo proceda tanto à dona 

Mariinha, quanto ao Doutor Alcir Meira, presidente da nossa Academia Paraense de Letras. 

Nós também gostaríamos de dizer da nossa alegria que o Ministério Público de Contas esta 

semana já fizeram a escolha da nova Procuradora Geral de 2018, Doutora Silaine Vendramim 

próximo ano já estará aqui nos ladeando já como Procuradora Geral e nós nos antecipamos 

em parabenizá-la. O nome já foi encaminhado ao Governo do Estado e com certeza, 
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brevemente sairá a nomeação e no próximo ano, no nosso retorno, nós trataremos dessa posse, 

já tomando esse guaraná, esse suco e já tendo o trabalho, o início da gestão dela. Então 

parabéns Doutora Silaine, que Deus te abençoe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ela parece que quer falar. André, vamos nos cuidar 

aqui porque elas tomaram conta, estão três aqui conosco. Mas eu queria então, já que Vossa 

Excelência antecipa, não sabia já da escolha feita formalmente e dizer à Vossa Excelência, 

Doutora Silaine que é um prazer saber da sua ascensão, nobre função essas Casas que têm 

funcionado, ao longo do tempo, paralelamente e se ajudando mutuamente. Eu desejo então à 

Vossa Excelência todo o sucesso, Vossa Excelência tem o preparo para comandar o Ministério 

Público de Contas na sua mais alta condição porque ele é a instituição que todos nós 

respeitamos e que tão relevante serviço presta à sociedade paraense. Então quero desejar para 

Vossa Excelência uma bela gestão, sucesso absoluto e aqui o que nós pudermos, na nossa parte 

modestamente, como Conselheiro no Tribunal de Contas colocar à disposição de Vossa 

Excelência para o que for possível. E se necessário ajudar sua gestão, que tenho certeza, será 

brilhante. Felicidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Eu pensava que já tinha sido escolhido há muito tempo. Não é dispensável eu dizer os 

votos, embora você já os saiba há muito tempo, sucesso querida. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De fato a Doutora 

Silaine adiou um pouquinho porque ela já tinha tido a oportunidade de administrar o órgão, 

ela preferiu deixar para um pouquinho mais tarde, para outro momento, por situação pessoal. 

Então chegou o grande momento, parabéns, lhe desejo toda a sorte do mundo, conte conosco, 

sucesso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza:  Doutora Silaine, com certeza é pelo mérito e com o apoio do restante, de todo o corpo, 

dos demais procuradores será uma continuidade e avanço cada vez maior para o órgão, 

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

Provavelmente, não sei em que tempo, mas acho que não vai demorar muito, acho que nós 

podemos ter uma coisa semelhante, embora talvez eu já não esteja, quero estar por aqui, 

vizinhança talvez, não mais no plenário dessa Casa, mas eu tenho impressão, se não digo a 

certeza, que é a primeira vez que uma ex-servidora do Tribunal de Contas do Estado chega à 

Procuradora Geral do Ministério Público de Contas. No caso da Doutora Rosa, o dia que tiver 
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essa Casa a honra de tê-la como Presidente, ela veio de lá para cá e essa aqui foi daqui para 

lá. Eu diria que é muito difícil essa repetição, acho que não vai ser fácil, eu acho que a 

senhora, até brincando, vai ser a Rei Moma, talvez seja a primeira e a única nessa 

circunstância. Melhor dizendo, Rainha Moma.  Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Sem a parte física, por 

favor. Mas eu quero agradecer aqui, bastante à todas as felicitações, realmente para mim é 

uma grande honra poder gerir o Ministério Público de Contas, é uma pela qual todos nós, 

procuradores de contas, iremos passar. Somos poucos e desde o início nós chegamos ao 

consenso de que realmente deveria seguir à ordem de antiguidade e como a Rosa bem lembrou, 

eu seria a primeira. No entanto, o nosso Regimento Interno tem um requisito de que exige dez 

anos de atividade jurídica e eu me forme em direito só em 2009 porque antes eu era jornalista, 

então eu vou cumprir realmente os requisitos em 2018. E em março que eu vou tomar posse, 

mas é uma missão e ao mesmo tempo é uma honra muito grande, poder dar a contribuição ao 

órgão em que a gente oficia, então eu fico muito feliz e espero realmente ter o apoio e a 

colaboração de todos. Vou precisar porque é uma missão árdua, eu sei, mas muito gratificante 

e é isso, espero que esse biênio 2018-2019 seja para dar continuidade e crescer ainda mais. O 

Felipe já desenvolveu uma excelente gestão e eu estou aí também para contribuir com o órgão 

e com a sociedade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria também de me manifestar nesse momento, de convidar 

todos os servidores e servidoras desta Corte de Contas, os nossos Conselheiros, o nosso 

Ministério Público. Hoje, nós estamos encerrando a Cantata de Natal, eu quero agradecer ao 

Conselheiro Nelson por nos ter dado essa ideia brilhante que está sendo um sucesso Doutora 

Rosa. E hoje nós vamos ter, além do nosso coral, mais o coral do INSS e o coral da Santa Casa 

de Misericórdia, que estarão também nos brindando com esse momento ao meio-dia, aqui 

nesta Corte de Contas. Gostaríamos de convidar a todos os servidores e servidoras para 

prestigiar, os Conselheiros, Conselheira, ao Ministério Público, para que nós possamos 

assistir e vem chamando a atenção, essa semana eu estava assistindo Conselheiro André à 

televisão e vi que também, próximo, nós tivemos a Cantata da Assembleia de Deus, uma noite 

dessas. Apresentando uma noite Conselheiro, olha que bonito se nossos órgãos, nossas 

instituições, as organizações, as igrejas puderem nos brindar. Na Batista Campos também 
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estão acontecendo as Cantatas, nosso coral já se apresentou e o nosso Tribunal aqui, 

chamando a atenção, brindando a cidade com esse momento e já hoje, também se somando aos 

nossos servidores, que eu gostaria de agradecer, já também se manifestando, se juntando a nós 

e apresentando as suas manifestações, os seus cantos natalinos para a nossa cidade, a nossa 

bela cidade de Belém. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu tenho a minha vida um pouco, alguns acham, a fama da teimosia, não tem 

problema nenhum, eu acho que a gente quando acredita nas coisas tem que ser teimoso mesmo 

porque se eu não acreditar naquilo que eu proponho, ninguém acredita. Eu já propor é difícil 

de eu acreditar, imagina os outros. Mas Presidente, quero fazer um registro porque isso tudo 

envolve muito e o país passa uma transformação muito grande, acho que nós temos – os 

chineses diziam Conselheiro André, que mais que mil palavras vale o exemplo e isso é muito 

fácil a gente constatar porque aqui e ali as pessoas falam, aquela história do religioso que 

pregava, do púlpito e de repente foi flagrado enchendo, como se diz na gira, enchendo a lata de 

cana, “é um bêbado”, e o sujeito falou: “mas o senhor diz para eu não beber tanto, está 

metendo uma garrafa inteira”, “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Então isso é 

muito simples a gente constatar. E houve um acontecimento, aqui se falou no plenário, agora, 

que o grande investimento da nação tem que ser na escola, na formação do menino de zero a 

seis anos, foi dito aqui. E eu tive uma alegria grande, senhora Presidente, da qual Vossa 

Excelência é testemunha e no bom sentindo, beneficiária, que há 19 anos nós deixamos pela 

generosidade de nossos colegas da época e em sequência Vossa Excelência, Conselheiro Luís, 

Conselheiro Cipriano, Conselheiro André, em uma época que eu já não estava na Assembleia 

Legislativa. Nós tivemos lá Conselheira Rosa, Conselheiro Edvaldo, Doutora Silaine, que 

compõem o plenário nesse momento, uma ideia de trazer para a Assembleia Legislativa do 

Estado do Pará, que eles fizessem lá uma creche pública porque desde aquele momento, isso 

foi em 1992. Portanto, espancando qualquer crítica, maledicência do oportunismo porque 

quando as coisas se complicam a pessoa pega uma bandeira, é oportunista, quer cavalgar em 

um cavalo selado, surfar em uma onda. E lá nós tivemos, com muita luta, a possibilidade de 

que a Assembleia Legislativa fizesse uma creche pública e a Conselheira Lourdes, por isso eu 

disse para ela no início, teve um neto, o Douglas. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acabei de mostrar para o Doutor 
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Edvaldo uma mensagem que ele passou para mim. Hoje ele vai defender o primeiro TCC dele 

na UNAMA e na sexta-feira ele teve a aula da Saudade, e nesta aula eu mandei uma cartinha 

para ele. Esse meu neto, que lá iniciou, já está encerrando duas faculdades. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu o via na sua casa de 

fraldas, sentava no meu colo lá. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim, você o conheceu bebê. E eu mostrei ainda 

há pouco para o Doutor Edvaldo a mensagem ele me mandou, inclusive chorando, me 

agradecendo pelos momentos, pela educação que eu proporcionei a ele. Começou lá Doutor 

André, foi lá na escolinha Valdemar Henrique, quando o deputado ia para lá, realmente, foi lá 

na creche da Assembleia que ele iniciou, esse jovem que eu lhe mostrei.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O papai teria todos os 

méritos, sempre teve, só não seria maestro porque Valdemar Henrique era maestro, mas 

também muito querido por nós. Houve alguns acontecimentos e ainda tem alguma coisa para 

registrar Conselheiro André, não se deixa passar isso porque tem que ser uma obstinação e eu 

não tenho nenhuma dificuldade em enfrentar crítica, desde que a proposta seja – pode ser 

errada, mas eu quero que ela seja limpa, seja verdadeira. O senhor sabe qual foi a única 

escola pública do Pará que teve diferencial em uma avaliação nacional? Agora, divulgada 

pelas televisões no último fim de semana? A senhora viu Doutora Silaine? Doutora Silaine, me 

lembrei da senhora, a única escola pública no Pará que teve referencial nacional foi a escola 

Rego Barros, onde a Doutora Silaine foi aluna e eu fui lá, era deputado, veja o grau do ensino 

lá, quando se discutiu nesse país, lá atrás – estou contando uma história porque para finalizar 

o que nós vamos falar é preciso embasar o raciocínio – e eles me chamaram lá à época, junto 

com o deputado Aldebaro Klautau, para nós discutirmos, acho que a Doutora Silaine 

provavelmente estava lá, já me fez referência disso. Nós discutindo com os meninos para saber 

se o Brasil devia caminhar no presidencialismo ou no parlamentarismo, veja o alcance do 

preparo da escola pública. Então quando nós fizemos a proposta na ALEPA, em uma 

legislatura anterior à sua, Conselheiro André, eu fui chamado de maluco por alguns, “o cara 

está maluco, quer botar uma creche aqui na Assembleia, não tem em lugar nenhum do Brasil”, 

eu disse: “é, mas o compromisso nosso de quando vai lá nos nossos palanques para pedir voto, 

para se inteirar com a comunidade aí todo mundo fala na saúde, fala na educação, fala na 
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segurança, fala nas estradas e as vezes as pessoas têm a oportunidade de fazer alguma coisa e 

o Brasil, a gente as vezes tem que espancar isso, as pessoas as vezes só gostam de pensar nas 

coisas grandes, as vezes mal feitas porque as vezes tem vergonha, fica encabulado de tratar 

temas que são da maior importância”. Mas eu teimei, encontrei alguns teimosos comigo e 

conseguimos lá, há 15 dias passados, 19 anos aquela escola pública está implantada e 

formando jovens para a vida, escola pública. E custou para a Assembleia tirar um pouquinho 

do seu recurso e eu tenho batido aqui, e faço isso ao longo do tempo e quando me perguntam: 

“escola pública?”, se não estou falando isso agora, eu falava desde 89, 90, está tudo isso 

muito bem documentado. E eu conversando tive a alegria de receber - pena que ele vai poucas 

vezes no meu gabinete, diz ele que é porque o ar condicionado está muito frio, já até mandei 

calibrar a temperatura – Conselheiro André, foi lá e passou uma boa hora do tempo da nossa 

manhã agradável de ontem, conversando. E eu tenho conversado pouco com o André, mas eu 

gosto de conversar porque as vezes quando a gente diverge da ideia é uma coisa natural, eu 

acho que a democracia faz isso, ele pensa as vezes de um modo, eu penso do outro e é gostoso 

a conversa. E eu estava dizendo para ele e aí avant première como diziam os franceses no 

lançamento dos filmes eu falei: “André, eu acho que essa Casa precisa passar um pouco, dar 

um testemunho da solidariedade, a solidariedade se faz com pequenas coisas também”. Nós 

temos um imóvel que foi adquirido no período em que a Conselheira Lourdes está Presidente, 

da outra vez, e que hoje abriga nossa garagem, mas o espaço daquela casa que abriga os 

veículos, ainda assim, nós temos uma área física que está pouco ocupada. A Escola de Contas, 

quando tive a honra de estar no Conselho, Conselheiro Luís Cunha era o Presidente, nós 

solicitamos e ela transferiu-se aqui para a Casa, para esse prédio aqui, inteiramente. E ali é 

um espaço físico muito possível de ser aproveitado e eu queria deixar aqui, eu lanço a ideia 

porque vão haver críticas, vão achar que não é procedente, mas tudo bem, é uma história e há 

uma determinação. As vezes a gente ganha, as vezes a gente perde, mas eu quero ser fiel àquilo 

que eu tenho lutado durante uma vida toda, desde de quase os 40 anos do magistério da 

universidade. Queria dizer à Vossa Excelência, Presidente, que se houver a concordância, 

claro, deste plenário e a decisão da administração que tenho certeza que provavelmente não 

faltará, a gente comece a pensar na instalação, naquele espaço que eventualmente está ocioso 

para a gente fazer uma creche pública do Tribunal de Contas. Se não servir só para os 
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dependentes dos nossos servidores, as domesticas lá de perto, as comerciárias, nós estamos 

fazendo alguma coisa que não vai custar grande coisa para essa instituição, nós estamos 

dando mais do que a palavra, o exemplo que nós estamos envolvidos na causa. Puder ser dez, 

ser 20, ser 50, o que seja, possibilidade de convênio com a SEDUC para os professores, nós 

temos aí no nosso centro médico profissionais que poderiam colaborar, e isso custa tão pouco, 

mas é o exemplo. Eu sempre digo, Conselheiro André, que não sou expert no jogo da sinuca, 

não sou perito nisso, mas a gente sabe da colocação das pedras, a bola da vez, como se diz, 

sempre a bola sete, a bola preta. Mas tem uma bola na sinuca, Edvaldo, que não cai na 

caçapa, se cair anula tudo, que é a branca, mas é a mais importante das bolas porque ela é 

quem impulsiona as outras, no sentido de que elas caiam na caçapa e conte o ponto no jogo. 

Então acho que saindo, vamos dizer, um pouco da rotina que é o nosso trabalho, temos ido 

muito longe, quebrando as cercas que nos separavam um pouco da sociedade, a começar na 

ida à escola, teve lá na presidência a Conselheira Rosa, a chegar no TCE Cidadão lá nos mais 

longínquos, é só pegar a documentação disso. Eu queria dizer e pedir à Vossa Excelência, 

Presidente, agora é finalização, a senhora estude com sua equipe de administração que tão 

bem coordena esse trabalho da Casa, a possibilidade de nós aproveitarmos aquele espaço 

ocioso e dento das nossas possibilidades, “não pode fazer”, mas na Assembleia Legislativa fez, 

está durando 20 anos, quase duas décadas. Acho que nós podemos ajudar e quem sabe, se nós 

fizermos isso, a gente vai motivar outros e outros a fazerem a mesma coisa porque eu não vejo, 

já estou falando aqui Doutora Silaine, com a experiência de alguns anos de vida. Os 

economistas falam para um lado, os tributaristas para outro, nós engenheiros para outro lado, 

eu não vejo a saída para esse país, do caos, se nós não investirmos na realidade da creche 

pública, para minimizar a diferença, para reduzir. Aliás, o que a Constituição fala, a redução 

das desigualdades, a sociedade mais justa, se nós não começarmos isso na creche pública, 

liberando a mãe para o seu trabalho e mesmo que ela não vá para o seu trabalho, eu 

conversava com o Conselheiro André, muito habituei disso também, de ver os filmes, os 

documentários e eu recorro para a natureza. Um dos bichos que tem o maior cuidado com os 

seus filhos são os pinguins e em um documentário que está exposto para todo mundo reveza, 

Conselheira Rosa, vai o pai ou a mãe em busca do alimento para o filhinho que eles protegem. 

No momento que eles saem, quando eventualmente os dois saem ao mesmo tempo, a gaivota vai 
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e come o ovo, come o filhote. É o que nós estamos vendo nessa nossa sociedade desgraçada 

que está aí fora, dizimada pelo tóxico. Quer dizer, a criança sendo espoliada, a mulher indo – 

teve o superintendente da SUSIPE dizendo isso para nós. Eu quando era rapaz, ia jogar um 

basquete, um futebol de salão lá no presídio da Praça Amazonas ia como convidado, não era 

porque eu tivesse detento não, ia praticar um esporte lá, você não via mulher presa, história de 

mulher na prisão é coisa de 25, 30 anos por cá, por causa disso, do tóxico, do tráfico. Então a 

forma de proteger é saber que a criança vai ter, minimamente, alimentação, a farda colegial, 

vai ter o estudo, vai ter o mínimo cuidado da saúde. Se nós não tivermos isso nessa raiz, o país 

não vai reduzir a desigualdade e eu penso que os Tribunais, este aqui e os outros todos, 

poderiam tirar um pouquinho das suas despesas aqui e ali e bancar uma creche pública para a 

sociedade necessitada, acho que isso engrandeceria essa instituição. Então quero deixar a 

ideia plantada nesta última sessão de 2017, sujeita, naturalmente, à eventuais críticas e que 

bom que elas venham, para que a gente possa encontrar um caminho melhor para 

conseguirmos também fazer parte, decisivamente, dessa sociedade que nos cerca e que nos 

paga. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Conselheiro Nelson, a ideia de Vossa Excelência é excelente, mas recentemente 

nós tivemos lá e os espaços não estão assim tão ociosos porque a gente está funcionando lá o 

arquivo, os depósitos e também uma área que inclusive tem um pessoal do PRODEPA que 

estão com um acordo de cooperação técnica e nós estamos implantando o sistema de processo 

eletrônico, Vossa Excelência que está dirigindo muito bem a questão da informática sabe disso, 

que nós estamos tentando colocar todos os processos de toda a Corte de Contas para a questão 

da informática. E Vossa Excelência vem lutando, inclusive, para que nós tenhamos o nosso 

data center, um dos motivos do nosso data center é também armazenar todo esse trabalho que 

está sendo feito inclusive, lá, por toda essa equipe e nós estamos, inclusive, pensando em um 

futuro próximo de dar a melhor forma de utilidade daquele espaço, Conselheiro Nelson. Eu vou 

mandar, não resta dúvida, podemos mandar, a sua ideia é maravilhosa, entretanto nós estamos 

com um trabalho que vem ao encontro do trabalho que nós estamos implantando dos sistemas 

do armazenamento desses dados, inclusive nós temos tido um trabalho enorme, nós precisamos 

de ter o apoio de servidores da própria PRODEPA, ali dentro, que se condicionam para 

prestar o serviço junto ao Tribunal. Então, não resta dúvida que nós possamos fazer uma 
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análise, mas precisamos sim de estudo, para que a gente possa concretizar essa ação, se for 

possível. Gostaria de dizer da minha satisfação de Vossa Excelência, do pensamento, dizer que 

realmente a Assembleia tem um espaço ao lado, a Assembleia tem um orçamento bem maior 

que o nosso, mas não resta dúvida que nós também possamos, e inclusive eu gostaria de 

agradecê-lo, viu Conselheiro Nelson? A sua ideia, a FASEPA esteve ontem aqui, veio receber, 

nós tivemos presente e eu quero nesse momento agradecer, não mudando de assunto, mas dizer 

da nossa alegria ontem, de termos deixado uma contribuição, mesmo que no momento do 

Natal, mas não resta dúvida que possamos fazer uma análise da sugestão de Vossa Excelência, 

dessa análise da creche, vai ficar nos anais e a gente vai tentar ver o que pode se fazer no 

próximo ano. E diante disso, gostaria de agradecer, que ontem nós pudemos entregar grande 

parte de materiais didáticos para os alunos da FASEPA, eles estiveram aqui, também 

apresentando o trabalho e no momento, nós Conselheiros, Conselheiros Substitutos, servidores 

desta Corte de Contas, os diversos departamentos desta Corte puderam dar um pouco do seu 

salário para comprar materiais para aqueles alunos da FASEPA, para ajudá-los e o presidente 

da FASEPA, Doutor Simão logo ligou para mim para agradecer. Estava presente o 

Conselheiro Nelson, Conselheiro André, Conselheira Rosa no momento da entrega desse 

material. Eles ficaram extremamente agradecidos por isso, veja só Conselheiro, um gesto 

pequeno nosso que refletiu em uma instituição que trabalha, também, com aqueles adolescentes 

que através da iniciativa de Vossa Excelência damos apoio aqui aos jovens que parece 

pequeno, mas é significativo o apoio a esses jovens. Tudo isso que a gente está mostrando foi 

arrecadado aqui no Tribunal de Contas, eu quero agradecer o pessoal do cerimonial que 

fizeram essa arrecadação que tem um significado, a gente olha essas caixas, tem materiais de 

todos os tipos para que a FASEPA, através do trabalho dos orientadores, dos formadores, dos 

cuidadores, dos que cuidam daqueles jovens, possam inclusive aplicar e quando eles tenham a 

sua liberdade, eles possam ser profissionais, ter uma possibilidade de ganhar. E Vossa 

Excelência presenciou ontem, eu quero agradecer, de todo o coração, a todos os gabinetes de 

Conselheiros, de Conselheiras, Conselheiros Substitutos, a todos os departamentos desta Casa 

que nos repassaram esses materiais para a gente entregar à FASEPA. Obrigada Conselheiro, 

pela ideia. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de 

Contas Silaine Karine Vendramin: Eu vou pedir licença para me retirar porque eu estou indo 
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lá na ALEPA que hoje vai ser um dia histórico para o Ministério Público de Contas, vai entrar 

em votação o nosso plano de cargos. Os servidores já estão lá e eu já estou me dirigindo para 

lá. Então eu peço licença para me retirar. E desejo um feliz Natal, próspero ano novo, 2018 

com muita saúde, muitas realizações, felicidades, que a gente consiga contribuir ainda mais 

com a sociedade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Mas se der tempo, volte para assistir aos corais, voltem. Obrigada 

Doutora, feliz Natal para a senhora também, um feliz ano novo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu realmente quero fazer um 

pronunciamento finalmente, em celebração às festas de fim de ano, mas vou fazer uma 

introdução pela sugestão do Conselheiro Nelson Chaves. São duas coisas diferentes, a 

necessidade, a propriedade e a oportunidade, da creche e do local da creche. O local foi uma 

sugestão, a creche é uma ideia bem-vinda e que não pode ser abandonada, ainda que o local 

não seja, necessariamente, aquele. E aí eu fico pensando Nelson, porque eu tentei há algum 

tempo, não me recordo quando e fiz conta porque eu sempre faço conta para ver se aquilo é 

viável economicamente. Você fez uma citação que ali em volta daquele prédio, na Rui Barbosa, 

esquina com a Tiradentes, tem um monte de lojinhas e cada lojinha daquelas tem um, dois 

funcionários. É impossível para uma loja com dois funcionários fazer uma creche, mas dez 

lojas com dois funcionários são 20 funcionários e talvez já tenha massa crítica para fazer uma 

creche. Fora o shopping, o shopping teria a obrigação de ter a sua própria creche e na 

verdade, as nossas repartições públicas deveriam ter a obrigação de ter a creche, no mínimo 

para os seus funcionários. Ainda que é uma idade transitória, mas aí vem a sequência, qual é 

sequência? A creche não é particular, é pública, aberta a outros, compreendeu Rosa? Quer 

dizer, esta, penso eu, que é a visão que a gente falava há pouco da tal da cidadania coletiva, é 

um problema de todos. A citação que tu fizeste Nelson, sobre a história do pinguim, que cabe 

no pinguim, cabe no lobo, cabe no ratinho, cabe no coelho, se os pais vacilarem, vem o 

predador e leva o filhote. E na nossa sociedade são muitos os predadores para desencaminhar 

as crianças, desde a infância até a mais longa adolescência, é desde o nascimento. E tem uma 

configuração especial que tomou o nosso país nos últimos 30 anos, que também foi constatado 

em uma parte dos seus pronunciamentos, quando você diz: “hoje nós temos a Presidente e a 

Procuradora Chefe do Ministério Público, duas mulheres”. Antes, há 20, 30 anos, talvez essas 
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duas mulheres estivessem em casa, elas não fizessem parte do mercado de trabalho. Era outro 

papel que era representado, por isso quando eu citei aquele adágio que minha bisavó colocou 

na cabeça da minha avó, que colocou na cabeça da minha mãe, que colocou na minha, ou seja, 

“forme uma mulher e formará uma geração” era muito cabível naquele tempo e se aplicou à 

família de Vossa Excelência, Conselheiro Nelson. Mas talvez hoje, os pais e as mulheres se 

revezem muito mais do que se revezavam no passado na educação dos filhos, como também se 

revezam muito mais na busca dos recursos para poder pagar as contas de casa. Então, como 

disse o Conselheiro Nelson, e ele fala de uma coisa que ele sonhava, talvez inicialmente 

sozinho, e hoje milhões de paraenses sonham com ele, que é aquela área lá do Aeroclube. Em 

89 começou, ele viu aquilo, veio no sonho, veio em uma reflexão, “e se isso fosse de Belém, não 

fosse particular, do Aeroclube?”. Passaram-se esses anos e cada vez mais ele ganha força, 

adeptos e vai surgir a oportunidade, como surgiu para o Dória lá em são Paulo que conseguiu que 

uma área de um aeroclube lá em São Paulo fosse doado pelo Temer. O Temer veio aqui doar área 

para a arquidiocese. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Aquela área Conselheiro, só para dizer à Vossa Excelência, foi vereador como eu, 

deputado também, aquela área é pública. Então a gente faz apenas o balanço do custo benefício. 

Cada vez utilizada por um número menor de pessoas, em detrimento de uma população que só de 

89 para cá cresceu cerca de 15%, e carente dessa necessidade. Essa que é realmente a 

característica da luta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E 

aí vai uma das coisas que algum tempo atrás, eu não gosto e não faço, então quando eu elogiar a 

Rosa, ela vai sentir que foi elogiada nas coisas que ela merece elogio. Então não faço elogio 

gratuito Edvaldo, porque é desconfortável até para quem recebe elogio e eu disse que das coisas 

que eu aprendia no dia a dia com Nelson Chaves, era a insistência, que ele chama de teimosia. A 

insistência naquela ideia que ele acredita como boa, não digo que todas as ideias dele chegaram a 

um fim e se tornaram boas para todos, e talvez algumas, com o tempo ele possa ser – como no 

diálogo que ele fez menção – convencido de que não fosse tão boa e por isso ele diminui a 

intensidade com que ele defendia aquela ideia. Mas aquelas boas ideias ganharam adeptos e ganha 

intensidade com o tempo. E Nelson, é muito interessante, a mamãe todo sábado, quando o Vitor vai 

almoçar com ela, cobra: “meu filho, e as creches que você me prometeu?”, porque ela entendeu, 

porque eu li para ela que as creches são tarefas, em princípio, dos municípios e que era tarefa do 

vereador. E ela disse: “e as creches?”, ainda no sábado passado que ele foi almoçar com ela, ele 
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disse: “já está na hora de botar orçamento, o Zenaldo botou as creches”. Aí ele falou que o 

Zenaldo inaugurou 22 creches e ela: “está bom”. Quer dizer, é assim que se forma opinião 

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

Conversar com Vossa Excelência, eu fiz menção à Doutora Silaine antes de sair. No início, podia 

pensar assim: “por que a Aeronáutica está se metendo em escola?”, aí surgiu Rego Barros. E é a 

única escola paraense, pelo que eu vi na televisão no domingo, uma pesquisa ao nível nacional, 

dizendo a única referência para a maior qualidade era Rego Barros, ensino público, mas é dirigida 

pela Aeronáutica. Quer dizer, eu penso que cada um de nós, nos vários setores, assim seria o 

Tribunal de Justiça, está lá a ALEPA, os Tribunais de Contas, Ministério Público, cada um tem que 

fazer o que pode fazer, não importa o tamanho da contribuição que vai dar, mas o importante é dar 

sua contribuição. Eu acho, sinceramente André, que esse é o nosso único caminho para tentar 

reduzir essa desigualdade fantástica que separa grande parte da sociedade brasileira. E isso vai no 

seu raciocínio, concordo também que os shoppings fizessem isso e os supermercados fizessem isso, 

é um trabalho que não pode ser só do governo, mas que o governo dê exemplo por suas 

instituições, que ele também pode fazer. E se você for, por exemplo, comparar o custo disso, o 

orçamento global das instituições, é uma coisa risível, pequeníssima e que pode alcançar pela 

soma de todos, resultado tão grande. Quer dizer, é uma crença e eu não vejo outro, porque a 

Constituição prega isso, como faríamos para reduzir a desigualdade? Que caminhos tomaríamos? 

Se vier algum mágico que ensine uma outra estrada, a gente está pronto para dar o braço a torcer, 

mas qual será esse caminho que não seja assim? É muito difícil. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Por fim, eu queria agradecer neste ano a cada 

funcionário desse nosso Tribunal, pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação, pela construção de 

área desta instituição. Aos funcionários e a seus senhores secretários, que são os que dirigem esses 

esforços, muito obrigado. Foi um ano bastante difícil, e aí eu cumprimento a senhora Presidente, 

que no momento de profunda depressão econômica que o país viveu, Vossa Excelência conseguiu 

manter a nossa instituição funcionando, onde eu, pelo menos, não senti falta do essencial. O 

essencial foi provido para que o nosso trabalho alcançasse o resultado, então o mesmo 

cumprimento, agradecimento e votos que eu faço a funcionários, secretários, eu também começo a 

cumprimentar a Presidente, que aceitou um desafio para o qual ela não havia planejado ano 

passado e que não surpreendeu ao Nelson, nem a mim, nem aos demais Conselheiros porque nós já 

lhe conhecemos, mas que nos orgulha muito a capacidade que você teve de gerir uma quantidade 
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de pessoas, motivá-las e trazer o Tribunal até esse momento. Então, Presidente Lourdes, muito 

obrigado por esse ano, muito obrigado pelo seu empenho, pela paixão com que a senhora 

administrou o nosso Tribunal, eu acredito muito que as coisas feitas com amor são muito mais 

bem-feitas e a senhora faz isso com amor, isso é muito importante, fazer as coisas com amor. E aí 

vai o comentário, se você recorda Nelson, que nós fizemos quando da exposição do sistema de 

informática, que ela exortou para que embora as pessoas estivessem em recesso, não deixassem de 

estar pensando nas soluções, porque embora ela esteja de recesso, a Lourdes vai continuar com a 

mente pensando nos muitos problemas que ela não conseguiu resolver e quais as soluções que ela 

vai trazer no início do ano. E isso é o amor e a paixão pelo que a gente faz. Aos meus colegas 

Conselheiros eu peço desculpas pelas minhas muitas ausências, pelo menos durante os primeiros 

oito meses do ano foi bem complicado para mim, mas os últimos quatro me permitiram tentar, não 

me redimir, mas recuperar as minhas ausências e os meus atrasos, e acho que já ficaram poucos 

processos, não é verdade? Então a todos um feliz Natal e que a gente construa o ano de 2018, a 

palavra prosperidade não pode significar só riqueza, ela tem que significar mais para ela poder ser 

realmente gostosa de ser dita. Então que tenha dentro da palavra prosperidade, justiça, 

solidariedade, fraternidade, amizade, a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada. 

Eu também gostaria de me manifestar, tenho aqui algumas letras e o Conselheiro Nelson 

preocupado: “você já vai encerrar?”, mas mesmo depois de minhas palavras, a palavra vai 

continuar. Mas eu quero dizer, Conselheiro André, que nós estamos encerrando nossos trabalhos, 

deste plenário e das atividades administrativas deste ano de 2017, terça-feira, 19 de dezembro. Em 

que pesem todas as dificuldades como Vossa Excelência acabou de citar, vividas pelo nosso país, 

ainda se recuperando da maior crise econômica da história republicana, várias foram as 

conquistas que podemos compartilhar agora, aqui, neste momento, que podemos festejar. Todos os 

esforços que envidamos para garantir o cumprimento das nossas obrigações e a efetividade da 

nossa missão constitucional não seriam possíveis sem o apoio de todos, de todos mesmo. A 

nomeação de cerca de 20% dos aprovados no concurso público de 2016, mais um fórum e já 

estamos pensando no próximo, Conselheiro. Conselheiro Nelson, já conversamos com o 

Conselheiro André e se Deus quiser o nosso retorno já estamos com a proposta para o novo fórum 

de 2018. 2017 foi um grande sucesso e muita participação, Conselheira Rosa, a contínua 

modernização porque continuamos a modernização da nossa área e Vossa Excelência acabou de 
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falar da tecnologia da informação, e eu agradeço. A última reunião foi um sucesso, Vossa 

Excelência acabou de citar, Conselheiro Nelson a área de informação que foi colocada sob a 

coordenação de Vossa Excelência, uma maravilha, encerramos com chave de ouro. E vamos ter, 

com certeza, no próximo ano, vários eventos juntamente com a nossa Escola de Contas que está 

presidido o Conselheiro Consultivo sob o Conselheiro Luís e da nossa Escola de Contas que foi 

também uma benção. O fomento do controle social por meio da nossa ouvidoria, muito bem 

comandada pela Doutora Rosa Egídia, o aumento expressivo da atuação do TCE Cidadão, 

Conselheiro Nelson, Vossa Excelência propôs e nós recebemos, eu digo assim Conselheiro André, 

nós recebemos quatro comendas esse ano pelo Tribunal, de diversas organizações, instituições, 

inclusive a nível do país. Onde através do IRB, através da Defesa Civil Nacional nós recebemos 

uma comenda da Secretaria da Defesa Civil Nacional pelo evento do TCE Cidadão. Nós recebemos 

a proposta e aquilo que Vossa Excelência, Conselheiro André, do sonho, da persistência, da 

teimosia do nosso decano, obrigada Conselheiro Nelson. O TCE Cidadão buscando atuação, esse 

último Conselheira Rosa, foi para fechar com chave de ouro, todos foram um sucesso, mas está se 

tornando, eu disse, uma coisa de Deus, Deus na nossa instituição, Deus está com a mão sobre nós. 

A nossa permanente busca pela atuação conjunta dos nossos departamentos e pela excelência da 

nossa atividade fim, temos buscado e precisamos, no próximo ano, precisamos Conselheiro André, 

pensar que nossa atividade fim é essencial, o próximo ano nós temos que atuar mais ainda. Não 

poderia deixar de citar ainda, a indução dos estudos que sempre promovemos, cujo o objetivo é 

contribuir para a melhoria dos serviços públicos e essenciais aos cidadãos contribuintes e às 

famílias paraenses. Quero aqui registrar meus agradecimentos a vocês, meus pares, Conselheiro 

Nelson Chaves, Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro Luís Cunha que não estão presentes, 

mas que muito contribuíram, muito bem contribuíram. Conselheiro André, Vossa Excelência com 

todas as dificuldades, mas que seu gabinete, permanentemente, trabalhando e sua ausência não foi 

tão sentida não, sentida porque sim, nós sentimos que Vossa Excelência estava em busca da 

qualidade de vida melhor para você, mas que continuou trabalhando o seu gabinete. Conselheiro 

Odilon que não está presente, Conselheira Rosa Egídia, mas que também o Conselheiro Odilon 

através da Corregedoria de todas as atividades aqui, seu gabinete, muito obrigada. Conselheira 

Rosa Egídia, Vossa Excelência deu continuidade aos trabalhos da ouvidoria e de todas as 

atividades do seu gabinete e do Tribunal, muito obrigada. Aos Conselheiros Substitutos, Doutor 

Julival, Doutora Milene, Doutor Daniel que justificaram suas ausências hoje, mas também que 
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contribuíram muito, em nome deles hoje está aqui presente nosso Conselheiro Substituto Edvaldo, 

muito obrigada, obrigada mesmo pelas contribuições. Aos secretários, aos nossos secretários, 

Conselheiro André, nossos porque a gestão é nossa, minha, sua, do Doutor Odilon e de todos os 

Conselheiros, aos nossos secretários que se dedicaram diuturnamente e a cada um dos servidores e 

servidoras desta Corte de Contas, que nos apoiaram diariamente, no sentido de fortalecer o 

controle externo. Aos nossos parceiros também, Ministério Público de Contas, que com a 

somatória, a parceria deles também nós pudemos realizar o nosso trabalho. À gestão desta Corte 

de Contas e o compromisso que temos em servir o nosso estado e o nosso país, se deu neste ano e 

espero que se dê no próximo ano de 2018, pelas mãos operosas de cada um dos senhores e das 

senhoras. Muito obrigada. Quero desejar um feliz Natal, um final de ano de muita fé e um 2018 

ainda melhor para todos nós, que Deus nos abençoe sempre, Conselheiro Nelson. Que sugestões 

maravilhosas, que nós possamos nos ombrear, estarmos ombreados, que o sucesso de tudo que 

aconteceu este ano foi porque nós nos demos as mãos, que nós possamos estar de mãos dados, 

mesmo separados agora por esse período que vamos estar com nossas famílias, mas continuo 

dizendo, que nós estejamos pensando no que vamos fazer, no que temos ainda muito a fazer em 

2018 e nos próximos anos. Um Natal de muita luz e um ano novo repleto de muita harmonia para 

todos nós. Satisfação e efetividade ao nosso Tribunal de Contas e a cada um dos senhores e das 

senhoras, muito obrigada, de todo o coração. Fiquem com Deus, um abraço forte, meu e de minha 

família consanguínea, que deseja a essa família TCE e Ministério Público. Hoje nós vamos sair às 

13 horas, para que nós possamos ainda compartilhar com os nossos colegas um pouquinho desse 

dia e a partir de amanhã, cada um em suas famílias. E no dia oito nós estejamos aqui, firmes e 

fortes, alegres e muito felizes para continuar o nosso trabalho. Muito obrigada, obrigada a todos, 

aos internautas e coloco a palavra ainda à disposição dos senhores e senhoras, se assim quiserem, 

para que ao final de cada palavra eu possa encerrar essa sessão. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu me associo aos cumprimentos e 

agradecimento a todos aqueles já referidos pelos que me antecederam. A ação de cada um dos que 

aqui trabalham, nas mais diferentes funções, que nos ajuda a fortalecer esse Tribunal na sua 

missão. No mais, eu desejo a todos um feliz Natal, um ano novo de muitas realizações e trabalho. É 

isso Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Queria agradecer, Excelência, aos companheiros plenários, Conselheiros Substitutos, Ministério 

Público, Vossa Excelência como já de uma certa forma fizemos na sessão anterior, todas as áreas 
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da administração. E desejar que todos tenham um Natal de muita paz, um venturoso ano novo e eu 

sempre tenho certeza absoluta que são os desígnios de Deus. Eu quero dizer que hoje é uma data 

muito especial para mim porque neste dia, há 47 anos eu me formava em engenharia. Nunca me 

passou pela cabeça, em algum dia estar em um Tribunal de Contas, não fazia parte das minhas 

pretensões, das minhas modestas aspirações, que era seguir no caminho que meu pai traçou para 

ele e que eu me inspirei para traçar para mim. Mas as circunstâncias da vida, generosidade de 

Deus comigo, com minha família, me trouxeram para um plenário no Tribunal de Contas, que 

acho uma atividade extremamente importante. Procurei aqui, minimamente, me dedicar, 

Conselheira Lourdes acompanhou bem, Conselheiro André também, os dois me conduziram 

para cá, naquela condição de Assembleia Legislativa, mas eu festejo muito porque eu acho que 

ali, penso nos meus pais, é aquilo que a gente ganha, o estudo, o preparo para a vida. E isso 

aqui muito me honrou, de vir para cá, mas é um marco, amanhã estarei na reitoria a convite do 

reitor, vou falar com ele, uma visita de cordialidade, agradecer a grande acolhida que ele deu 

à nossa visita do TCE Cidadão Universitário. E toda vez que eu vou lá, logicamente, porque 

uma das primeiras turmas, Conselheiro André, que se formaram no campus foi a minha, lá em 

1970. Eu acompanhei a fundação daquelas primeiras construções ali, daqueles prédios, área 

alagada, a tenacidade do homem, sempre recordo com muito carinho, muito respeito, saudade 

pela sua memória, professor José Rodrigues da Silveira Neto, que mentalizou aquilo. E há 

pouco a Lourdes falava do Alcir Meira, esteve aqui também, a quem fez o prefácio do livro 

Serzedelo Correia, é um mestre, um arquiteto, engenheiro e foi o grande construtor e projetista 

desse campus universitário que sem dúvida é um dos mais lindos do país, pelos outros que eu 

conheço. Essa data é muito lembrada a mim, logicamente com muito carinho, muita emoção 

porque ali é o caminho da vida que a gente percorreu na escada profissional e a mão de Deus 

é que nos leva no destino que ele traça, misericordiosamente para cada um de nós. Então 

quero renovar nesse dia, que é para mim especial, meus desejos fraternos de um feliz Natal e 

um venturoso ano novo para todos os servidores desta Casa e todos aqueles que eventualmente 

não são dessa Casa e vêm aqui nos assistir na sessão, onde nós pudemos ter a oportunidade de 

ser ouvidos, estendo esses fraternos desejos a todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada Conselheiro Nelson e 

parabéns, que está festejando uma data muito importante na sua vida. E também para nós 
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porque você compartilha dessa engenharia, não só a direta, mas indiretamente as engenharias 

que você propõe, as ideias que você propõe fazem parte, não é Conselheiro André, da 

engenharia. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza: Também Presidente, desejar boas festas a todos, feliz Natal, feliz ano 

novo e que possamos passar com nossas famílias de forma abençoada e voltarmos revigorados 

em 2018, cada vez mais fortes. Obrigado.  Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu só quero lembrar, não vamos 

deixar, que 12 horas nós teremos a nossa participação aqui mesmo, na frente. Eu até gostaria 

que na hora da Cantata nós pudéssemos funcionar a nossa cascata, está bom? Ela vai parar 

por enquanto, mas quando der início à Cantata, que ela funcione, vai ser aqui na frente, à 

frente do Tribunal. 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 dez horas e 

cinquenta e 6 minutos (10h56min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 19 de dezembro de 2017. 
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