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ATA Nº 5.521 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezoito (2018), 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 Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes,  além do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, Daniel 

Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, Odilon Inácio Teixeira, Milene Dias da Cunha em 

gozo de férias. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia nove (9) de janeiro de 2018, 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 Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

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

Teixeira Dias: Declaro-me impedido por força regimental. Manifestação da Excelentíssima 

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

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-

a. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Sua Excelência assim se 

manifestou: Gostaria de justificar um pouco essa nossa sessão em razão do nosso período de 

recesso que tivemos agora no final de ano, não tivemos a oportunidade de fazer as citações. 

Em razão disso, nós temos apenas um processo em pauta porque os outros todos são de 
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julgamentos marcados e não podemos dar a oportunidade, permitir a oportunidade para os 

nossos jurisdicionados de prestarem suas defesas se assim o quiserem. Constitucionalmente é 

um direito e, portanto, nós só teremos, apenas, um processo que não precisa citação, os outros 

que estão na secretaria já houve o procedimento de citação, mas dependendo dos prazos nós 

não tivemos a oportunidade de alcançar o prazo para que os jurisdicionados pudessem 

realmente estar nessa manhã fazendo suas defesas. Então, em razão de seu direito de defesa, 

nós hoje só teremos um processo em pauta. Em seguida, solicitou ao senhor secretário que 

procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2006/53602-1, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Joaquim de Araújo Froes, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Que assim se 

manifestou: Bom dia a todos. Antes de adentrar no processo propriamente dito, e 

complementando a fala da Presidente a respeito da pauta diminuta de hoje. O novo Código de 

Processo Civil prevê a suspenção dos prazos do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, são as 

chamadas férias dos advogados e com certeza a secretaria teve dificuldade em fazer as 

notificações dos advogados porque estão de férias nesse período. E a maioria dos advogados 

que aqui atuam, também atuam no Poder Judiciário, é por isso que alguns Tribunais de Contas 

no Brasil já adequaram o seu Regimento Interno, ou a própria Lei Orgânica seguindo o novo 

CPC, ou seja, suspendo os prazos, alguns estabelecendo até recesso nesse período. Antes era 

de 20 a 06, no Judiciário, nós seguíamos o Judiciário, o Judiciário mudou e alguns Tribunais 

também já o fizeram, para que? Para permitir que os advogados usufruam as suas férias e que 

não haja essas pautas diminuta nos próprios Tribunais de Contas. Nós já podemos pensar a 

respeito, penso eu, em seguir o novo CPC. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, essa observação é muito importante, do 

Conselheiro Substituto Doutor Julival. Em que pese o Tribunal de Contas não ter exigência 

específica do seu representante ou da parte ser um advogado devidamente credenciado pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, mas temos aí, certeza, milhares de processos que têm uma 

procuração ou uma designação de um representante legal que é membro da Ordem dos 

Advogados do Brasil. Então é importante observar essa questão, uma vez que o Tribunal tem 

essa relação institucional com a Ordem dos Advogados, com o Tribunal de Justiça, com o 

Ministério Público e enfim. Então, eu vi uma informação Conselheiro André, não lembro bem, 
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chegou a mim não posso afirmar, é apenas uma observação, que talvez a própria Ordem 

poderia falar com o Tribunal sobre essa questão. Não foi oficial, mas tomei conhecimento por 

alto dessa questão, uma vez que existe esta importante observação feita hoje pelo Conselheiro 

Julival e nós temos que avaliar isso, uma vez que tivemos já duas sessões e vamos ter a 

próxima de terça-feira também já com algumas restrições, então é importante considerar. Não 

que o Tribunal ficará fechado absolutamente, mas o julgamento em si depende dessa questão, o 

objetivo de garantir a ampla defesa e o contraditório. Então agradeço o aparte do colega e 

agradeço, parabenizando pela brilhante observação, uma vez que isso realmente é o que 

acontece, então de fato nós temos essa dificuldade no início, o nosso recesso é diferente do 

Poder Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil e até do Ministério Público, enfim. Então 

nós temos que estar alinhados com essa questão. Depois de lido o relatório e cumprindo 

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

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

registro, com determinação ao Igeprev. 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 pelo 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência passou a 

tratar dos assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes 

termos: Submeto à consideração plenária a proposta de resolução que tem por objeto a 

implementação de acordo de cooperação técnica a ser firmado por essa Corte de Contas, 

através da Escola de Contas Alberto Veloso com o núcleo de articulação e cidadania, 

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 a normas vigentes 

para prestação de contas de recursos públicos da esfera estadual. Informo ainda, que a 

matéria já foi disponibilizada na pasta plenário da rede interna desta Corte de Contas, após a 

realização da sessão do dia 14 de dezembro de 2017. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.979, desta data. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, Doutor Felipe, seja sempre bem-vindo. 

Presidente Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro André, bom dia Conselheira Rosa, bom dia. 

Nossos colegas Doutor Daniel, Doutor Julival, Doutor Edvaldo e o nosso secretário, Doutor 

Tuffi, sua equipe e todos que estão na galeria, bom dia a todos. Presidente, rapidamente eu 

queria fazer o registro, justo, eu considero importante, era efetivamente cumprimentar o 

Doutor Felipe Rosa Cruz, Conselheiro André. Ele vem à frente do Ministério Público de 

Contas, conduzindo muito bem e agora, recentemente, liderou, conduziu a sua sucessão, onde 

foi eleita a Doutora Silaine para o cargo que ele ocupa agora, Procurador Geral. Mas eu não 

posso deixar de reconhecer publicamente, fazer uma proposição no plenário do brilhante 

trabalho desenvolvido por Vossa Excelência. Eu quero só lembrar, Doutor Felipe Rosa Cruz, 

eu tinha falado na sessão anterior e conversando com o Conselheiro Luís Cunha, decidimos 

fazer hoje, na sessão anterior cumprimentamos os 100 anos do cargo de Conselheiro 

Substituto, Ministro Substituto, fizemos uma proposição parabenizando a Doutora Silaine pela 

aprovação dos colegas, lhe dando essa nova missão. E conversando com o Conselheiro Luís 

Cunha, ele diz: “vamos deixar o Doutor Felipe para a próxima sessão para ele ficar sozinho 

na homenagem, ele merece”. Então Conselheira Rosa, o Doutor Felipe tomou posse em 2013 

no cargo e como procurador, assumiu já em primeiro de março de 2016 e vai agora até dia 28 

de fevereiro de 2018, veja o pouco tempo em que ele assumiu, tomou posse e já foi conduzido 

ao cargo de Procurador Geral por merecimento, por competência, por habilidade, por ser um 

bom articulador, por ser um cara inteligente, trabalhador, que une as pessoas e por uma série 

de razões que eu podia aqui ler – e ainda ia faltar. Ele assumiu essa posição em março de 2016 

e agora em 2018 já passou o bastão, quer dizer, já realizou a eleição e vai passar o bastão em 

seguida. Então eu, como homenageei, desejando sucesso à Doutora Silaine, cumprimentei os 

anteriores, como a Doutora Rosa me ajudou muito bem, agradeci e agradeço, lembrando de 

todos que passaram por lá antes e agora a nova geração vem conduzindo o Ministério Público 

de Contas do Estado do Pará, muito bem. Então queria, Presidente, propor ao plenário que 

oficialmente o Tribunal de Contas envie nossos cumprimentos, dando parabéns pela brilhante 

condução, exemplar, e que obviamente dignificou, honrou não só o Ministério Público de 

Contas, mas todo o sistema de controle de contas, controle externo. E quero dizer, Doutor 
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Felipe, que Vossa Excelência quando entrou eu disse: “parabéns, conte comigo” e agora 

também digo: “parabéns pelo que fez e continue contando comigo”, seu amigo, parceiro, eu 

quero ajudar e tenho muito orgulho de Vossa Excelência, da amizade, do carinho e do 

trabalho, de trabalhar junto com Vossa Excelência. Então queria que o Tribunal, Presidente, 

enviasse votos de congratulações, parabéns, louvor à gestão brilhante do Doutor Felipe Rosa 

Cruz, que ainda não saiu, vai sair daqui a poucos dias, deve estar fazendo lá a transição, 

mudando, fazendo as coisas todas, mas já é merecedor à frente desse trabalho maravilhoso que 

ele fez, então se o Tribunal assim concordar, meus colegas, a gente manifestar oficialmente os 

nossos cumprimentos pela brilhante gestão e com certeza como é um homem saudável, novo, 

líder na sua família, agora com novas perspectivas de futuro, voltará a assumir novamente o 

cargo quem sabe daqui a pouco tempo, cumprimentando a todos. Então eu faço esse registro e 

cumprimento também os seus colegas, obviamente todos, Doutor Patrick, Doutora Silaine, 

Doutor Stephenson, Doutora Deíla, todos que compõem o Ministério Público por estarem 

unidos na condução dessa questão. E nós sabemos que essa união, a compreensão, a paciência, 

a ajuda de todos é importante na liderança de qualquer trabalho, então eu cumprimento Vossa 

Excelência por tudo isso. Eu queria, senhora Presidente, fazer essa proposição, pedir ao 

plenário que fizesse esses votos oficialmente. Eu tenho aqui uma observação, mas eu quero 

pedir para o meu colega André fazer para mim essa observação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu gostaria de votar, mas eu vou 

logo fazer o meu comentário. Senhora Presidente muito bom dia; senhor Procurador de 

Contas, Doutor Felipe Rosa Cruz, bem-vindo; senhores Conselheiros Cipriano Sabino, André 

Dias, Rosa Egídia; os nossos Conselheiros Substitutos Julival, Daniel e Edvaldo; servidores da 

Casa, do TCE, do Ministério Público; a todos um bom dia. Senhora Presidente, em uma 

conversa informal com o eminente Conselheiro Cipriano Sabino, estava presente pelo 

Ministério Público a Doutora Silaine Vendramin e a gente fazia aquela saudação à Doutora 

Silaine, mas ao mesmo tempo que fizemos a saudação à Doutora Silaine, a parabenizamos pela 

eleição, ela será a nova procuradora, mas a gente fez referência ao Doutor Felipe. Então 

Doutor Felipe, o senhor – e eu tive o privilégio de ter um tempo com o senhor estando 

Presidente do Tribunal, lhe dizer a minha opinião. Eu dizia ao Conselheiro Cipriano: “ele foi 

muito bem, ele conduziu muito bem, ele mostrou muita competência, ele procurou sempre 
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conduzir as coisas com harmonia, procurando entendimento”, então o senhor fez um trabalho 

grandioso à frente do Ministério Público e o senhor está de parabéns. O Conselheiro Cipriano, 

eu sempre digo que ele é muito feliz porque ele tem uma boa percepção, ele fica atento, eu usei 

até a expressão na sessão anterior que ele está sempre antenado aos acontecimentos, e ele 

comentava comigo: “a gente precisa registrar o nosso contentamento, o nosso olhar positivo 

para a gestão do Doutor Felipe Rosa Cruz” e é exatamente isso. O senhor encerra uma gestão 

com brilhantismo e em um período de crise, nós o governamos na crise, eu, Vossa Excelência e 

agora a Conselheira Lourdes Lima, que devagar começa a sair da crise. E é nesses momentos 

que a gente vê a capacidade do gestor, de fazer o enfrentamento da crise, todos nós, o 

Conselheiro Cipriano ainda pegou um pedacinho de crise, na gestão primeira da Conselheira 

Lourdes Lima ela também enfrentou uma crise, mas como esta do momento, foi braba, a gente 

teve que ter a calma, olhar para a frente, firmeza, dizer não para algumas coisas para poder 

garantir o equilíbrio das contas públicas. E Vossa Excelência, olhando para todo o contexto, o 

aparato do estado, Vossa Excelência que está à frente de uma instituição desse aparato do 

estado do Pará, Vossa Excelência cumpriu a sua parte muito bem, como nós aqui também. E 

fez com que o estado do Pará pudesse hoje ser visto com respeito pelo resto do Brasil, estando 

o estado do Pará em uma situação fiscal, eu posso dizer tranquila, de equilíbrio, diante da 

situação crítica que vive alguns estados brasileiros, e a sua parte o senhor fez muito bem. Mas 

para mim, o que é maravilhoso é o seu jeito pessoal, elegante, educado, inteligente, o trato com 

todos nós, foi muito bom conviver com Vossa Excelência e é uma missão cumprida, o senhor 

vai entregar o órgão ministerial ainda melhor, sai de cabeça erguida, a sensação do dever 

cumprido, isso que é bom. Então hoje, essa pequeníssima homenagem que a gente faz através 

de um ato deste plenário, de reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência é como se a 

gente estivesse fazendo aqui algo justo, muito justo fazer essas considerações, esse 

reconhecimento a um brasileiro que veio para cá, vestiu a camisa do Pará, assumiu um cargo 

público, honrou o cargo público e quando teve a chance de dirigir, de administrar dinheiro 

público, fez muito bem feito. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu tive a honra, Doutora Rosa tem bem a relação na 

cabeça, bem descrito, eu fico até preocupado de cometer alguns erros porque sinceramente, 

não há nenhuma observação a fazer a não ser agradecer a todos do Ministério Público de 
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Contas, pela relação, pela parceria, pelo trabalho honroso, digno, engrandece a nossa 

instituição. Eu tive a alegria quando eu assumi, eu assumi em 2007, completei dez anos agora 

ano passado e eu tive a satisfação de conviver na condução dos trabalhos como o Doutor 

Felipe o faz muito bem, Doutor Antônio Maria, Doutora Maria Helena e Doutor Felipe, que 

tiveram à frente. Não posso esquecer, obviamente, Doutora Iracema, Doutora Rosa Egídia, 

Doutor Ivan e tem uma relação que eu respeito muito, tenho muita consideração e carinho e 

todos que compõem o Ministério Público de Contas sempre tiveram essa relação conosco, com 

o Tribunal e particularmente comigo, Conselheiro Cipriano. Eu sempre fui muito bem tratado 

por todos os servidores do Ministério Público de Contas, os Procuradores Gerais, então eu fico 

feliz, vejo que assim se conduz muito bem. Conselheiro Luís falou muito bem das dificuldades 

que se apresentam à frente de qualquer cargo em qualquer situação, são muitas, só quem senta 

na cadeira sabe das dificuldades, com o Doutor Felipe, Conselheira Lourdes sabe, Conselheiro 

Luís sabe. E muitas vezes, essa união, essa parceria, os colegas apoiando, entendendo, 

ajudando e aí vai não só o Tribunal, como também o Ministério Público, tem uma parceria 

muito grande. Então eu quero reconhecer isso, aplaudir e dizer que voto com muita alegria a 

favor dessa proposição, embora tenha sido eu que falei, mas com certeza todos os Conselheiros 

vão assinar e vão apoiar essa questão, não tenho dúvida a isso Presidente. Eu concordo e voto 

com muita alegria dessa manifestação oficial do Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Presidente, bom dia. Quanto mais a gente gosta da 

pessoa, mais a gente se sente encabulado de elogiá-la porque pode transparecer que é mais do 

que um simples elogio pela performance, mas um elogio também por afeto. Foram muito felizes 

o Conselheiro Cipriano e o Conselheiro Luís quando disseram que iam faltar adjetivos, ou se 

ele listasse todos os adjetivos a sessão se prolongaria muito, para serem atribuídos ao Doutor 

Felipe. E é uma coisa gostosa de ouvir, não é verdade? Mas é merecedora. Ele exerce uma 

liderança silenciosa, não faz barulho, ele é presente e é absolutamente brilhante sem gritar, ele 

chama atenção sem chamar atenção para si, está muito feliz à frente ao Ministério Público de 

Contas, junto ao TCE. Então Felipe, eu agradeço a Deus, dele ter me dado a oportunidade de 

trabalhar ao seu lado. E peço a Deus que te dê muitos anos de vida e felicidade junto à tua 

família, obrigado pelo que você fez pelas contas do Pará, pelo Tribunal de Contas e pelo seu 

órgão, em especial. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 
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Calheiros Lopes: Justamente Conselheiro André, os adjetivos já foram todos usados, não há 

nada mais a acrescentar. A intimidade que nós temos, que se originou lá no Ministério Público, 

também me coloca nessa situação referida pelo Doutor André. De modo que eu apenas ratifico 

tudo que eu lhe digo pessoalmente, parabéns e sucesso nessa empreitada. Outras gestões virão, 

certamente. Parabéns e estou de acordo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Também gostaria de ratificar todas as 

manifestações aqui proferidas e certamente, com apoio dos nossos Conselheiros Substitutos, 

que devem estar com o mesmo pensamento, com o coração voltado para o mesmo tipo de 

manifestação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Presidente. No mesmo sentido das palavras anteriormente proferidas, aliás, 

primeiramente eu agradeço ao Conselheiro Cipriano Sabino pelo apoio ao comentário que eu 

fiz a respeito das férias dos advogados, assim denominadas, que é a suspensão dos prazos 

processuais no período de 20 de dezembro a 20 janeiro. Obrigado Conselheiro Cipriano, mais 

uma vez. Quanto ao nosso Procurador Geral ainda em exercício, Felipe Rosa Cruz, na última 

sessão me dirigi a ele como inoxidável, que foi uma palavra que aprendi com o próprio, se 

dirigindo a uma outra pessoa. Inoxidável no sentido literal significa um metal que não 

enferruja, que não cria ferrugem, e no sentido figurado é aquele que não se desgasta com a 

ação do tempo, aquele que não sofre com a função que exerce. Nós percebemos isso com o 

nosso nobre Rosa Cruz, nosso Procurador Geral. Nós já sabíamos do potencial, sabíamos já 

da inteligência, da boa oratória e ele cresceu em um gráfico, ele foi ascendente em todo o 

período em que exerceu a sua função, com a sua boa oratória, com as suas boas intervenções, 

sempre probas, pertinentes e centradas na matéria, então está de parabéns. Eu agradeço pelo 

privilégio de participar de um trabalho ao lado do nobre Procurador Geral, e desejo 

Excelência, que vá bem o seu espírito assim como vai bem a sua saúde e a sua vida 

profissional, que o senhor possa abrir as portas do coração àquele que bate e quer fazer parte 

da sua vida. Obrigado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo 

a matéria consubstanciada no Ofício nº 006/2018-SEGER, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Minha surpresa e satisfação, alegria de retomar os trabalhos ouvindo de Vossas Excelências 

esses elogios que eu tributo mais à amizade do que propriamente merecimento. Agradecer ao 
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Conselheiro Cipriano, sempre tão atencioso, sempre tão antenado como falou o Conselheiro 

Luís Cunha, eu quero apenas agradecer essa homenagem, dizer que sem o apoio do Tribunal 

de Contas, sem essa parceria que já é histórica, que precede a minha gestão, que é exemplo 

para todo o Brasil no controle externo e que foi forjada lá atrás por todos que nos 

antecederam, e eu cito aqui alguns com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, Doutora 

Helena, Doutor Antônio Maria. Não tive a oportunidade de ser contemporâneo do Doutor 

Pedro, mas o legado que ele deixou e as histórias que eu ouço são as melhores e mais 

edificantes possíveis. Sem o apoio de vocês, de todos vocês, certamente as dificuldades teriam 

sido bem mais difíceis de serem transpostas. O apoio dos meus pares, de todos os procuradores 

dessa nova geração, como falou, o aprendizado diário que eu tive com o Doutor Antônio 

Maria. E tenho certeza que eu observo e apreendo de cada um de Vossas Excelências as 

qualidades que vocês já acumularam ao longo da vida pública, com todos, Conselheiro 

Cipriano, Conselheiro Luís Cunha, Conselheira Lourdes agora, com os quais eu tive a 

oportunidade de partilhar essa bancada eu observo, aprendo, escuto e peço conselho de todos. 

Conselheiro André com sua inteligência ímpar e sua fidalguia, Conselheira Rosa que já há 

quatro anos a gente tem uma convivência bem próxima, que nos recebeu no Ministério Público 

de Contas, que estava lá quando chegamos, os Conselheiros Substitutos, enfim, todos. 

Agradecer o reconhecimento e dizer que eu me sinto extremamente honrado e guardarei com 

muito carinho em um lugar bastante querido da memória essa sessão de hoje. Muito obrigado 

a todos, de coração. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Esta presidência também propõe a este douto plenário dois assuntos 

um pouco tristes, verdade Conselheiro. Um aconteceu no dia de Natal com o nosso chefe de 

gabinete, o nosso amigo Josué Maestri, que entregaram para Deus a sua avó. Estava bem, 

tranquila dentro de casa, de repente se sentiu mal no dia de Natal – e partiu. Eu inclusive não 

tive a oportunidade porque eu estava fora, estava em Irituia, depois eu vim aqui com a minha 

família, mas eu gostaria de deixar o nosso registro, os nossos sentimentos a ele, a toda a 

família dele, principalmente que era a mãe da mãe dele e ele sempre me falava dessa 

mãezinha, que era a segunda mãe dele. A vó dele, dona Eunice Barbosa Silva tinha um carinho 

especial muito grande por nós também, quando eu chegava lá, me tratava como se fosse da 

própria família Conselheiro André, era uma pessoa de bem com a vida. Ela era funcionária 
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aposentada do Ministério da Agricultura, ela era ministra da Igreja do Evangelho 

Quadrangular, uma pessoa muito fina, que Deus levou sem sofrer muito. Se sentiu mal e logo 

levaram para um hospital, para a Unimed e ela veio a óbito, então gostaria de deixar meu 

registro. Josué, uma pessoa que desde quando eu iniciei há quase 16 anos aqui nesse Tribunal, 

ele trabalha comigo, tem sido uma pessoa que tem nos dado uma ajuda muito grande aqui no 

Tribunal e o sentimento dele, da família me comoveram muito, então eu gostaria de deixar esse 

registro aqui nesta manhã, por conta de ser uma pessoa que comentava muito sobre o carinho, 

as orações que essa avó dele sempre fazia por ele, pela família e por nós aqui. Então dona 

Eunice Barbosa da Silva já está nos braços de Deus e a gente deixa aqui o registro e gostaria 

de pedir ao plenário para a gente mandar para família, para sua filha, o seu genro, toda a 

família. Também ontem eu participei da missa de sétimo dia da mãe da secretária de controle 

externo, a mãe da Ana Paula Cruz Maciel. Já vinha sofrendo há alguns dias, quando nós 

entramos em recesso ela foi acometida de um problema sério de saúde e já estava 

hospitalizada, passou bastante dias na UTI e não resistiu. Então no dia quatro de janeiro ela 

partiu e ontem nós participamos da missa do sétimo dia dela, genitora da Ana Paula Maciel 

Cruz, dona Maria Zuíla Oliveira da Cruz. Inclusive, ao final nós assistimos um pouco do 

histórico da vida desta mulher, uma grande guerreira. Não cheguei a conhecê-la pessoalmente, 

mas a Ana Paula sempre me falava da família e principalmente da mãe dela, e ontem ao final 

da missa do sétimo dia, o cunhado dela fez uma crônica sobre a vida desta senhora. Então 

gostaria também de compartilhar com Vossas Excelências e pedir que nós façamos um voto de 

pesar à Ana Paula Cruz Maciel e à sua família. Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência 

concorda conosco pelas duas proposições, que é o mesmo assunto? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, obviamente 

que não gostaríamos de votar nesse tipo de proposição, encaminhar votos de pesar para 

ninguém, obviamente. Mas eu encaminho no meu coração o sentimento de pesar, rogando a 

Deus, obviamente, que conforte as famílias, os dois são muito queridos e obviamente merecem 

o nosso abraço, o nosso carinho e rogando a Deus que conforte as famílias. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Prestando as 

condolências aos dois servidores desta Casa, peço a Deus que conforte do coração do Josué e 

da Ana Paula. Foram, então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, 
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ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 004 e 005/2018-SEGER, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

Senhora Presidente, eu estava aqui revendo minhas anotações, até consultei o nosso secretário, 

Doutor Tuffi e o Tribunal tem a competência constitucional de examinar, avaliar e dar um 

parecer técnico nas contas do governo, Poder Executivo. Esse parecer é encaminhado então à 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que aí sim vai aprovar ou rejeitar as referidas 

contas, mas a competência é do Tribunal de Contas, que tem essa observação técnica a fazer 

com relação ao equilíbrio das contas, aos recursos, se foram devidamente aplicados, os 

percentuais foram cumpridos e enfim, e tem a competência de rejeitar as contas, a competência 

de aprovar com ressalvas, aprovar e a competência de fazer recomendações para ajudar o 

Poder Executivo, governador, governadora, a quem estiver à frente, a observar questão de 

gestão, de equilíbrio e de trazer a busca, obviamente, de uma gestão de excelência, melhorando 

a qualidade de vida do povo do Pará. E eu vi aqui nas minhas anotações que eu fiz uma 

manifestação, salvo engano, Doutor Tuffi me recorda, no início de dezembro, dia sete, com 

relação a uma notícia nacional veiculada e aqui no Pará também, de uma manifestação do 

Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, que fez uma avaliação dos estados e 

imprimiu, ou seja, identificou uma classificação, Conselheiro André, Conselheira Rosa, Vossas 

Excelências também se recordam. E a classificação vai da letra “A” à letra “D”, vejam bem 

que são quatro posições, A; B; C e D. Eu falei naquele dia, mas eu não observei um detalhe, 

por isso eu falei agora nessa questão da competência do Tribunal de dar a sua opinião técnica, 

inclusive de rejeitar, inclusive de fazer com ressalvas, inclusive de fazer recomendações e eu 

não me manifestei no sentido de encaminhar essa manifestação ao governador do estado. E eu 

queria fazer agora Presidente, se o plenário concordar, e fazendo com a maior tranquilidade e 

imparcialidade possível, porque é motivo de orgulho para os paraenses, como cidadão 

paraense, fiquei muito orgulhoso e feliz porque participei de movimentos e atitudes, trabalhos. 

Por exemplo, em Minas Gerais quando fomos discutir e debater a Lei Kandir, que o Presidente 

do Tribunal de Contas, o secretário da Fazenda falando das condições que estavam as contas 

de Minas Gerais. E lá eu tive a alegria, como eu sou Conselheiro, tenho que participar do 

processo de análise das contas, como já fiz ou até quando um colega faz, a gente está antenado 

ali, trabalhando. Tive a oportunidade dizer: “olha, no estado do Pará é um pouco diferente a 
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situação”, e todos ficaram surpresos. Teve até um Conselheiro Substituto que me questionou, 

se a gente via tal dado, com certeza, “vocês verificam tal situação assim?”, eu até indignado 

respondi para ele mais do que ele me perguntou, e ao final todos ficaram surpresos. Então isso 

é motivo de alegria e de bom exemplo, Presidente. Como eu manifestei aqui o meu repúdio ao 

Governo Federal, de ajudar Estados quebrados, ou seja, beneficiando quem fez coisa errada, 

eu manifestei aqui, “como pode o contribuinte, o cidadão com seu dinheiro ajudar aquelas 

pessoas que não geriram bem os seus Estados, que desviaram recursos”. Agora eu quero 

manifestar minha satisfação e alegria na mesma humildade, mas na competência de 

Conselheiro, no sentido de dizer parabéns ao governador do Estado. Lembrando apenas, o 

Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, fez essa avaliação e faz anualmente, e não é a 

primeira vez que o estado do Pará está nessa situação, graças a Deus. E o estado do Pará 

recebeu a nota A, Conselheiro André, como se fosse a melhor nota, a nota A. Apenas três 

Estados da federação foram enquadrados nesta avaliação como nota A, e foi o Espírito Santo – 

aliás não foram três, perdão, dois apenas – Espírito Santo e Pará. Segundo os critérios 

adotados pelo Ministério da Fazenda, que observou o equilíbrio das contas, endividamento, 

poupança corrente, liquidez, ou seja, todo o equilíbrio do Estado, de todos os Estados. E 

apenas o Estado do Espírito Santo e Pará alcançaram a nota máxima que é a nota A. Então 

Conselheiro André, vou dar aqui rapidamente porque nós temos um pouco de tempo, a letra B 

por exemplo, ficou Acre, segunda opção, que é uma nota boa, mas não foi a letra A, mas foi 

uma nota boa. Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Maranhã, Paraíba, Paraná, Rio 

Grande do Norte, que agora passou a ter problema porque eu estava comentando ontem com o 

Conselheiro Luís Cunha que ano passado, até primeiro, segundo semestre apareceram alguns 

estados em crise total. A partir daí, começaram a aparecer outros, então se eram três já 

passaram para seis e eu não tenho dúvida que daqui a pouco vai aparecer mais, ou seja, 

aqueles que conseguiram – vamos dizer assim, com todo o respeito – maquiar alguma coisa, 

não tem como esconder, vai aparecer. E aí agora vem aparecendo mais, e aí vem até o estado 

de São Paulo recebeu essa avaliação. Aí vai para a letra C: Bahia, Distrito Federal, Mato 

Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, aí a nota vem discriminando. E ainda vai até a letra D: Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul e alguns outros estados estavam com essa manifestação de letra 

D porque estavam em condições precárias. O estado de Minas Gerais que é conhecida a 
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situação por todos no Brasil e já é amplamente divulgado, hoje mesmo o Bom dia Brasil fala 

que já está prevista a conta negativa em 2017, 18 e até 2019. Estão fazendo uma campanha de 

arrecadação lá para tentar pagar em dia os salários. Então, na mesma condição que o 

Tribunal tem a competência constitucional de rejeitar, de votar com ressalva, de fazer 

recomendações e tudo mais, eu acredito que independentemente de qualquer situação o estado 

do Pará, mais uma vez, recebeu a nota A com uma excelente gestão de equilíbrio, capacidade 

de endividamento, tem poupança, tem reservas, tem liquidez. Inclusive, fez até investimento no 

estado, não foi o que o governador queria, mais de 1% foi investido no estado e aí está 

aparente, as obras aí. É claro que poderia ser feito muito mais, se tivéssemos recursos da Lei 

Kandir nós poderíamos ter investido, se assim o governador que tem o poder dado pelo povo 

para fazer essa gestão, até três vezes mais para investimento. Mais um orçamento na área da 

educação por exemplo, mais um orçamento na área da saúde. Em que pese todas essas 

dificuldades que o Conselheiro Luís Cunha colocou muito bem, governador conseguiu se 

colocar nessa condição de equilíbrio, de liquidez, totalmente controlando o endividamento do 

estado, tendo uma poupança corrente. Então eu queria aqui senhora Presidente, considerando 

a manifestação que eu fiz, mas essa de hoje não posso deixar de registrar, que o Tribunal, se 

assim concordar, envie o reconhecimento por essa manifestação do Ministério da Fazenda e 

cumprimentar o governador, os parabéns por conduzir o estado dessa maneira que nos deixa 

tranquilos, até para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para todos a condição de 

ter um gerente, ou vamos dizer assim, um diretor, um governador propriamente dito, à frente 

dessa administração dessa gestão que apresenta o Estado para o Brasil em uma condição que 

nos orgulha. Então era essa a proposição que eu gostaria de fazer Presidente, reconhecendo. 

Tem aqui várias informações, o próprio secretário me deu algumas da minha fala da outra vez, 

eu peguei informações do Valor Econômico, de jornais nacionais, do jornal O Liberal, enfim, 

que eu fiz o pronunciamento, mas podemos resumir desta forma. Eu acho que devemos 

reconhecer o governador por esse trabalho brilhante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Fica até estranho a gente que fiscaliza o Poder Executivo 

fazer um comentário dessa natureza, fica estranho. Você fiscaliza ele e elogia, mas o 

Conselheiro Cipriano foi novamente muito feliz em fazer a abordagem, até porque ele foi aqui 

no estado do Pará, o protagonista dessa discussão da Lei Kandir, foi ele que iniciou a 
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discussão. O estado está perdendo muito e ele trouxe isso para uma discussão maior, que até 

então se discutia internamente, no governo do estado, o estado está perdendo e ficava ali entre 

eles. O Conselheiro Cipriano trouxe isso para a discussão com a sociedade, foi o primeiro a 

apontar, na época, o levantamento do Tribunal apontava 21 bilhões, quando ele estava 

Presidente e fez o primeiro levantamento. E hoje, graças a Deus, a gente não teve a melhor 

solução, o desejável, mas teve uma solução. Esse movimento que o TCE foi protagonista 

através do Conselheiro Cipriano, apoio da Assembleia Legislativa, o governador que também 

encampou, foi ao Supremo Tribunal Federal, o trabalho do IRB que também teve a 

participação do Conselheiro Cipriano, a discussão nacional cresceu e o Congresso encontrou 

uma solução. Ainda não foi o caminho dos sonhos, mas foi, um caminho que hoje a gente pode 

dizer que vem algo de retorno, de compensação para o estado do Pará. Então como eu iniciei 

dizendo que parece até uma coisa estranha a gente elogiar quem a gente fiscaliza, mas é 

importante também a gente reconhecer o valor do outro, o esforço do outro porque a gente está 

em um país que mostra todos os dias a realidade das administrações estaduais. Eu achava que 

o Rio Grande do Norte, um estado pequeno, não tinha problemas, fui ver agora, eu achava que 

o problema estava no Rio Grande do Sul, Minas Gerias, Rio de Janeiro. São Paulo eu posso 

até dizer que é um outro país, São Paulo resolve facilmente os seus problemas pelo potencial 

econômico que tem, a gente não pode nem tanto dizer que São Paulo está em crise, apesar de 

dever muito. Agora, a situação do Rio de Janeiro é caótica, Rio Grande do Sul, Minas caminha 

e agora como disse o Conselheiro Cipriano, vários estados estão mostrando a sua realidade, a 

sua cara. E enquanto isso, o estado do Pará, caladinho, fez a travessia Conselheiro André, o 

governador Simão Jatene não atrasou um único dia nos dois anos de crise, o salário dos 

servidores, um único dia. Então Vossa Excelência está certo, Conselheiro Cipriano, a gente 

também tem que reconhecer, quando precisar elogiar, elogiar, até mesmo aqueles que a gente 

fiscaliza, tem o dever constitucional de fiscalizar. Uma vez eu disse assim, eu estava Presidente 

e eu falei publicamente aqui, quando ele veio proferir aquela palestra, eu dizia que na minha 

condição de cidadão – aliás foi no dia da posse – eu me sentia muito orgulhoso de ser 

governado por um homem como Simão Jatene, olhando para a minha condição de cidadão 

paraense. E hoje, vendo o que está acontecendo no Brasil Conselheiro André Dias, como a 

gente a teve sorte de nesse momento de crise ter à frente do estado do Pará, Simão Jatene 
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governando. Ele fechou a torneira quando precisou, foi duro quando precisou e na verdade, 

nós que fazemos aqui o controle, o grande controlador nesse momento do estado do Pará 

chama-se Simão Jatene. E Conselheiro André, renasce a esperança em todos nós porque ele 

também protagonista desse momento, apresenta um plano chamado de 2030, Pará 2030, que 

mostra um horizonte, mostra um caminho que nós vamos seguir para crescer, do ponto de vista 

econômico e melhorar a qualidade de vida da população. Que não adianta dizer: “vou fazer 

estrada, ferrovia, vou melhorar a educação, a saúde”, se não tem dinheiro, primeiro você 

precisa resolver o problema econômico do seu estado. Resolvendo a economia, o resto vai fluir 

naturalmente, tendo dinheiro se faz as obras, não tendo dinheiro não se faz nada, e o Pará 

aponta para o futuro, mostrando um caminho. Um trabalho muitíssimo bem feito, que enche a 

gente de esperança de termos um estado melhor, mais forte, com qualidade de vida melhor 

para todo mundo. E onde a gente entra nisso? A gente vai crescer também Conselheira 

Lourdes Lima, sabe por quê? Vamos ter na nossa cota orçamentária do TCE, assim como o 

Ministério Público, um quinhão financeiro maior porque vai ter um crescimento de receita e 

com o quinhão financeiro maior a gente vai poder fazer o Tribunal crescer ainda mais 

institucionalmente. A gente vai poder remunerar ainda melhor os nossos servidores, a gente vai 

poder investir ainda mais em tecnologia da informação, a gente vai crescer de todas as formas, 

a gente vai poder ampliar os nossos sistemas, a nossa fiscalização, melhorar as nossas 

auditorias, então eu estou com muita esperança. E nesse ponto a gente não pode se excluir, “eu 

não posso debater isso porque eu sou Conselheiro, eu fiscalizo o governador”. Negativo. Nós 

fazemos parte, se o estado quebrar, quebra o Tribunal também e o TCE têm também a tarefa, a 

missão de orientar, de dizer: “não é por aí”, mas tem também de induzir, ser indutor porque 

nós temos sabe o que, Conselheiro André? Informações, quem sabe se o Conselheiro Cipriano 

lá atrás não tivesse levantado esse debate da Lei Kandir, a coisa não teria acontecido, não 

teria chegado onde chegamos, precisou alguém levantar a bandeira: “chega, isso está 

demais”. E temos que continuar porque a federação, o Governo Federal, é perverso com o 

estado do Pará. Eu vi uma reportagem hoje que aponta que 30% da economia paraense, 30% 

do PIB não é tributável, isso é um absurdo porque a média nacional é 10%. Isto é, nos Estados, 

as desonerações chegam no limite de dez, no estado do Pará, 30. Como pode você não tributar 

30% da sua economia? Isto é, fica muito pouco para o estado investir naquilo que é preciso, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 30

principalmente em infraestrutura. Agora o agronegócio novamente dando lição, o que salvou o 

país esse tempo todo foi o agronegócio e tem que ter um olhar mais respeitoso, de apoio ao 

agronegócio, a agricultura brasileira. E o estado do Pará tem um potencial extraordinário. 

Festejar recentemente a notícia que já somos o primeiro produtor de cacau do Brasil, superamos a 

Bahia, e temos um cacau de altíssima qualidade, o que falta agora Conselheiro André, é fabricar 

aqui o chocolate, um chocolate igual ao da Suíça, igual ao da Bélgica. Por que sai daqui o nosso 

cacau e vai produzir ou no Rio Grande do Sul ou vai para o exterior? Vamos produzir aqui, por 

que isso vai verticalizar a produção e gerar empregos e riqueza. Se nós temos a matéria-prima, por 

que não fabricamos o melhor cacau do mundo aqui no Brasil? E assim vale para tudo mais, a gente 

tem bem aqui ao lado a fábrica de alumínio, Conselheiro Julival, e não se fabrica aqui uma panela, 

pelo amor de Deus. Aí você tem a maior reserva de minério de ferro do Brasil e aqui não se produz 

um vergalhão, também não pode ser assim. Então eu estou muito otimista em relação ao futuro do 

estado do Pará, e sinceramente, a hora que ele deixar esse governo eu vou cumprimentá-lo 

Conselheiro André, e dizer: “fiquei muito satisfeito com o seu governo”, porque falhar todo o 

governo tem, mesmo sendo um grande controlador, é impossível não ter uma falha aqui, outra ali 

porque você tem uma equipe, tem secretário, um ou outro pode falhar, até mesmo cometer a 

corrupção. Mas você sabe que o comando é sério, o comando é competente e isso ele fez muito bem 

e nós precisamos registrar isso, que o governador Simão Jatene é um grande brasileiro, um grande 

paraense, um grande administrador público. É o que eu tenho a dizer. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Na verdade, agradecendo a 

ajuda do Conselheiro Luís Cunha, mas antes o Conselheiro André vai falar. Essa informação que 

ele trouxe da crueldade do governo central, que toma conta de quase 70% de todo o recurso de 

todo o Brasil, e fica ali com um poder imperial em cima dos Estados. Por outro lado, Conselheira 

Lourdes, Doutor Felipe, Vossa Excelência sabe bem disso, Conselheira Lourdes também, a 

contribuição do Pará para o equilíbrio das contas nacionais. Chega a ser uma coisa cruel, e 

enquanto o Pará faz toda a sua parte e ainda contribui de forma extraordinária para o equilíbrio 

das contas do Governo Federal, faz cortes, não investe o que precisava, investe pouco, mas investe 

e tudo mais, ainda, como disse o Conselheiro Luís Cunha, é tratado de forma, enfim, muito difícil 

essa questão do governo central. E o equilíbrio da balança comercial, da balança do Brasil, o 

estado do Pará não recebe o que merecia. Por outro lado, os estados que estão quebrados, 

Conselheiro André, vivem recebendo recursos da União, que poderiam ser dados aos estados que 
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tentaram fazer a coisa certa. Isso é que me deixa mais triste. Mas como é que fica, Conselheiro? 

Temos que encontrar uma forma, mas não pode prejudicar aquele que está fazendo o trabalho 

certo, ao contrário, tem que premiar. O meu objetivo, de coração aberto, como cidadão e como 

Conselheiro nesse sentido, é dizer: “como a gente pode dizer para ti: ‘tuas contas estão 

reprovadas’ ou ‘tu tens que fazer essas e essas recomendações’ ou aprovar com ressalva, mas poxa 

vida, se está sendo feito direito, que está caminhando bem, que nos deixa felizes, nós temos que 

dizer também: ‘parabéns’ e dizer também: ‘muito obrigado’”. Então eu faço isso com a maior 

tranquilidade porque já fui relator das contas do governo, já fiz várias observações, 

recomendações, sucessivas, Vossa Excelência também já foi, já fez. E quando a gente chega nesse 

momento, claro que pode ter aqui, ali e olhe Conselheiro André, o governo tem tido a preocupação 

de cumprir todas as recomendações do Tribunal de Contas, a gente percebe e aí surgem novas 

recomendações por outras questões, porque vai evoluindo, mas foram cumpridas A, B, C. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheiro Cipriano, 

era exatamente, digamos, juntando o que Vossa Excelência abordou neste momento, com o que o 

Conselheiro Luís Cunha falou a pouco, sobre a questão de apesar de julgar as contas ele sente e 

acho que podemos nos sentir à vontade em fazer esse registro de mérito por parte do Executivo, eu 

lembro o seguinte: o professor não dá aulas, ele não aplica provas? E nas provas ele não dá notas? 

Ele reconhece o esforço do aluno que acompanhou a matéria, e aí está exatamente a questão que o 

Conselheiro Cipriano agora abordou ou tangenciou. Eu estou aqui há cinco anos, a cada 

recomendação você pode observar que no ano seguinte o governo, Doutor Simão Jatene, se 

empenhou em superá-las. E está aí o sucesso da sua administração, está registrado pelo Banco 

Central, pelo Ministério da Fazenda, o sucesso da administração porque na estação de idas e 

vindas entre Tribunal de Contas, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Tribunal de Contas 

exerceu o seu papel e o Poder Executivo, a gestão do Simão Jatene teve a sabedoria de absorver 

aquelas recomendações como uma forma de aperfeiçoamento de sua gestão. Então Cipriano, os 

cumprimentos a esse governo e a essa equipe liderada pelo governador Simão Jatene também, de 

certa forma, alcança o Tribunal de Contas que em momento oportuno também registrou como ele 

sugeria para que essa administração se aperfeiçoasse. Poderia ter tido um outro tipo de gesto, os 

governos, os governos que não têm humildade de querer aprender, melhorar e fazer melhor o ano 

seguinte, podem criar uma incompatibilidade com aqueles que eventualmente querem sugerir e 

participar do aperfeiçoamento da administração pública. Quando Vossa Excelência, Conselheiro 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 32

Cipriano, fez o levantamento sobre as perdas da Lei Kandir e teve a sabedoria, a humildade de 

entregá-las a quem age em nome do Estado, esse Estado agiu. E também Vossa Excelência não se 

quedou dizer: “lavei as minhas mãos” porque esse Tribunal, nos momentos que lhe foram 

oportunizados também esteve junto a outros Tribunais, junto ao Tribunal de Contas da União, 

esteve defendendo a mesma tese. E mostrou que em verdade, e isso é uma outra coisa muito 

interessante Doutor Felipe, a democracia não funciona com uma pessoa sozinha, senão vira uma 

autocracia, mas sim ela enreda e absorve várias pessoas que tiveram a capacidade e a humildade 

de reconhecer o talento de diversos, e se somar em uma ideia comum, que é a construção de um 

estado democrático de direito mais fortalecido. Eu, quando leio os jornais e assisto à televisão, e 

ouço esses reconhecimentos a esta etapa de evolução de administração pública do nosso Estado, eu 

coloco em comparação à primitividade da nossa economia, economia eminentemente agrícola, 

rural e uma parte grande, extrativista. E aí o Conselheiro Luís Cunha abordou com muita 

perspicácia dizendo: “não, mas nós não nos conformamos com isso”, tanto que o governador 

preparou um projeto para 2030 onde já mostra a evolução desse estágio primário já para um 

estágio secundário, mais industrializado, utilizando-se das vantagens competitivas que temos em 

virtude de um solo muito bom, de uma iluminação quase 12 horas por dia, de uma hidratação por 

causa do regime de chuvas e regime de rios que permitem que uma agricultura se desenvolva. E 

onde nós, cidadãos que aqui moramos, vamos nos empenhar para construir um estado diferente de 

coisas. Uma vez eu conversava com o Conselheiro Luís e ele manifestava a preocupação, uma 

parte de nós como está acabando. As reeleições estão suspensas por entender que alguns lugares 

criaram um tradicionalismo e levou um conservadorismo, em outros é uma pena porque a gente 

fica pensando: “ainda tinha mais a contribuir”. Mas também riqueza da democracia está em nós 

prepararmos gerações seguintes, que tenham a visão apoiada nos bons exemplos do passado. 

Então eu quero aproveitar o registro do Conselheiro Cipriano para dizer que também me sinto, 

como o Conselheiro Luís Cunha, premiado por nesse momento de dificuldades do Brasil nós termos 

tido um governante com a aplicação e o conhecimento técnico, a devoção e a capacidade que tem 

demonstrado o governado Simão Jatene. Deputado Celso está chegando, justamente estava há 

pouco falando da Assembleia Legislativa, sejam bem-vindos senhores vereadores, deputado Celso, 

seja bem-vindo também. Por todos esses motivos eu realmente me sinto muito satisfeito na manhã 

de hoje, de começar o ano dizendo: “temos muito trabalho pela frente, mas haveremos de construir 

um estado à altura do povo que aqui está e das bênçãos que Deus aqui colocou”. Consultado o 
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Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 

007/2018-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora Presidente, eu só queria também mostrar aqui o meu contentamento com a 

presença do deputado Celso Sabino e cumprimentar os vereadores de Jacundá, bem-vindos. E 

assim, é muito bom ele estar aqui para ouvir esse comentário porque o Poder Legislativo do estado 

do Pará na atual legislatura, tem feito um trabalho diferenciado, não é isso Conselheiro Cipriano? 

Então é muito bom a presença dele aqui porque a contribuição do Poder Legislativo é para todos 

nós, para o TCE, Ministério Público de Contas. A compreensão do que deve aprovar ou não, o 

debate que aumentou, não é verdade Presidente? E a Assembleia Legislativa acatou várias 

recomendações do TCE, eu lembro que quando o Conselheiro Cipriano estava Presidente, que a 

gente se manifestou de forma dura à Assembleia Legislativa, eles acataram, a extinção do Ipalep, 

várias alterações que aconteceram na Assembleia para melhor, a extinção de convênios, foram 

proposições aqui do TCE, Conselheiro Cipriano estava Presidente. Então era isso que eu queria 

dizer, acrescentar só para registrar, com satisfação a presença do deputado Celso Sabino. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Antes do Conselheiro Cipriano se manifestar, essa presidência também se manifesta no 

sentido de seja bem-vindo deputado Celso, Vossa Excelência sabe que tem aqui nesta Casa o 

carinho de todos nós, certamente os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Ministério Público de 

Contas, ao qual Vossa Excelência já fez algumas proposituras no sentido de cidadãos do Pará, com 

muita honra. Enfim, Vossa Excelência como o Conselheiro Cipriano, sempre prontos, atentos, 

como disse o Conselheiro Luís, antenados e o Tribunal, o pleno estava tecendo alguns comentários 

no que se refere ao trabalho do governo do Estado, do atual governador do qual Vossa Excelência 

é o líder lá na Assembleia. E também os nobres vereadores do município de Jacundá, sejam todos 

bem-vindos aqui a essa Casa, que também é de Vossas Excelências. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria fazer uma 

proposição, tem a ver com esta, aliás que sem isso talvez fosse mais difícil, talvez até impossível. 

Conselheiro Luís Cunha já iniciou a fala, Conselheiro André também. A Assembleia Legislativa do 

Estado do Pará, Presidente, ela tem uma participação direta nesta questão, o Conselheiro Luís 

Cunha falou muito bem quando o Tribunal conversa com a Assembleia na hora de avaliar a sua 

competência institucional que é analisar as contas, fez recomendações, eu me lembro que o 

Presidente da Assembleia, deputado Manoel Pioneiro esteve aqui por uma série de questões, 
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inclusive para tratar das recomendações, o Conselheiro Nelson sempre batia nisso, que a 

Assembleia não tem competência de fazer convênio e chegamos ao entendimento, atendendo à 

recomendação do Tribunal, Presidente na época Manoel Pioneiro e Márcio Miranda vem 

mantendo isso, pararam de fazer convênios. E outras recomendações foram atendidas pela 

Assembleia, mas falamos da gestão da Assembleia Legislativa, agora o estado do Pará classificado 

com, posso dizer, excelência na gestão, na letra A, nota máxima, isso não sou eu que digo, é o 

Tesouro Nacional, a Assembleia Legislativa diretamente participa disso Presidente, a Assembleia é 

que discute, vota o orçamento e as mudanças que o governador propõe no orçamento de um ano 

para outro. Corta daqui, aumenta aqui, ajeita ali e as emendas parlamentares, o governador 

precisa ampliar sua capacidade de endividamento e enfim, quem aprova isso é a Assembleia 

Legislativa. O governador precisa de uma avaliação, fazer um empréstimo ou um ajuste fiscal, 

quem aprova isso é a Assembleia Legislativa. Então, da mesma maneira que eu cumprimento o 

governador, e aí não estou discutindo a gestão da Secretaria da Saúde, veja bem, é o governador, é 

o que toma conta do balanço geral do estado, das contas, é ele que diz como é que faz as coisas e aí 

cada um faz de acordo com a sua gestão, administração. Nesta condição, também quero dizer que 

a Assembleia merece, senhora Presidente, o reconhecimento, digo da mesma com a mesma 

tranquilidade, imparcialidade que temos como Conselheiros, de rejeitar as contas da Assembleia, 

de votar com ressalva, de aprovar, de fazer recomendações. Como diz Conselheiro Luís Cunha, 

isento podemos dizer: “o estado do Pará está nessas condições porque vocês fizeram o trabalho de 

vocês bem feito”. Então quero também, se meus colegas concordarem, na mesma forma 

encaminhar ao Presidente Márcio Miranda o voto de louvor e parabéns por contribuir de forma 

decisiva na classificação do estado em equilíbrio das contas, ajuste fiscal e tudo mais, e 

reconhecido pelo Tesouro Nacional como Espírito Santo e nosso caso, estado do Pará, com a letra 

A. Vejam bem, meus colegas, de todos os estados da federação apenas dois estados atingiram a 

nota A, apenas 2. Enquanto os outros estados passam por dificuldades gravíssimas, não pagam 

nem a folha de pagamento, greve, paralisação, caos na saúde a assim sucessivamente, ainda assim 

o governo investiu um pouco mais de 1% de toda sua receita, as obras estão aí para todos verem e 

a Assembleia Legislativa diretamente participou disso que é ela que libera, ela que autoriza, ela 

que aprova ou rejeita a relação com o governador e as questões principais. Então eu queria 

encaminhar ao Presidente Márcio Miranda essa manifestação relacionada a esta avaliação que foi 

feita no Ministério do Tesouro Nacional, com relação à classificação do estado, extensivo a todos 
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os deputados como bem disse o Conselheiro André Dias, ao governador Simão Jatene extensivo a 

todo o seu corpo, secretário e todos que compõem a sua equipe técnica, que fazem esta 

classificação. Então Presidente, eu queria propor esta questão, que acho muito justo ser 

reconhecido desta forma. Antes de devolver a palavra à Vossa Excelência, eu cumprimento 

obviamente o deputado Celso, com muita alegria, está aqui conosco e seja sempre bem-vindo 

deputado, e cumprimento os vereadores de Jacundá. Vereadora Neuza, vereadora Railane, 

vereadora Maísa e vereador Cleiton, também sejam bem-vindo Excelências, sempre aqui nessa 

Corte de Contas. Senhora Presidente, eu agradeço a paciência de Vossa Excelência e de todos, mas 

acho importante no momento em que vamos encaminhar ao governador esse reconhecimento, à 

Assembleia também, extensivo aos deputados porque eles participam diretamente desse processo. 

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

no Ofício nº 008/2018-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu já fiz duas manifestações nesta Casa e acho 

suficiente o que eu comentei sobre o governador do estado e a Assembleia Legislativa. E eu fui 

parlamentar, 20 anos. Eu me dirigi ao Presidente, deputado Márcio Miranda, certo dia e disse: 

“Vossa Excelência está de parabéns, a Assembleia melhorou bastante”. Eu quero dizer, deputado 

Celso Sabino, que a atual legislatura foi diferente, Vossa Excelência faz parte de um momento em 

que a Assembleia cresceu como poder político institucional do estado do Pará, principalmente no 

campo do debate e no campo do trabalho técnico das comissões da Casa, percebi uma grande 

evolução e isso é maravilhoso. A Assembleia cortou na própria carne, fazendo mudanças 

importantes para que a instituição tivesse maior credibilidade, então vocês foram os protagonistas 

desse momento, dessas mudanças importantes para o Poder Legislativo do estado do Pará. Então o 

Conselheiro Cipriano é novamente muito feliz, de poder fazer esse registro e esse cumprimento, 

esse elogio, essas congratulações ao Poder Legislativo, isso vale para os 41 deputados, o grande 

líder é o deputado Márcio Miranda porque a Assembleia ficou atenta para tudo, acompanhou de 

perto a crise, acompanhou o que cada órgão do estado, o que cada instituição como a nossa aqui, 

TCE, Ministério Público de Contas, que tem um diálogo bom com o Legislativo, necessitava, foi um 

poder que abriu as suas portar para dialogas e nunca bateu de frente, eu percebi. Na gestão do 

deputado Márcio Miranda um diálogo ainda maior com as instituições, e o resultado está aí porque 

eu lembro da expressão que eu também usei, Conselheiro André Dias, na minha posse, ao me 

dirigir ao governador porque ele sabe que eu gosto dele, não foi à toa que eu falei isso aqui. Como 
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ser humano, como intelectual, como homem público e eu lembro da expressão que eu usei, “nós 

precisamos governador, fazer um grande pacto institucional, isto é, todas as instituições se 

juntarem para trabalhar para o bem comum”. E ele foi um grande maestro, o governador e teve 

início a parceria do Presidente Márcio Miranda porque ele dialogou com o Poder Judiciário, 

permanentemente, não houve uma crise institucional com o Poder Judiciário no estado do Pará. 

Dialogou com o Ministério Público, a gente sabe essa competência que tem o Ministério Público, 

arrojada, de fiscalizar e até acusar, mas não faltou diálogo para buscar sempre o entendimento 

com o Ministério Público do Estado do Pará, com as instituições federais. Então a gente vive hoje 

no estado do Pará um momento de tranquilidade, sabe por que Conselheiro André? Porque esses 

homens estão à frente do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, eles tiveram grandeza e por isso 

que a gente vive um momento de paz no estado do Pará. Então voto a favor, senhora Presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Esta presidência também aproveita para convidar, reforçar o convite a todos os 

Conselheiros para dois eventos nossos ainda esse mês. O primeiro evento no dia 24, que é o Ciclo 

de Aperfeiçoamento, onde nós de prestação de contas dos convênios celebrados pela administração 

pública estadual, juntamente com as prefeituras municipais e controle externo. É uma oportunidade 

para as prefeituras, as próprias câmaras se puderem participar conosco, esse evento vai ser aqui 

no nosso auditório, vai ser um dia todo de palestras tratando sobre este assunto, prestação de 

contas dos convênios. E nós teremos o Ciclo de Aperfeiçoamento com os gestores de câmaras, 

gestores de prefeituras e os controles internos de prefeituras. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: É muito oportuno, inclusive nesse momento, onde 

muitos no estado o testemunham, através da internet, a presença dos senhores vereadores sobre, 

digamos, a preocupação que este Tribunal tem de estar dialogando com câmaras e prefeituras. E 

no momento em que nós, Conselheiros, chamamos atenção para a boa gestão que o estado do Pará 

tem recebido, mas que essa gestão é fruto do esforço coletivo de várias instituições e na sabedoria 

o Conselheiro Cipriano propôs também os votos à Assembleia Legislativa, que os senhores 

vereadores observem que também o papel deles nas câmaras, junto aos seus municípios, da mesma 

maneira é de protagonismo. E que eles recebam hoje, de corpo presente, o convite para participar 

desse evento que Vossa Excelência anuncia. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Dia 24, aqui. Nós também teremos um outro evento, 

que é mais para os servidores do Tribunal, servidores efetivos do Tribunal e do Ministério Público 
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de Contas, onde nós estaremos com a palestra magna do curso de pós-graduação aos servidores 

efetivos do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Dia 26, das 15 às 19 horas, com 

o tema desse curso de especialização em gestão pública, com ênfase em políticas públicas e 

governança. Então dia 26, estão todos convidados, os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, a 

gente ainda vai formalizar, mas já podem colocar nas suas agendas. Dia 24 vai ser o dia todo, é o 

Círculo de Aperfeiçoamento com prefeitos e presidentes de câmara, os vereadores que quiserem 

participar também estão convidados. Controle interno de prefeituras sobre prestação de contas, 24, 

o dia todo, auditório do Tribunal. E assim como a palestra magna vai ser também aqui, no dia 26, 

à tarde com o curso para os servidores efetivos desta Corte de Contas e do Ministério Público de 

Contas. Nós gostaríamos de agradecer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Conselheiro Cipriano, vossa Excelência abordou uma coisa que é ao contrário do 

que eu fui educado na minha casa, apesar da Bíblia falar do filho pródigo, na parábola do filho 

pródigo, em casa eu fui educado tipo: você cumpre suas obrigações, você é premiado com a bola 

de futebol, o time de botão. Quer dizer, cumprir a obrigação ou se superar, é motivo de prêmio. E 

Vossa Excelência disse: “no Brasil a coisa acontece ao inverso, ao contrário, os Estados que não 

cumpriram direito suas obrigações é que são premiados com favores da União”, é uma coisa 

realmente difícil de entender. E aí Vossa Excelência também, ligando isso à vida real, chamou a 

atenção por exemplo, a participação do estado do Pará no equilíbrio das contas da União é 

importantíssima, é até fundamental, pois ele tem uma receita de dólares muito superior à sua 

despesa de dólares, o que faz com que a saúde das contas brasileiras seja atenuada por este saldo. 

Apesar disso, comentava – acho que foi o Conselheiro Luís Cunha – que a média da arrecadação 

dos demais estados, da desoneração, é de 30 para 10%. E eu fiquei pensando aqui: como a União 

vai um dia pagar essa conta? Agora, tudo que é transportado, tudo que produzido, seja em uma 

mineradora, seja na soja, no milho, no cacau, como abordou o Conselheiro Luís Cunha, precisa de 

insumos, sejam insumos de estradas, sejam insumos de equipamentos, ceifadoras e etc., por que 

Conselheiro Cipriano, o benefício que nós perdemos com a desoneração do ICMS não é 

compensado com um benefício na desoneração do IPI que sirva para produzir esses bens? É uma 

compensação, não se fica regime de caixa financeiro, mas dá uma capacidade de investimento para 

as poupanças locais e para o próprio estado. Vou fazer uma simulação simples, o IPI sobre um 

caminhão dá 25% mais ou menos, a diesel, não é isso? Os caminhões que trafegam no estado do 

Pará, que têm a bandeira do estado do Pará, teriam desonerados desses 25% do IPI, o que se 
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tornaria muito mais barato para o produtor circular a sua produção. Se compra uma ceifadora, se 

compra um trator, mas a União tem que nos compensar por essa falta de receita. E apesar do 

tempo passar e ganhar o volume absolutamente já difícil de ser compensado, e as perdas desses 

quase 20 anos? Então talvez, em uma próxima rodada de discussão, Conselheiro Cipriano, Vossa 

Excelência tenha aí mais um dado para discutir sobre essas perdas. Vocês não estão podendo nos 

devolver esse dinheiro? Então por que vocês não dão uma isenção fiscal? Não do ICMS dos outros 

estados, mas do seu IPI, porque nós contribuímos com isso. Fica uma sugestão colocada, que nós 

temos que buscar alternativa para essa perda, temos, porque não pode continuar essa situação que 

é verdadeiramente insustentável. E aí Conselheiro Luís, nós temos que observar. Quando eu fui 

eleito pela primeira vez a deputado estadual em 94, eram três milhões e meio de habitantes, hoje 

são sete milhões e meio, oito milhões, oito milhões e 200 mil habitantes, pessoas que não são só as 

que nasceram aqui, são pessoas que se deslocaram para cá e que pressionam todos à sorte dos 

serviços públicos, seja na área da saúde, de educação, de segurança, do transporte, todos, 

proteção ao idoso, proteção à criança. E nós não temos tido a receita para poder compatibilizar 

tudo isso, apesar de nós sermos um ponto de destino da migração nacional, porque não é só 

nordestino que vem para cá, vem o sulista, vem o cara do sudeste, vem até as pessoas do centro-

oeste, que já se deslocaram uma vez do sul para o centro-oeste e já começam a se deslocar para o 

Pará porque observam que realmente o Pará é extremamente abençoado por Deus nas suas 

circunstancias, mas vem pressionar. E se nós observamos também no sul do Pará, onde é um 

portão desta população, eles são insuflados para um divisionados por achar que tem menos 

infraestrutura do que achavam que deveriam ter e que também não é uma incapacidade, uma falta 

de olhar de Belém por esses municípios. E aqui eu deixo um recado justamente aos nossos amigos, 

vereadores de Jacundá, não é falta de olhar, permanentemente, ao longo do tempo do mandato de 

Vossa Excelência como deputado estadual, do deputado Luís Cunha, da deputada Lourdes, meus 

próprios mandatos, eu pude destacar e acompanhar o governo destacar diversos investimentos 

tanto no sul do Pará, como no oeste do Pará. Agora, quando falta dinheiro, também falta de 

recursos para a infraestrutura no sul do Pará ou no Oeste, também nos falta no nordeste do Pará, 

nos falta da Ilha do Marajó, porque na verdade, nós temos recebido as pessoas, mas não tem vindo 

com elas as suas poupanças. E a União não tem repassado a parte que nos cabe na contribuição do 

bolo nacional. Então Excelência, talvez seja o momento de começar a estudar alternativas diversas 

para a simples compensação financeira de um convênio, de uma transferência voluntária, de um 
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programa de identificação rural que pode ser suspenso em uma troca de governo, como aconteceu 

no tempo – acho que era Fernando Henrique – onde tinha aquele programa de água nos 

municípios e que foi interrompido no governo seguinte e ficou espalhado. Doutor Felipe, ficou 

espalhado em diversos municípios do estado do Pará, não sei se aconteceu em Jacundá, aquele 

monte de tubos comprados porque suspenderam o programa. Qual era o nome do programa, você 

lembra Conselheiro Luís Cunha? Um programa de levar água para os municípios. Água para 

todos. Quer dizer, uma coisa absurda, que a União suspendeu e ficaram as obras paralisadas. 

Projeto Alvorada, exatamente. Então quando eu chegava no município via aquela quantidade de 

tubos pelo chão, e foi se perdendo porque a União interrompeu o programa e teria resgatado uma 

questão de saúde pública dramática que hoje vivemos no Pará porque água boa é saúde pública. 

Muito do que pressiona os nossos postos de saúde é a falta de acesso à água, a uma água de 

qualidade, e aí só com bastante recursos públicos trazidos para a gente poder investir na frente, 

para oferecer ao povo a saúde necessária para que ele produza os bens e serviços que vão 

enriquecer esse estado. Era isso, fazendo a participação na manhã de hoje, e agradeço à 

Conselheira Lourdes como Presidente por ter me cedido a palavra. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Eu 

prometo ser breve, Presidente. Apenas para registrar a minha satisfação pessoal e institucional 

também em receber aqui a visita do deputado Celso Sabino, que sempre foi, em toda a história do 

Ministério Público de Contas, particularmente dos recém egressos naquela instituição, tem sido um 

entusiasta e ele foi o propositor do título de cidadão paraense a mim, aos demais colegas. De modo 

que ele está sempre em um lugar muito especial na minha memória e o tenho em grande conta. Seja 

bem-vindo deputado, os vereadores que o acompanham recebam meu abraço também e leve o 

abraço fraterno da instituição Ministério Público de Contas. Forte abraço, deputado. Manifestação 

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

Então na mesma esteira eu vou agradecer a presença do nosso deputado Celso, dos vereadores que 

vieram de tão longe, vereador Railane, vereador Cleiton, das vereadoras, mulheres aí fortes, 

vereadora Neuza, vereadora Marisa. Então sejam bem-vindo a esta Casa e muito obrigado pela 

presença de vocês nesta sessão, apesar de já chegarem quase no fim da sessão, mas tiveram a 

oportunidade ainda de participar um pouco da nossa sessão ordinária. Não participaram das 

deliberações, dos nossos trabalhos diretos da pauta, mas ainda na parte administrativa tivemos a 

oportunidade de sentir a presença e a participação de vocês. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É rápido Presidente, Vossa Excelência já 

até falou, mas é para registrar. O Tribunal, se puder e Vossa Excelência concordar, fazer um 

registro, uma certidão da presença, da participação dos vereadores aqui assistindo a sessão, 

participando, acompanhando os debates. O Tribunal certifique que eles estiveram aqui, isso é bom 

para registrar na ata do Tribunal e para eles também. 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 sete minutos (11h07min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, Subsecretário em Exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 11 de janeiro de 2018. 

 
 
 

 
                                                  WALMIR PANTOJA CLEMENTE  

Subsecretário em Exercício 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 16 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

    JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
   Secretário-Geral 

 
 

V I S T O: 
 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
                       Presidente  
 
 


