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ATA Nº 5.527 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia primeiro (1º) do mês de fevereiro 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 Nelson Luiz Teixeira 

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

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Julival Silva Rocha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra 

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

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

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

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do Conselheiro André Teixeira Dias em 

gozo de férias e da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha em decorrência do 

falecimento do seu genitor. Disponibilizadas, previamente, no sistema digital deste Tribunal a 

ata da sessão ordinária do dia vinte e cinco (30) 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

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

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

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente): Aprovo-a. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, Sua 

Excelência solicitou ao senhor secretário o seguimento da sessão, com o anúncio da pauta de 
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julgamentos, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2012/52414-0, que trata da 

Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Grêmio Musical Nazeazeno Ferreira, responsável Reginaldo Adilson Pereira 

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

Sabino de Oliveira Junior, com pedido de vistas do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em 

sessão de 23/01/2018. Conforme preceito regimental, Sua Excelência proferiu voto-vista no 

sentido de divergir do relator quanto à devolução de recurso e aplicação da multa, para julgar as 

contas regulares com ressalva. A matéria foi colocada em discussão, sem que houvesse 

manifestação neste sentido. Assim passou-se a fase da colheita dos votos. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Ratifico o voto  já proferido. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Declaro-me esclarecido e 

acompanho o voto do relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Peço 

vista dos autos. Deferido o pedido, seguiu-se a pauta com o anúncio do Processo nº 

2009/51031-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Raimundo Pinto dos Santos, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro, com a advertência para observar as 

recomendações sugeridas pela Secex. Consultado o plenário, este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Neste momento, registrou-se a saída do Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/50878-4, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Lindinalva Cabral Sá, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar unanimemente a posição do relator. Neste momento, registrou-se o retorno do 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Em seguida, foi o anúncio do Processo nº 2008/51931-8, 
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que trata do Ato de Pensão em favor de Francisca de Souza Pinheiro, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo 

legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro. Pausa; a matéria entrou na 

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

proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar unanimemente a posição do relator. 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 Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2008/53345-4, que trata do Ato de Pensão em favor de Ana Claudia Cardoso 

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

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

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

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

registro. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/53536-9, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Maria das Neves Soares Rodrigues, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator 

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, destacando, contudo, apenas 

para efeito de constatação, o posicionamento divergente no pertinente às parcelas de caráter 

indenizatório, os quais no posicionamento ministerial, não devem constar nos cálculos da 

pensão. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 
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regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o plenário, 

este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu 

o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51792-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Luis Augusto Castro, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

do registro do ato originário, sem repetição dos valores pagos a maior. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto pela extinção do presente processo, sem resolução de mérito, ressalvada a 

análise em eventual processo de pensão. Consultado o plenário, este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2012/52053-6 e 2012/52054-7, que tratam dos Recursos de Revisão interpostos por Ingrid 

Bezerra dos Santos Ranieri e Iliete Socorro Alcoforado Bessa, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, registrando-se na ocasião o 

impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo acolhimento das razões recursais, 

dando-se provimento ao presente recurso, para reforma do Acórdão guerreado; ocasião em que 

deverá ser declarada a legalidade do ato, com o seu consequente registro perante essa Corte de 

Contas. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do Recurso de Revisão, pois 

tempestivos e conceder-lhes provimento, declarando a legalidade dos atos e deferir os registros. 

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

presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Consultado o 
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Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50813-9, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Maria Cardoso Dias, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com recomendação a 

alteração do enquadramento do cargo exercido pela servidora, para constar nível “K”. Pausa. A 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com recomendações ao Igeprev. 

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

presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Consultado o 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/53268-7, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Temístocles da Silva Nunes, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi 

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

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

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. 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. Neste momento se registrou a ausência em plenário do 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2008/51947-5, que trata do Ato de Pensão em favor de Lucas Marcelo dos Santos Silva e 

outros, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 
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entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com a recomendação ao Igeprev para 

proceder a retificação da fundamentação legal da Portaria PS nº 0382/2005. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com a recomendação ao Igeprev. 

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

presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. 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. Neste 

momento registrou-se o retorno do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Esgotada a 

pauta de julgamentos, a presidência anunciou os assuntos atinentes à matéria administrativa: 

Essa presidência dá conhecimento ao douto plenário a respeito dos relatórios resumidos de 

execução orçamentária do Poder Executivo, referentes ao segundo, terceiro e quarto bimestres 

de 2017 e do relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, referente 

ao segundo quadrimestre de 2017. Os referidos processos de fiscalização cumpriram 

tramitação regular, sendo exarados os respectivos pareceres da Secretaria de Controle 

Externo e do douto Ministério Público de Contas, a relatoria é do Excelentíssimo Conselheiro 

André Teixeira Dias, onde foi plenamente atestada a obediência às disposições contidas na lei 

de responsabilidade fiscal, devendo ser encaminhadas as recomendações emitidas pela SECEX 

e Ministério Público de Contas. Com elevada honra, submeto à consideração plenária a 

indicação de Sua Excelência, o senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira para relatoria das 

contas de governo do exercício de 2018, conforme previsão contida no artigo 51 do Regimento 

Interno desta Corte de Contas. Está em discussão. Ninguém discute, está em votação. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, quero dizer 

que Vossa Excelência teve uma boa percepção ao discutir esse assunto com os Conselheiros. E 

por unanimidade os Conselheiros entenderam que o Conselheiro Odilon deve ser o Relator, ele 

reúne todas as condições favoráveis, bom perfil para analisar tecnicamente essas contas e acho 

que as contas de governo, como o processo mais importante da Corte, é uma honra para 

qualquer Conselheiro, e ele vai ter essa oportunidade agora, poder se debruçar sobre um 

processo grande, que não deixa de ser complexo e vai contar com uma equipe maravilhosa, a 
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escolha é dele, montar a equipe para analisar as contas de governo. E eu disse há pouco a ele, 

que isso é, ainda hoje, um aprendizado para qualquer Conselheiro e quero desejar muita sorte 

para ele. Voto concordando, muita sorte e acho que é uma etapa importante na vida dele, 

apesar de já estar como Conselheiro há algum tempo, mas ainda não tinha tido essa 

oportunidade de relatar as contas do governo, que se traduz no processo mais importante, 

anualmente examinado pela nossa Corte. Que bom, parabéns à senhora e parabéns ao 

Conselheiro Odilon Teixeira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, acolho essa indicação de Vossa Excelência com tranquilidade, 

sabendo da responsabilidade que isso incumbe. As palavras do Conselheiro Luís Cunha eu 

entendo como pertinentes, penso da mesma forma, é uma honra e um aprendizado e acolho 

com tranquilidade essa indicação do plenário. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aconteceram mudanças no 

Regimento Interno, porque antigamente os Conselheiros Relatores eram definidos já quando as 

contas já tinham encerrado. Hoje, o Conselheiro Relator tem condições de organizar sua 

equipe e acompanhar concomitantemente o decorrer das contas, podendo andar alerta, 

podendo realmente acompanhar de direito e de fato porque antigamente o Conselheiro Relator 

tinha apenas 60 dias, junto com a equipe, para analisar a tudo. Inclusive há uma proposta do 

Ministério Público, eu gostaria de também pedir ao plenário, que o Ministério Público também 

já solicitou, solicitação do doutor Felipe, no sentido de colocar também nessa equipe, viu 

Conselheiro Odilon? Vossa Excelência que é o Relator, não temos previsão, mas Vossa 

Excelência fazer uma análise da possibilidade de nessa equipe o Ministério Público também 

indicar para fazer esse acompanhamento, essa participação na equipe que Vossa Excelência 

conduzirá para essa análise. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Talvez não seja o caso de integrar a equipe, mas o Ministério Público, já digo 

de antemão, será comunicado de todas as reuniões e participará desde o início como ouvinte e 

manifestando opinião, para que o nosso trabalho se dê de forma harmônica e em sintonia. 

Afinal, o objetivo é comum. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo com eles, o Ministério Público, 

como nós também antigamente tínhamos apenas 60 dias, eles alegam o prazo de sete dias, 

então eles também estiveram comigo, o doutor Felipe e a doutora Silaine, para solicitar. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, eu queria um aparte à Vossa Excelência sobre esse assunto. As últimas contas que 

coube a mim a relatoria, recebi um pedido semelhante do Ministério Público, na pessoa do 

Procurador, doutor Felipe e eu concedi permissão para um servidor escolhido pelo Ministério 

Público participar de todos os trabalhos, na condição também de ouvinte, de colaborador. 

Podia emitir opinião, porém é um trabalho do TCE. E foi, eu posso dizer assim Presidente, uma 

convivência tranquila, respeitosa, sem nenhum contratempo. E a alegação do Ministério 

Público, bastante pertinente, é exatamente essa, o prazo é curtíssimo para analisar um 

processo tão robusto e eu entendi naquele momento que eu deveria ter essa compreensão, ser 

um facilitador. E creio que valeu a pena, doutor Patrick. Isso já aconteceu há um ano, não sei 

como o atual Relator, Conselheiro André Dias, está conduzindo isso, mas eu acho saudável 

essa participação do Ministério Público já nesse momento, nos trabalhos de análise das 

contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas 

Patrick Bezerra Mesquita: Obrigado Excelência. Só pegando carona nessa fala, realmente foi 

muita valiosa a participação Conselheiro Luís, porque o nosso prazo é quase humanamente 

possível de ser feito. E a gente tinha nessa participação, um colaborado só acompanhando os 

trabalhos, a possibilidade de nos adiantarmos ali, no conhecimento das auditorias, dos 

pareceres, nas conversas técnicas e isso ajudou muito na formulação do nosso parecer. Então 

realmente agradeço ao Conselheiro Luís, ao Relator atual e também ao futuro Relato, 

Conselheiro Odilon. Certamente essa sistemática se mostrou produtiva e deve continuar, muito 

obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Senhores Conselheiros, em atenção à solicitação do Ministério Público de 

Contas, gostaria de solicita a este Colegiado a suspensão da sessão ordinária desta Corte de 

Contas do dia primeiro de março, uma vez que na referida data, para nossa honra, nesse 

plenário acontecerá a posse da Excelentíssima Senhora Procuradora de Contas, doutora 

Silaine Vendramin no cargo de Procuradora Chefe daquele parquet especial. Estiveram 

comigo também os dois, o procurador atual, Procurador Geral atual e a futura procuradora, 

também tratando desse assunto, para que nós pudéssemos solicitar a esse plenário a sessão de 

posse da nova Procuradora Geral. Está em discussão. Ninguém discute, está em votação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, 
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novamente é uma decisão acertada da Casa e eu acho que em homenagem, respeito ao 

Ministério Público, já aconteceu isso em outro momento, a gente vai estar aqui para prestigiar 

esse evento, o Ministério Público caminha conosco no exercício do controle externo. Eu voto 

muito tranquilo a esse seu pedido, atendendo ao pedido do parquet de contas. Vamos estar 

aqui inclusive, eu espero ser convidado, mas se não for eu vou de enxerido para dar um abraço 

na doutora Silaine, porque ela tem uma história conosco aqui, uma pessoa que saiu da nossa 

Casa, foi servidora efetiva da Casa, passa no concurso em primeiro lugar e agora vai exercer o 

comando do Ministério Público de Contas.  Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Doutor Patrick, por favor avise lá, considerando o pedido de 

Vossas Excelências, o plenário está cedido e como disse o Conselheiro Luís, nós vamos estar 

aqui para assistir à posse, com certeza. Esperamos que o convite chegue, se não chegar, a 

gente vai estar aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público 

de Contas Patrick Bezerra Mesquita: Só um aparte. Vossas Excelências jamais serão penetras 

no Ministério Público de Contas, vocês ocupam um latifúndio no coração da gente lá. Então 

certamente chegará um convite pessoal, uma intimação eu diria, pessoal, para comparecerem. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Mas a garantia de Vossa Excelência já nos dá uma tranquilidade. Então o plenário 

está comunicado, nesse dia não haverá sessão e vamos estar todos aqui para assistir à posse. A 

palavra está à disposição dos senhores Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, obrigado, Vossa Excelência como 

sempre muito gentil. Já falamos aqui no plenário, cumprimentamos a doutora Silaine, 

desejando obviamente, todo sucesso, êxito, agradecemos a parceria e foram enviados votos que 

o plenário aprovou, para o Ministério Público com essas manifestações, também para o doutor 

Felipe Rosa Cruz parabenizando pelo trabalho realizando, extensivo a todos os procuradores, 

servidores do Ministério Público de Contas. E obviamente que da mesma maneira, mais uma 

vez, a gente se coloca aqui, todos, agora manifestando voto em favor da sessão do Tribunal. 

Aliás, com muita alegria, com muita honra para todos nós, desejando obviamente muito 

sucesso e êxito do Ministério Público que é parceiro nosso, o nosso trabalho é um sucesso, 

qualquer trabalho nosso depende muito do apoio do Ministério Público e acredito que seja 
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vice-versa, todos nós trabalhamos juntos aqui. É tranquila essa manifestação, essa parceria, 

essa relação independente, mas harmônica, acho que é muito importante. Eu agradeço a 

palavra de Vossa Excelência, vou colocar dois assuntos aqui rapidamente. Em primeiro lugar 

Presidente, senhores Conselheiros, a Secretaria de Educação do Estado do Pará publicou uma 

portaria que dispõe sobre a criação de um grupo de trabalho para elaborar proposta de 

criação do programa estadual de transporte escolar, chamaram aqui de PETE, PETE/PA. E a 

Secretaria de Educação baixou a portaria número 010/2018, levando em consideração vários 

aspectos Conselheiros Substitutos, inclusive a consideração destacada e publicada no Diário 

Oficial, a resolução 18962 de 19 de outubro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, que encaminhou sugestão ao governo do estado de criação do programa estadual de 

escolar. Então a Secretaria de Educação recebe o governo do estado, recebe a sugestão do 

Tribunal, e eu com a doutora Milene fizemos esse trabalho e encaminhamos ao governador, à 

Secretaria de Educação. O Ministério Público de Contas contribuiu com o trabalho desse 

programa, inclusive fez emendas ao projeto, ao programa e foram acatadas as emendas, então 

de qualquer maneira, eu comunico aqui o plenário com alegria que a Secretaria de Educação 

recebeu e está preocupada, dando a devida atenção a um programa tão importante, que afeta 

milhares, principalmente os jovens estudantes, que é essa questão do transporte escolar. Então 

é com alegria que eu faço esse comunicado aqui, uma vez que foi até publicado no Diário 

Oficial e a Secretaria de Educação constituiu o grupo de trabalho, como eu já disse 

denominado PETE, com a finalidade de elaborar a proposta de criação do programa de 

transporte escolar, formada por um grupo de servidores ligados às áreas de planejamento, 

transporte, jurídica, recursos tecnológicos, assistência ao estudante e assessoria do gabinete 

da secretária. Então obviamente que esperamos, não só eu, doutora Milene e todos os 

Conselheiros, que esse programa que o TCE encaminhou como sugestão venha contribuir para 

melhoria desse importante serviço aos estudantes do estado do Pará. Então eu fiquei satisfeito, 

faço esse comunicado e esperamos, obviamente, e continuamos não só eu e doutora Milene, 

acredito que todos os Conselheiros, à disposição da SEDUC para ajudar no que for possível. O 

objetivo nosso é trazer um serviço de qualidade, mínimo de qualidade, que possa garantir aos 

estudantes um atendimento, um tratamento digno, que é essa questão do transporte escolar. 

Então registro aqui, cumprimentando a SEDUC por isso, uma vez que eles estão levando em 
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consideração os estudos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. Presidente, o outro 

assunto rapidamente, já caminhando para o encerramento da minha participação, é em 

relação à comissão de jurisprudência que Vossa Excelência e o plenário nos deram essa 

missão e aí a comissão permanente de sistematização e consolidação de jurisprudência tem as 

atribuições e competências estipuladas pela resolução 18727, de 03/09/2015 e está aqui em 

anexo, eu ia até encaminhar para a secretaria, doutor Tuffi nos ajudar a fazer a distribuição a 

todos os Conselheiros através do computador, e também são poucas informações, encaminhar 

para o gabinete dos Conselheiros. Esta comissão é, Conselheiro Nelson, nosso decano 

presidente, composta por mim na condição de coordenador, eu digo mais de colaborador, do 

Conselheiro Substituto Julival que nos ajuda muito com esse trabalho, doutor Elias Chama que 

é da consultoria jurídica do Tribunal, o doutor José Salim Tuffi que eu também aproveito a 

oportunidade para agradecer e parabenizar Vossa Excelência, como faço também ao doutor 

Julival, ao doutor Chama, pela sua contribuição, trabalho, dedicação. Registro também que 

participação o José Arlindo Siqueira da Silva, Marcos Dias Paredes e Décio da Silva Araújo, 

esses são os integrantes Presidente. Todos sabem da comissão, mas eu faço aqui o registro e 

agradeço ao trabalho, dedicação de todos. E senhores Conselheiros, como coordenador da 

comissão, eu encaminho às Vossas Excelências, um material contendo o informativo número 

três de jurisprudência, nós já fizemos o dois, encaminhamos agora o três, contemplando a 

relação de 28 decisões enunciadas pelo pleno do Tribunal de Contas no período de julho a 

dezembro de 2017. Encaminho também a sistematização de todos os prejulgados estabelecidos 

por essa Corte de Contas, com o intuito de facilitar a consulta à jurisprudência do TCE, bem 

como servir de referência para atuação de técnicos e jurisdicionados desta Corte de Contas. 

Por fim, Presidente, quero solicitar à Vossa Excelência que determine as medidas necessárias, 

como já disse anteriormente, para ampla divulgação desse material, inclusive no portal do 

Tribunal de Contas do Estado. Eu quero, antes de encerrar, mais uma vez agradecer ao doutor 

Julival, ao doutor Elias Chama, doutor Tuffi, doutor Arlindo, doutor Marcos Parede, doutor 

Décio, pela contribuição, colaboração, não só a mim, mas a todo o Tribunal de Contas, a 

contribuição que dão aos técnicos, aos jurisdicionados e obviamente, fazendo isso estamos 

contribuindo para a segurança jurídica e todas mais garantias no âmbito do estado do Pará no 

que se refere às decisões do Tribunal de Contas. Presidente, eu agradeço a confiança que 
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Vossa Excelência depositou em mim com a minha equipe, a todos os Conselheiros também por 

isso e eu devolvo a palavra à Vossa Excelência, entregando o terceiro informativo de 

jurisprudência para colocar à disposição dos colegas do Tribunal e também do Ministério 

Público de Contas, que seja encaminhada ao Ministério Público para que eles também possam 

nos ajudar, colaborar e tomar conhecimento junto com todos nós, Conselheiros e técnicos. 

Obrigado Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu peço a palavra nesse instante primeiro para 

parabenizar o trabalho do Conselheiro Cipriano, dizer que encaro com muita alegria quando 

esta Casa, e é preciso que isso seja entendido dessa forma, apresenta algum trabalho que vai 

em direção à colaboração, ao aperfeiçoamento dos serviços e de todas as responsabilidades 

que tem o poder público, principalmente na área do Executivo no estado do Pará. Essa 

formalização por meio de uma portaria que a SEDUC fez agora e que leve em conta a sugestão 

de um trabalho desenvolvido aqui nesse Tribunal, pelo Conselheiro Cipriano, teve a 

participação da Conselheira Substituta Milene também e a gente vê que o governo do estado, 

por meio da secretaria toma as providências que visam exatamente potencializar, aperfeiçoar 

um dos graves problemas no setor educacional, embora não dentro da sala de aula, mas 

indiscutivelmente contribuindo para qualidade do ensino, que é o transporte escolar nesse 

estado gigante, um país posso dizer, temos áreas maiores que tantos países do mundo e 

também a complexidade do nosso sistema de transporte escolar. Quer ele seja feito por meio 

terrestre, via terrestre, as dificuldades especialmente no momento do inverno amazônico, Vossa 

Excelência que é Presidente foi prefeita no interior do estado, município de Irituia, que não é 

dos mais distante e ainda assim, eu mesmo testemunhei tanta dificuldade para o suprimento 

dos meios e tudo aquilo que precisa uma escola para minimamente preparar seus alunos e, 

especialmente também, aqueles que depende quase que exclusivamente do transporte por meio 

hídrico, aquático, localidades que nem mesmo o avião pode descer. De maneira que isso tudo 

aqui, transporte fluvial do estado Pará, festejamos o que é uma tentativa. E eu vejo sempre, 

disse já aqui, os prezados Conselheiros Substitutos Daniel, Julival e Edvaldo, que essa 

secretaria especialmente, da educação, não só no Pará, mas outras, eu fico as vezes muito 

preocupado como cidadão e olhando que aquilo ali é quase um aparelho triturador de 

currículos. Várias pessoas absolutamente qualificadas, com trajetórias de vida no ramo da 
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educação, brilhantes, e as vezes chegam lá e naufragam e confessam que a dificuldade porque 

é um sistema gigante que merece aperfeiçoamento. E nós temos visto essa dificuldade ao longo 

dos anos e ainda assim, a despeito dos recursos alocados, dos limites mínimos constitucionais 

determinados, nós ainda estamos muito, muito distantes do mínimo desejável, falando do 

sistema global. É possível fazer sim, Conselheiro Odilon, porque nós temos no meio de toda 

essa desarrumação, nós temos aqui e ali, Conselheira Rosa, escolas públicas de admirável 

rendimento. Então não quer dizer que o setor público, o professor público, os funcionários, 

conselhos escolares não sejam capazes, que o sistema é muito complicado. De forma quando 

eu vejo que é um gesto também de acolhimento, de humildade, a recepção por parte do governo 

do estado de um trabalho que visa a colaboração, como sei que este aqui do Tribunal de 

Contas do Estado, a gente festeja porque estamos todos buscando o caminho dessa integração 

e, afinal de contas, a sociedade será premiada. Eu quero também me referir a esse trabalho 

importante, tive a honra de passar rapidinho por lá, o Conselheiro Cipriano se refere à 

questão da jurisprudência e foi praticamente o início, o Conselheiro Luís Cunha nos premiou 

com aquela designação e eu fiquei muito honrado de estar participando em uma comissão, que 

quero relembrar aqui como sempre digo, o coordenador tem que ser só o coordenador, não é 

doutor Patrick? Ele não dá muito palpite, ele tem que utilizar a inteligência, a participação, o 

talento dos colegas que estão lá assentados visando essa contribuição e eu queria, também, 

parabenizar o Cipriano, desejar grande sucesso, êxito desse trabalho que afinal de contas será 

um sucesso de todos nós. E relembrar aqui, por uma questão de justiça a participação da 

Conselheira Substituta Milene, do Roberto que era o consultor da Casa, que participou 

enormemente lá, doutora Isabela, doutora Katerine, o Arlindo pela secretaria e vejo que essas 

coisas não sofrem solução de continuidade. E isso é que se deseja de cada um, e eu desejo que 

ele faça muito melhor do que a gente fez lá, que todos nós estaremos premiados com isso. 

Quero também dizer que será um momento de muita alegria festejarmos aqui a posse do 

Ministério Público de Contas e dizer ao doutor Patrick que tive uma pequena – e isso nos 

honra muito porque relembrando os fatos, também vou realçar a participação que tiveram à 

época o Conselheiro Luís Cunha que era deputado, Conselheiro Cipriano Sabino à época 

deputado e a própria Conselheira Lourdes. E no Ministério Público de Contas quando a gente 

vê, e eu festejo muito isso, doutor Patrick, porque há sempre umas pequenas cabeças, aquela 
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sensação logicamente dos donos do poder, não é o caso que vou me referir, mas as vezes traz a 

letra até da lei precisa ser modificada, e naquela altura houve uma participação muito 

tranquila do Ministério Público, quer realçar aqui que na lei a chefia do Ministério Público 

não mudava pelas eleições, era o chefe do Ministério Público, Vossa Excelência poderá 

consultar isso, e ficava a chefia ilustre que fosse, correta que fosse até que saísse o titular, pela 

compulsória, se aposentava. E nós tivemos a grandeza da participação do antigo, e naquela 

altura o procurador de contas que era o doutor José Otávio Mescouto, que veio também 

acompanhado aqui com o meu querido amigo, doutor Pedro Rosário Crispino, genitor da Rosa 

e o doutor Antônio. Vieram porque era preciso e a Assembleia Legislativa fizesse uma 

legislação ali, não lembro se foi emenda constitucional, mas alguma coisa que pudesse ser feita 

no sentido de permitir a reeleição, mas a partir daí a chance para que os membros do 

Ministério Público, senão não haveria rotatividade na chefia, que é o sangue da democracia, a 

rotatividade do poder e mesmo que seja no poder inteiro de uma instituição, a essência da vida 

democrática é exatamente a oportunidade em que cheguem ideias novas, embora possam até 

ser velhos, mas que possam ter ideias novas pelo menos. E quero ressaltar a compreensão do 

doutor José Otávio Mescouto que estava na chefia, poderia criar um problema, alguma 

possibilidade de um mal-estar, não houve, então pela iniciativa dos procuradores da época, 

com o saudoso Antônio Maria que depois até seria o próximo, vieram a mim, eu era um recém-

chegado da Assembleia Legislativa, praticamente, três ou quatro anos aqui no máximo. E eu 

fui à Assembleia, conversei inicialmente com os deputados, deputado João Batista que era o 

deputado do PT, hoje vive no Rio, professor universitário, o nosso conhecido Babá, depois em 

direção aos outros companheiros, como os três que estão aqui e a lei foi modificada, permitiu 

ao doutor José Otávio Mescouto que também tem relevantes serviços, também nessa sede, eu 

brincava com os dois porque àquela altura eu daqui do Tribunal e sempre muito cuidadoso o 

Mescouto designou o Antônio Maria para cuidar e também muito eficaz no que queria fazer. A 

doutora Rosa também já aplaudia porque embora jovem, ainda era mais jovem naquela altura, 

pela Casa nova e eu dizia: “agora podemos chamar o Tribunal junto ao Ministério Público”, 

ao inverso. Porque eles vão ter uma sede tão bonita, então em vez de ser o Ministério Público 

junto ao Tribunal, que era como se chamava, nós dizíamos que era o Tribunal junto ao 

Ministério Público. Então quero festejar essa rotatividade, já cumprimentando o doutor Felipe 
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pelo belíssimo trabalho que fez, que deixa e tenho certeza que a doutora Silaine prosseguirá 

isso. E dizer que é o momento também da história porque essa rotatividade senão era eleger 

um procurador, depois era o outro, só saía na compulsória. E isso realmente é muito 

importante para nós todos aqui. Mas queria fazer doutora Rosa, demais Conselheiros, 

Conselheiros que estão aqui nesta sessão, os Substitutos, Ministério Público, um registro que 

tem gente que acha isso um pouco de pieguice, eu não acho, tanto que eu falo publicamente 

porque gosto de defender minhas ideias, os críticos que se levantem, essa é a essência da boa 

convivência. Mas eu dou muita razão e acho que a essência da vida, isso está ficando muito 

raro Conselheiro, a vida pública também nos ensina, eu já me permito aqui do alto de uma 

certa caminhada, mas faz parte. Quando Jesus curou os leprosos, dos dez que ele curou só 

voltou um para agradecer, ele teve 10% da gratidão. E a gratidão é um sentimento muito 

importante, acho que talvez o maior de todos. Tinha um líder político aqui que foi o tribuno 

mais brilhante que eu testemunhei no Pará, independentemente da posição política, Cipriano 

teve muita proximidade com ele também, foi o senador Jarbas Passarinho, homem honrado, 

digno, raciocínio exuberante, talentoso e ele dizia para nós, mais novos, e a gente testemunhou 

isso ao longo da vida, que é a gratidão é o fardo mais pesado para as pessoas, que alguns 

costumam carregar, e na primeira esquina ele é jogado de lado. Principalmente quando as 

pessoas têm uma ascensão na vida profissional, pessoal, eles se sentem donos da verdade e a 

gratidão rapidamente escoa, ela vai embora e a gente até está acostumado a ver isso, isso 

acontece todos os dias. E eu tive ontem uma alegria grande na alma, quando o reconhecimento 

– que não é a mim, eu vou dizer aqui – vem de uma maneira fraterna, esfuziante, sem – como se 

diz na linguagem popular – o cidadão que mete o prego com a estopa, o cidadão que mete o 

prego com a estopa está querendo obter alguma coisa e de repente vem lá, diz: “você é isso, é 

aquilo”, mas logo te cobra a fatura daquele elogio. É triste, mas é verdade. E a gente tem a 

superioridade de entender isso como as tais fraquezas humanas, que nós todos somos vítimas 

disso. Mas eu estive em um encontro ontem e tive a alegria do reencontro com o general 

Ferreira. General Ferreira que foi comandante militar do Norte, quatro estrelas, maior 

momento da carreira, chegou no topo da carreira militar, oficial digno, sem dúvida dentro da 

arma, seguidor do Serzedello Corrêa que é o nosso patrono, pela austeridade, tem uma filha 

Santarena, cidadão do Pará, acho que foi até o Celso que propôs para ele. E nesse encontro, 
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ele dizendo na companhia da esposa – que é uma servidora aposentada do TCU, instrutora do 

Instituto Serzedello Corrêa – que ao longo da carreira militar dele, com grandes premiações. 

Quando chega em quatro estrelas Patrick, vai lá para o cume da carreira limitar. E ele disse 

em uma reunião, acompanhado da esposa, que de todas as honrarias, de todas as 

condecorações que ele havia recebido ao longo da sua vida, a que mais tinha marcado seu 

coração e o de sua mulher foi quando ele recebeu aqui a homenagem do Tribunal de Contas do 

Estado. Conselheiro Cipriano, eu fiz uma manifestação, isso é história, vocês estão chegando 

agora, mas eu vou falar disso. Eu vinha praticando meu esporte algumas vezes, nas cidades do 

Nordeste e ia à Fortaleza, fiquei lá na sua terra Patrick, linda Fortaleza, aquela praia de 

Iracema ainda nos primórdios, você é muito jovem. Ele disse isso ao Felipe também, mas disse: 

“por que a minha cidade não tem o Colégio Militar” e nós ficamos hospedados no Colégio 

Militar. Era uma aspiração tão bacana o Colégio Militar, o tempo foi passando, foi 

envelhecendo e aqui já testemunhamos que o Pará ia ter um Colégio Militar, que foi objeto de 

uma dura disputa dentro do Exército porque só 13 cidades têm o Colégio Militar. Essa Ilustre 

Procuradora que vai tomar posse da chefia do Ministério Público de Contas estudou no 

Colégio Rego Barros, mantido e gerido pela Aeronáutica. Aí houve um momento com o 

governador Simão Jatene, o general Ferreira foi o primeiro comandante militar do Norte, 

brigou intensamente, entre aspas, dentro do Exército para que a Escola Militar que ia ser 

criada viesse para Belém, porque outras cidades, inclusive o Rio de Janeiro, queriam o 

Colégio Militar. Esse Colégio Militar veio para cá, o governador Simão Jatene foi 

extremamente hábil também na sua participação, cedeu ao Exército onde é o Asilo Dom 

Macedo Costa, que é um prédio belíssimo historicamente, arquitetonicamente falando e lá foi 

implantado o Colégio Militar, que luta por ser um primor no ensino, utilizando, dada a 

contribuição. E eu registrei a alegria, a satisfação de que Belém pudesse ter o Colégio Militar 

aqui entre nós, pela luta que o general travou com seus superiores, vamos dizer assim, a 

administração superior do Exército e conseguiu. Tinha o general Villas Boas que era muito 

amigo dele e essa tenacidade dele premiou Belém com o Colégio Militar. Houve a nossa 

manifestação ao governador e a general, dizendo que na realidade era uma conquista para 

todos nós, e aí o Cipriano, acertadamente, corretamente propôs a concessão da medalha 

Serzedello Corrêa que o conjunto do plenário unanimemente aprovou. Aqui são as coisas que 
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estava dizendo a ele, são aquelas conjugações de forças positivas, que tenta construir o bem, 

naquele momento ele nos convida, presidente Luís Cunha e a mim, para irmos ao QG, Cipriano 

teve algum impedimento, para agradecer aquela comunicação da comenda e nos reunimos ali. 

Estávamos começando praticamente a sexta de integração, que naquele primeiro momento não 

tinha nada a ver com alguém que não fosse jurisdicionado nosso, a sexta de integração é 

projetada para os jurisdicionados. Quando chegamos no almoço com o general, muito bem 

recebidos, havia um grupo da sociedade de amigos do Exército e ele travou conosco um 

diálogo muito agradável. Eu cutuquei o Luís, falei da quadra de esporte e disse para ele: “eu 

joguei muito aqui na sua quadra general, quando era estudante a gente jogava aqui basquete, 

futebol de salão”, “eu quero o Exército aberto para o povo”. O Luís está aqui do lado e está 

confirmando, “quero que a gente interaja com a sociedade”, falei das ações sociais que o 

Exército desenvolve, inclusive nas campanhas de vacinação e disse para o Luís: “Luís, será 

que o comandante militar do Norte vai em uma sexta de integração”, ele disse assim: “eu acho 

que ele vai, vamos fazer essa tentativa”. E ele eu fizemos uma tentativa com o general para 

dizer que queríamos falar com ele, acabou a reunião do almoço fomos e dissemos: “vi aqui que 

o senhor falava da integração com a sociedade, essa questão que nós temos que abordar”, 

“sim, porque teve uma revolução lá atrás, houve quebra e nós somos todos brasileiros”, eu 

disse para ele, até relembrei a fala aqui no plenário: “aqui nessa beca, embaixo dela mora um 

coração e eu sei que na sua farda tem um coração também, exatamente igual ao meu, 

brasileiro também, então não tem diferença, nós somos cidadãos, vamos construir esse país 

para frente”, aí ele disse: “o senhor vai para nossa sexta de integração”, o Luís testemunha 

aqui, esse homem lá do alto do seu comando se emocionou no convite, Odilon. Parou, 

“afirmativo”, aí resolveu dar agenda e veio bater aqui, e nós começamos com a presença do 

comandante militar do Norte, depois vieram os comandantes da Aeronáutica, todos em 

brilhantes conferências, e nós fizemos aqui, com a participação, é importante registrar. Ele 

veio aqui, fez uma belíssima explanação do que é o comando militar da Amazônia, nosso coral, 

como sempre, deu aquele colchão de acolhimento no momento da condecoração. Estava lá o 

avante camarada e a Conselheira Rosa, me lembro, estava o pai do Conselheiro Cipriano, que 

é muito ligado às entidades militares e havia um choro de gratidão da esposa e dele próprio. E 

ele relembrar, eu acho isso muito significativo. Um homem com todos os títulos dentro da sua 
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corporação dizer isso de público, mandando e pediu, eu estou fazendo aqui um pedido dele, ele 

queria transferir aos Conselheiros, aos servidores do Tribunal de Contas, ao Ministério 

Público de Contas de toda a carreira brilhante que ele teve, nós fomos testemunhas disso, a 

homenagem mais especialmente marcada no coração dele e da sua família foi a que nós 

prestamos, de forma que por questão de justiça eu quero transferir a todos essa gratidão, esse 

sentimento tão difícil de que eu falava. Um homem que não precisa de nós para nada, mas 

relembra dessa forma e eu quero então dividir a alegria, a satisfação daquele abraço fraterno 

que tivemos, e dizer que também para nós foi uma alegria muito grande homenagear um 

homem dessa estirpe, que foi homenageado pela sua patente, mas sobretudo por ser um ser 

humano que se integrou na nossa sociedade. Acho que cumpri a missão que ele me pediu, com 

muita alegria, peço que isso depois seja comunicado a ele, que aquilo que foi feito, foi feito 

com muita emoção, com muita alegria, com muita satisfação. Conselheira Rosa foi testemunha 

que isso aqui que eu estou falando, poucas vezes vi uma coisa tão bonita em uma pessoa 

recebendo uma comenda. Acho que foi uma data marcante para ele, foi para mim, mas acho 

que foi para o Tribunal. E era isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o Conselheiro Nelson está até emocionado, que 

efetivamente causa, em virtude da satisfação que isso nos deu. O general Ferreira todos já 

conhecem a pessoa, o currículo dele e principalmente Conselheiro Nelson, uma pessoa 

humilde, simples, isso o torna ainda mais, vamos dizer assim, grandioso. Como pessoa, como 

ser humano. E ele procurou Conselheiro Odilon, o Conselheiro Nelson espontaneamente, o 

Conselheiro Nelson nem tocou no assunto, ele que veio emocionado, alegre e feliz, pediu que 

transferisse aqui para nós, comunicasse a todos nós da alegria e da satisfação dele que foi a 

homenagem, o reconhecimento, uma manifestação que ele considera no coração dele a mais 

importante que ele recebeu em toda sua carreira. Veja bem, um homem que já passou por 

muitas situações, está na posição que ele está, ele pode assumir qualquer cargo nas forças 

Conselheiro Nelson, pode ser ministro do Exército, chefe do Exército. Pela sua posição, pelo 

seu cargo, pelo seu currículo. Esteve aqui à frente do comando militar do Norte e recebeu esta 

homenagem, na minha opinião, como o Conselheiro Nelson disse, justíssima. E também 

Conselheiro Odilon, é importante, nós não temos nenhuma vinculação, relação, jurisdição, 

qualquer coisa que seja em relação às forças armadas, não temos vínculo nenhum, isso ainda 
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para mim é mais importante porque não há aquele sentimento de compensação, como disse o 

Conselheiro Nelson muito bem, não existe isso, as forças não têm isso conosco, então eu fico 

feliz de poder, eu digo às vezes que Deus nos dá a oportunidade de viver alguns momentos na 

vida importantes para a gente, na vida inteira, a gente jamais esquece. E esse foi um deles, 

essa homenagem, esse reconhecimento. Esse homem por onde passar, pelo que já demonstrou a 

mim, ao Nelson e a todos nós, onde ele estiver ele jamais vai esquecer do estado do Pará, do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, dos Conselheiros do Tribunal, dos Conselheiros 

Substitutos, do Ministério Público, dos servidores, jamais. Porque, efetivamente, ele aqui 

imparcial, independentemente de qualquer circunstância, recebeu o reconhecimento, vamos 

dizer assim, do povo do Pará, da população. Não tem vínculo nenhum, então é homenagem que 

vem espontânea e reconhecimento do merecimento mesmo, de fato pelo brilhante trabalho que 

ele prestou aqui no estado do Pará. Colégio Militar foi um deles, mas outras e outras missões, 

trabalhos importantes que o comando militar do Norte, principalmente na gestão dele, realizou 

aqui no estado do Pará. E Conselheiro Nelson, ainda tem um detalhe: não é divulgado, não é 

feita propaganda, não é dito para ninguém, é um trabalho silencioso que engrandece, 

obviamente, não só o estado, mas principalmente a pessoa que trabalha ali. Então eu só quero 

parabenizar e agradecer o Conselheiro Nelson por ter sido o porta-voz disso, pela brilhante 

ideia. A gente faz as coisas aqui em conjunto com os Conselheiros, de modo geral e mais uma 

vez a minha sugestão, obviamente antes eu conversei com os colegas e Conselheiro Nelson foi 

um dos que mais me incentivou, disse: “não, tem que fazer sim, tem que fazer, é importante”. 

Então na verdade, a proposta tem lá o nome, mas não é do Cipriano, é de todos nós, é do 

Tribunal, dos nossos servidores em reconhecimento ao trabalho feito. Então Presidente, eu 

queria só cumprimentar o Conselheiro Nelson pela fala e dizer que eu fico feliz. Vamos 

analisar as últimas pessoas que receberam homenagem do Tribunal, eu me recordo 

rapidamente do senador Jarbas Passarinho, governador do estado, general Ferreira, veja a 

importância e as pessoas quem são. Nós temos a grata satisfação, a alegria, a sabedoria, 

vamos dizer assim, de fazer esse reconhecimento ainda com as pessoas em vida, para que elas 

possam sentir o que general Ferreira sentiu, emoção. A família toda alegre, feliz vendo e 

vivendo aquele momento. Alguns prestam as homenagens – não quero dizer que não seja 

merecido, as vezes por falha nossa mesmo, quem está aqui hoje deixa de reconhecer o trabalho 
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de uma pessoa, por conta das razões que só Deus entende, leva essas pessoas do convívio da 

gente, mas eu tenho fé e acredito que é importante registrar esse momento na vida da pessoa, 

para que a pessoa sinta a emoção, deixe o legado, guarde para si e passe para a família, “olha 

o que eu consegui, que eu recebi, não merecia, mas recebi”, enfim, essas questões. Quando 

recebo alguma coisa eu faço questão de conversar com os meus filhos, com a minha família, o 

Conselheiro Nelson também, todos nós. O governador disse na reunião que tivemos aqui com o 

gabinete da Presidente, Conselheira Lourdes, que quando o Tribunal encaminhou para ele o 

cumprimento pela posição do estado do Pará na manifestação do Ministério da Fazenda, 

colocando o estado como um dos mais bem equilibrados da gestão, a primeira coisa que fez foi 

mostrar para os filhos e netos dele. São coisas importantes em que eu acredito. Nelson, mais 

uma vez, você como nosso decano – o decano tem essa responsabilidade, tem esse 

compromisso, tem esse papel de nos ajudar muito, de conduzir, de orientar porque pela própria 

condição dele, ele tem muito a contribuir. Então eu quero sempre ter a humildade e a 

sabedoria de saber ouvir, de aprender, de tentar seguir principalmente os bons caminhos, as 

coisas boas. Eu aprendi isso com o meu pai, que a gente deve sempre ouvir, reconhecer, 

agradecer, homenagear as pessoas que fazem, as pessoas que podem nos ajudar. Então eu 

quero deixar aqui o nosso abraço ao general Ferreira e meu agradecimento e reconhecimento 

ao Conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Senhora Presidente, esta manhã está sendo uma manhã muito alegre e 

particularmente a mim, eu fico muito contente, feliz e eu vou começar justamente pela última 

manifestação, que foi do Conselheiro Nelson, que foi acompanhada de forma muito bem 

eloquente pelo Conselheiro Cipriano Sabino. General Ferreira quando foi indicado à comenda 

Serzedello Corrêa, ela foi justa e merecida, é um homem público que leva a sério o seu dever 

enquanto servidor, coordenando toda uma corporação militar, prestou e ainda presta relevante 

serviço. Prestou à sociedade paraense e ao estado do Pará e ainda presta à nação brasileira. E 

ouvir um reconhecimento desse nível, Conselheiro Nelson, nos deixa muito contentes e afirma a 

escolha que fizemos, acertamos na escolha, isso demonstra que a nossa comenda é uma 

comenda que precisa refletir na sociedade, nas pessoas, exatamente isso que a gente deseja. 

Pessoas íntegras, que prestam serviço à sociedade, ao estado, que colaboram com a sociedade 

e transformem essa dinâmica social em realidade. E general Ferreira é um exemplo disso, isso 
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me deixa muito alegre, muito feliz ouvindo a fala de Vossa Excelência, Conselheiro Nelson, eu me 

sinto gratificado. Quero aqui também cumprimentar Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência e 

toda equipe que acompanha Vossa Excelência nessa elaboração do terceiro informativo de 

jurisprudência, trabalho importante para a Casa. Fico feliz que houve já uma sistematização de 

prejulgados e eu aqui quero fazer uma sugestão, eu até procurei ali a coletânea de jurisprudência 

do Tribunal e não a encontrei, mas nós temos ela publicada, inclusive na nossa internet, na nossa 

página. E muitos jurisdicionados, muitas pessoas a utilizam, então a sistematização de prejulgados 

é importante e também acho que deve ser disponibilizada para todos. E lá naquela coletânea, não 

sou dessa época, acredito até que é anterior ao próprio Conselheiro Nelson, que é o nosso decano, 

o Tribunal em algum momento na sua história editava súmulas e isso vigorou acho que até a 

década dos anos 1990. Ocorre que da década de 90 para cá muita coisa alterou, em termos de 

normatividade, nesse país, muita água rolou embaixo dessa ponte. E me parece que aquelas 

súmulas hoje, à luz da nossa nova Lei Orgânica de 2012, elas não se refletem da forma como foram 

editadas, a interpretação se alterou. Então uma sugestão à equipe de Vossa Excelência, que faça 

também um reestudo, se aquelas súmulas ainda estão em vigor, se elas ainda refletem. Porque o 

jurisdicionado eventualmente pode se utilizar de uma súmula daquelas, e aquela súmula com base 

na Lei Orgânica atual não é mais bem aquilo e levar a erros de interpretação. Então é um cuidado 

que nossa instituição tem que ter para com aqueles que recebem o nosso trabalho. Quero também 

aqui festejar a edição da portaria pela SEDUC, que acolheu aquele estudo elaborado por Vossa 

Excelência e a Conselheira Substituta Milene e a equipe, teve participação do Ministério Público 

de Contas. Isso é muito importante, isso demonstra o quão relevante é a participação do Tribunal 

de Contas na formulação de políticas públicas. Nós aqui não devemos e não temos a intenção de 

dizer ao gestor como ele deve proceder, não é o nosso objetivo, o gestor fica à vontade par 

executar a política pública. Agora, nossa missão, além de julgadora, de verificadora da 

regularidade da lei, é o aperfeiçoamento do estado, é o aperfeiçoamento da administração pública. 

Então há o encontro preventivamente do gestor na questão pedagógica, nós influenciamos na 

formulação da agenda política recomendando, através das nossas recomendações, por quê? 

Porque nós temos o dever de mensurar se os programas de governo estão tendo êxito, e naquele 

momento percebeu-se que o programa transporte escolar, que não tem não tem no estado, o 

transporte escolar com toda a dificuldade que Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano e outros 

Conselheiros, Luís Cunha, acredito que Conselheiro André também já se manifestaram em algum 
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momento sobre o assunto da extensão territorial que o estado tem, a dificuldade de acesso em 

algumas regiões, é uma questão que precisa ser muito bem estudada. É uma política pública que eu 

entendo, e o Tribunal naquele momento entendeu, sensível, por isso. E isso se reflete dentro das 

prestações de contas que nós analisamos. Fico feliz que o estado tenha acolhido essa 

recomendação do Tribunal e dado esse pontapé para que tenhamos, quem sabe futuramente, um 

programa de transporte escolar. O Tribunal demonstra como tem contribuído nesse sentido, então 

e aproveitando que ontem eu li um artigo da Conselheira Milene publicado no Liberal, quero 

também parabenizar a Conselheira Substituta Milene pelo artigo publicado, que diz respeito ao 

cargo de auditor, também conhecido como Conselheiro Substituto, que está completando 100 anos 

de existência, que recentemente fez aniversário, foi dia cinco se não me engano. Cumprimentá-la 

também pelo artigo publicado. Estou muito feliz e satisfeito nessa manhã, Presidente. Muito 

obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Isso 

aqui também remete, eu gosto muito de ver, embora não tenha a condição de fazer o canto, mas 

Conselheiro Odilon, acho que se aplicaria muito bem uma letra do Tom Jobim, famoso. Ele fez uma 

música muito linda que se chama Piano da Mangueira e isso vai exatamente Conselheiro, naquilo 

que Vossa Excelência diz como complementação, como ajuda. Ele dizia assim na música dele: 

“meu samba não é de levantar poeira, mas pode entrar no barracão”, inteligentíssimo, exatamente 

retrata o que o Conselheiro Odilon disse, nós não estamos querendo impor nada, mas nós temos 

alguma coisa a contribuir. Então nós estamos semelhantes ao samba dele, levantando poeira, mas 

podemos entrar nesse barracão Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu prometo que não vou ultrapassar um minuto. Não 

há muito o que acrescentar, acho que as três falas aqui, do Conselheiro Cipriano Sabino, Nelson 

Chaves e Odilon foram bastante completas e eu quero me associar, concordando com tudo que foi 

dito aqui. E eu vou pegar uma das falas, uma das referências, para encerrar em relação à 

homenagem ao general Ferreira. Trata-se de um grande homem público e o legado maior de tudo 

que ele fez no estado do Pará, merecedor dessa medalha, foi a Escola Militar, que através da 

educação vai dar uma enorme contribuição para a educação com ensino de qualidade para os 

nossos jovens paraenses, esse é o legado maior. O histórico ainda é curto da Escola Militar do 

Exército, mas quem sabe, quem conhece um pouco mais da Escola Militar da Aeronáutica Rego 

Barros sabe que o padrão de ensino é altíssimo, nenhuma escola particular de Belém conseguiu 

ainda, até agora superar a qualidade de ensino da Escola da Aeronáutica, que é uma escola 
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pública, a escola Rego Barros. Então foi um grande legado, ele merece tudo que foi dito aqui e eu 

fico feliz de saber que ele valorizou o que o Tribunal fez por ele, em homenagem a ele, fico muito 

feliz. Então encerro, já está completando um minuto. Conselheiro Odilon, por incrível que pareça, 

em um dos meus processos um dos advogados fez referência a uma das súmulas que Vossa 

Excelência aborda aqui, eu tomei um susto, me dirigi ao doutor Tuffi: “Tuffi, essa súmula ainda 

está em vigor?” E mexe, mexe, está em vigor. E eu creio até que Vossa Excelência analisou esse 

processo também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Se 

me permite um aparte, Conselheiro Luís Cunha. Essa é a questão, as vezes a súmula é trazida em 

matéria de defesa com uma interpretação, mas se a gente for analisar os precedentes que deram 

origem à súmula, eles são diferentes da nossa legislação atual. Então se isso está em vigor, tem que 

tomar cuidado, é bom ir atrás dos precedentes para verificar se aquela interpretação ainda vigora 

hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Vossa 

Excelência está certo, eu acho que é uma missão para o Conselheiro Cipriano ver isso, eu tomei o 

maior susto. Essa súmula está em vigor? Me dirigi à secretaria e a minha conclusão é que ele tinha 

uma certa razão, eu achava que a súmula não estava mais em vigor. Então meus amigos, 

encerramos essa semana com comentários maravilhosos, agradáveis. Que manhã maravilhosa, 

muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Patrick Bezerra Mesquita: Muito obrigado Presidente. Vou tentar ser breve Excelência, 

anotei aqui uns tópicos, talvez seja uma fala maior do que eu costumo fazer. Recentemente eu fui 

laureado com a paternidade, acho que isso Conselheiro Nelson, desperta um certo senso de legado 

na gente, uma vontade de fazer diferente, de deixar alguma marca e vocês falando da medalha 

concedida ao general, a gente fica imaginando até que ponto pode contribuir em outros flancos da 

nossa vida, no aprimoramento da vida pública, das instituições. E aí o Conselheiro Nelson trouxe à 

memória esse fato histórico em 98, da mudança da PEC que regularizou a situação da chefia no 

Ministério Público de Contas, como constitucionalmente tinha que ter sempre sido, e isso nos 

mostra que o Ministério Público e o Tribunal de Contas não são feitos de uma hora para outra, são 

processos contínuos de homens e mulheres que passaram por lá e Vossa Excelência citou o doutor 

Pedro, doutor Mescouto que por coincidência ou por sincronicidade estava no MPC ontem, eu não 

o conhecia, conheci ele ontem. E nosso amigo doutor Antônio que recentemente faleceu, esses três 

patrimônios do Ministério Público de Contas. Eu não gosto de falar que pessoas são patrimônio, 

parece que é uma coisificação dos homens, mas acho que cabe a eles realmente, três patrimônios 
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do Ministério Público de Contas. Junto com Vossa Excelência e todos os amigos do Ministério 

Público de Contas que lutaram para essa vitória. O Tribunal de Contas do Estado sempre deu um 

exemplo de respeito às prerrogativas nacionais do Ministério Público, inclusive à frente daquilo 

que nem o próprio Supremo tinha reconhecido como autonomia, que está em debates. Eu não se 

Vossas Excelências sabem, mas ano passado foi editado um livro da Editora Fórum sobre o 

regimento jurídico do Ministério Público de Contas e um dos artigos que foi feito por esse que vos 

fala é citado expressamente, vocês lembram muito bem com certeza, daquela nota de apoio que o 

Tribunal de Contas do Estado emitiu há uns dois, três anos, na ocasião da propositura da DI 

contra a nossa autonomia. E essa nota de apoio foi citada expressamente no artigo, todos os 

Conselheiros se manifestaram na ocasião e está citada também a fala de senão todos, quase todos 

lá, então isso é um marco indelével que está tatuado na história conjunta do Ministério Público de 

Contas com o Tribunal de Contas. Fiquei muito feliz dessa lembrança, Conselheiro Nelson, muito 

obrigado. Sobre o transporte escolar também já falei isso em outra oportunidade e volto a dizer, eu 

acho que essas atividades, tanto de fiscalização como de condução de política pública do Tribunal 

de Contas junto com o estado é o que há de mais moderno no controle externo, sinceramente eu sou 

muito afeiçoado aos processos de fiscalização, Excelência. Sejam as representações, as denúncias, 

auditorias porque eu acho que nós conseguimos ser muito mais efetivos do que nas prestações de 

contas, muitas vezes antigas que não têm efeito prático quase nenhum, não gera memória 

administrativa. Eu fico muito feliz dessa atividade do Tribunal de Contas e louvo, o transporte 

escolar é onde começa o ensino público de qualidade. Com o transporte escolar ruim, tudo 

degringola para pior. Nessa cena eu gostaria de elogiar também a questão da consolidação da 

jurisprudência do Tribunal, um Tribunal que quer julgar bem precisa conhecer a sua 

jurisprudência e nós tínhamos essa dificuldade que de alguns anos para cá já está sendo sanada, e 

creio que cada vez melhor essa consolidação. Muitas vezes me ligam Excelência, colegas, 

procuradores do estado, consultores do estado e me perguntam qual o entendimento do Tribunal. 

Muitas vezes eu sei, mas outras vezes eu não sei, eu não sei as vezes nem o entendimento do 

Ministério Público sobre um determinado assunto. E eu acho que para o público externo é 

fundamental, até para dar segurança jurídica para o gestor, saber o que o Tribunal pensa. Às vezes 

a gente se firma muito no informativo do TCU e realmente é um informativo excelente, brilhante, 

mas o TCU não é uma instância superior a nós, nós podemos ter divergências com o TCU. Afinal, 

ela não é uma instância recursal, com toda a vênia, gosto muito de citar o TCU, mas penso que 
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com a consolidação da jurisprudência do TCE, podemos citar mais o TCE e isso vai ser muito para 

o nosso trabalho, vai ser bom para a celeridade dos trabalhos da Corte. O Conselheiro Odilon 

citou até a produção de súmulas, acho muito importante, até para incentivar, quem sabe, os 

julgamentos monocráticos e o Ministério Público está à disposição Excelência, para ajudar nessa 

consolidação da jurisprudência. Gostaria de gratular Vossa Excelência Presidente, pelo curso de 

pós-graduação que a Escola de Contas está promovendo junto com a Escola de Governo, é 

absolutamente brilhante mesmo. Me permita congratular não só Vossa Excelência, como a doutora 

Karla Bengtson que está à frente da Escola. Eu sou o coordenador do CEAF, bem dizer o 

congênere ministerial da Escola de Contas e eu não consegui me reunir com a Karla Bengtson por 

culpa minha, inclusive. Agora citando Gilberto Gil, Conselheiro Nelson, “os pecados são todos 

meus” porque foi questão de agenda minha. E mesmo assim foram franqueadas vagas para o 

Ministério Público de Contas na pós-graduação, a aula inaugural foi magnânima, sem nenhum tipo 

de elogio gratuito ao governador, até porque quem eu estava vendo ali era o professor e não o 

governador, e foi uma aula magnânima. Eu tive que sair antes por deveres da paternidade e só não 

entrei nessa pós-graduação porque talvez eu esteja me pós-graduando na paternidade esse ano, 

então talvez não ia conseguir conciliar as duas pós, então preferi não entrar, mas nos próximos 

certamente entrarei. A Procuradora Silaine inclusive vai participar da pós, então queria lhe 

congratular com isso. E por fim, gostaria de fazer um anúncio, o Ministério Público há muito 

tempo queria fazer um evento para se apresentar à sociedade, especialmente para a comunidade 

acadêmica, a verdade é que o Ministério Público de Contas ainda é muito desconhecido fora do 

nosso metiê aqui, fora da nossa comunidade do controle externo. Muitas vezes nos confundem com 

outro Ministério Público ou nem sabem quem a gente, não sabem direito a nossa natureza jurídica 

e nós tivemos uma interlocução com a faculdade Faci, de fazer um evento lá dia 28 de fevereiro. 

Teremos a honra de contar como um dos debatedores o Conselheiro Cipriano, ele aceitou nosso 

convite, estamos muito honrados pelo aceite do convite. Serão duas palestrar, uma do procurador 

Júlio Marcelo, é nosso presidente AMPCON, talvez a nossa estrela mais evidente da carreira, e a 

outra palestra do professor Fernando Scaff, que é um paraense conhecido como uma das 

autoridades, senão for a maior do direito financeiro brasileiro, então uma prata da casa, para usar 

uma linguagem futebolística. E além dos dois palestrantes terão os debatedores, certamente 

passaremos os convites pessoais, só deixando aqui de antemão, fazendo esse anúncio, mas guardem 

essa data, se puderem ir vai ser muita honra que teremos. Dia 28 de fevereiro a partir de duas 
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horas da tarde, Excelência. E só para finalizar, gostaria de parabenizar o Conselheiro Odilon por 

essa árdua missão, mas também muito valorosa e de muito aprendizado, que é trabalhar nas contas 

anuais. Ano passado tive a oportunidade de fazer parte da comissão do MPC sobre isso e 

realmente a gente sai com outro tipo de conhecimento de controle externo, com as contas anuais. A 

equipe do Tribunal é absolutamente fantástica, posso citar aqui alguns, doutor Rafael Laredo que é 

um auditor fantástico, dentre outros que trabalham nessa Corte. Essa Corte tem um material 

humano impressionante, então a gente conseguindo coordenar isso da melhor forma possível a 

gente pode antes de qualquer viés punitivo, mas um viés de acompanhamento, de fiscalização, de 

recomendação para o governo do estado também. Parabéns pela indicação, conte com o Ministério 

Público de Contas acompanhando os trabalhos e no que for possível. Muito obrigado, era isso que 

eu gostaria de falar, Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: Senhora Presidente, senhores Conselheiros, também gostaria de manifestar em 

relação ao que foi colocado aqui em plenário. Primeiro da homenagem prestada pelo Tribunal ao 

general Ferreira, com propositura do Conselheiro Nelson Chaves, com muita sensibilidade. Não 

conheço o general Ferreira, mas pelo que foi colocado aqui tem algumas coisas que marcam e é 

interessante, porque a honraria que o Tribunal confere a algumas pessoas que por tudo que 

prestaram pelo seu concurso, que prestaram à sociedade paraense, à sociedade brasileira, por 

certo o general Ferreira é devidamente merecedor. E pelo que foi colocado aqui eu diria o 

seguinte, que ele foi homenageado, mas da mesma forma coloca um peso ainda maior na medalha 

Serzedello Corrêa, nessa honraria porque no que pese seja conferida pelo Tribunal de Contas e 

represente, talvez, a figura mais importante em termos de controle externo que esse país já teve, 

que é o próprio Serzedello Corrêa, mas também agora confere um peso ainda maior porque 

medalha Serzedello Corrêa que já foi conferida ao general Ferreira, então eu colocaria nesses 

termos pela sensibilidade e pela importância, pelo marco que ficou aqui colocado e pelo que foi 

discutido me permite fazer essa inferência ao reforço da importância dessa medalha. E também eu 

gostaria de fazer aqui mais uma vez menção ao trabalho feito pelo Tribunal de Contas, coordenado 

e dirigido pelo Conselheiro Cipriano Sabino e aprovada pelo plenário com toda a sensibilidade 

desse plenário, o estudo em relação ao transporte escolar. E que gerou a preocupação do estado e 

a nomeação por meio de uma portaria de uma comissão para estudos para a criação do PETE – 

Programa Estadual de Transporte Escolar. Ou seja, a nossa função aqui pedagógica, orientadora 

que é muito importante e que o Tribunal tem assumido nesses últimos tempos, especialmente nesse 
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tempo em que eu estou aqui, muito marcadamente o Tribunal tem demonstrado pelas suas ações 

que está muito interessando também Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro Nelson Chaves, nas 

suas outras funções. E não simplesmente em análise de conformidade, e sim de contribuir para que 

a gestão pública possa melhora adotar políticas públicas, e isso é muito importante, essa é uma 

atuação do Tribunal de Contas que é das mais importantes, por quê? Porque ela tem uma 

efetividade muito maior. E nós temos aqui diversos outros exemplos, a exemplo da nossa sexta de 

integração, o TCE Cidadão, o estudo feito sobre a Lei Kandir, são muitas ações que o Tribunal de 

Contas tem adotado para atuar preventivamente, o que é realmente fantástico e faz parte da nossa 

atuação, e talvez seja uma atuação que traga um retorno de efetividade ainda maior, o estudo do 

patrimônio que certamente eu já consigo aqui prospectar e imaginar o que é que isso pode trazer 

de contribuição para a gestão pública, em termos de diversos resultados, inclusive em torno de 

economicidade, do bom uso da coisa pública e isso nos torna muito felizes. Eu fico realmente muito 

feliz e entusiasta de uma nova atuação do Tribunal de Contas. Então meus parabéns Conselheiro 

Cipriano Sabino, parece que o Tribunal tem feito propostas e elas não ficam sem um retorno, 

porque o governo do estado já se mostrou muito sensível às medidas do Tribunal porque ele sabe 

que nós somos mais do que um controlador, somos um parceiro, temos sido um parceiro do 

governo do estado e o governador Simão Jatene com toda sua sensibilidade, toda sua equipe tem 

acatado muito às nossas orientações, os nossos estudos e certamente esse trará um resultado 

efetivo muito grande para a nossa sociedade porque em termos de transporte escolar existem casos 

e casos. E o estado do Pará tem uma particularidade muito grande em relação à dificuldade do 

transporte escolar, muito bem colocado e pontuado aqui e eu pouco conheço do estado, mas já essa 

dimensão eu tenho, nós temos aqui cidades, 144 municípios com uma diversidade muito grande, 

mas todos eles com algo em comum, as distâncias são muito grandes. Os obstáculos entre o jovem 

e a escola são muito grandes e um dos mais importantes é o transporte, é o distanciamento, então o 

estado tem que realmente agir com muita preocupação, com políticas públicas direcionadas. E a 

expertise, o know-how que o Tribunal de Contas tem e que foi materializado nessa resolução 18962 

me parece, de outubro de 17, é certamente uma grande contribuição para que o estado possa 

melhorar fornecer esse serviço público que é essencialíssimo, muito mais que essencial, é 

essencialíssimo, de aproximar o jovem da escola. E para finalizar Conselheira Lourdes, gostaria 

também de parabenizar a presidência e a Presidente pelo curso de especialização, estendo esses 

cumprimentos à Karla Bengtson e à Escola de Contas de um modo geral. Quando eu soube do 
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valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para um curso de especialização com 60 servidores a 

serem pós-graduados, o custo-benefício é astronômico, algo realmente, não há nenhuma dúvida, de 

que é um valor irrisório se nós compararmos com todo o resultado que isso vai produzir, algo 

realmente fantástico. Certamente algo que muitos frutos serão colhidos, e belos frutos com um 

investimento ínfimo, eu vou colocar essa expressão aqui sem nenhum pudor em relação a isso, pela 

experiência que eu tenho com curso de pós-graduação, eu sei dos valores dos cursos de pós-

graduação, realmente algo sem par, algo que o esforço e a dedicação do Tribunal de Contas 

conseguiram trazer para nós, e um curso bastante específico, técnico eu diria. Então meus 

parabéns Presidente, parabéns também ao pleno pela sensibilidade de aprovação dessas medidas 

que trarão um retorno bastante importante para todos nós. Me sinto honrado por fazer parte dessa 

Casa, com essa nova visão, esse novo posicionamento que muito me agrada, particularmente, mas 

certamente retornos trarão. Obrigado Presidente, pela palavra. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de dizer que esta 

presidência se sente feliz e agradecida por todos os empenhos dos Conselheiros, Conselheira, 

Conselheiros Substitutos, Conselheira Substituta, Ministério Público e dos servidores desta Casa. 

Isso que nós temos hoje aqui, e em diversos momentos festejando doutor Odilon, ele se dá das mãos 

estendidas em torno da nossa missão e da nossa visão. Todos em um só sentido, alguns como o 

Conselheiro Nelson colocam as propostas, as ideias, Conselheiro Nelson tem vindo na vanguarda 

de várias propostas e quando a gente leva ao pleno, quando nós levamos aos Conselheiros, aos 

servidores, há um abraço, um abraço à causa e a gente vai em busca do resultado. Então também 

eu festejo, doutor Odilon, nós festejamos porque é muito importante, e eu quero ratificar todas as 

manifestações aqui apresentadas e agradecer, aos Conselheiros Nelson, Cipriano, Luís, André – 

que não está hoje aqui, mas que faz parte do colegiado – Odilon, Conselheira Rosa, aos 

Conselheiros Substitutos Julival, Milene, Daniel e Edvaldo, ao nosso Ministério Público, grande 

parceiro e a todos os servidores e servidoras desta Corte. Nós ficamos um tempo hoje após a 

sessão falando de resultados, e ótimos resultados, começou por tudo que foi colocado aqui pelos 

Conselheiros Nelson, Luís, Odilon, dos que se manifestaram. E todos, todas as propostas, as 

manifestações aqui apresentadas foram de bom grado para todos nós Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, servidores e o Ministério Público, é o festejar de um resultado altamente positivo. O 

reconhecimento pela sociedade paraense brasileira, onde nós vimos a emoção do Conselheiro 

Nelson, pelo seu sentimento do reconhecimento do general, o general poderia ter recebido a 
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comenda, ter ido embora e guardar, mas ele faz questão Conselheiro Cipriano, de enaltecer, de 

dizer da sua sensibilidade. Governador Simão Jatene quando esteve aqui, e eu gostaria até de 

propor a este plenário para a gente agradecer, porque ele tirar um dia de semana do seu trabalho, 

e ele falou da honra de estar aqui não como governador, ele não veio aqui como governador, sim, é 

o nosso governador, mas ele veio como um professor que gosta também, já tem uma prática de 

ensino há algum tempo e quando da proposta do Conselheiro Cipriano de dar manifestação de 

todos os Conselheiros no sentido de que ele pudesse estar aqui, dando a aula magna para esta 

turma que vai estar participando desse curso de pós-graduação, ele se diz inclusive, quando 

conversei com ele para elevar o convite, ele disse que é uma honra. É uma honra para que ele 

pudesse estar aqui. E ele veio, nós vimos, chegou antes do horário marcado. Nós marcamos às três 

horas, ele pediu para chegar para conversar um pouco com todos nós, ele estava muito feliz e 

certamente a aula magna veio dar um norte do tema ao que o curso se propõe, das matérias que 

vão ser dadas nesse curso. Muito feliz a doutora Silaine também, que vai ser a Procuradora Geral, 

mas que se colocou também como aluna deste curso, vejam a grandeza para todos nós, pelos 

servidores aprimorando os seus conhecimentos. E como disse o doutor Patrick, se ele já não tivesse 

com outro compromisso assumido esse ano, muito justo, ele já também estaria participando. Mas 

veja a importância na qualidade, na melhoria para os 60 servidores que estarão participando e 

agora, doutor Daniel, o custo realmente se deu em razão da maneira como nossa diretora da 

Escola de Contas e como nós chegamos para entrar no acordo com a Escola de Contas de 

Governo, no sentido de falar dos nossos problemas, dessa maneira de buscar diminuir custo para a 

nossa instituição. E graças a Deus esse custo se deu em razão da equipe da Escola de Contas, da 

equipe da gestão e da sensibilidade do diretor, doutor Rui e de toda equipe da Escola de Governo 

para chegarmos a um acordo para que pudéssemos oferecer com o mínimo custo econômico, uma 

alta qualidade de aprimoramento dos nossos servidores e dos servidores do Ministério Público de 

Contas. Então esta manhã, sim, é de se festejar. Eu gostaria também de festejar com todos os 

senhores e dizer Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, Luís, Odilon que a nossa prestação de 

contas, a primeira prestação de contas do E-jurisdicionado começou pela nossa e ontem, os nossos 

secretários, secretário da SETIN Conselheiro Nelson, junto com a Secretaria de Administração e 

toda a equipe de finanças, tiveram uma grande preocupação quando nós chegamos a comentar 

com eles que nós tínhamos que ter o cuidado de darmos o exemplo. Para exigir dos nossos 

jurisdicionados a prestação de contas de gestão eletrônica, nós tínhamos que ser os primeiros a 
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dar o exemplo. E isso nós conseguimos concluir ontem, já mandamos a nossa prestação de contas 

de 2017 para a Assembleia Legislativa, eletronicamente. E como diz, os exemplos arrastam. Isso se 

deu em razão do apoio de todos vocês, Conselheiros, Conselheiros Substitutos, o Ministério 

Público e dos nossos servidores. Tudo isso vem acontecendo para o bem da instituição, é a 

instituição Tribunal de Contas que festejamos pela dedicação de todos nós, unidos e com um só 

empenho, em benefício da sociedade. Comunico que segunda-feira estarei viajando, vou à Brasília 

e retornarei no mesmo dia, mas o doutor Odilon ficará aqui, doutor André está de férias e na 

próxima terça estaremos juntos. 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 

vinte e sete minutos (11h27min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal 

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

 
Belém, 01 de fevereiro de 2018. 
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