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Nº 5.546 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) do mês de abril 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, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, procurador 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 a ausência do Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior por motivo de força maior. Incontinenti, foi motivo de deliberação plenária, a 

ata da sessão ordinária do dia dezessete (17) de abril. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora 

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

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Não houve expediente 

para leitura, e, antes de determinar à leitura da pauta, a presidência colocou à apreciação 

plenária solicitação feita pelo Conselheiro André Teixeira Dias para antecipação dos processos 

sob esta relatoria, o que obteve a unanimidade plenária. Incontinenti, o Conselheiro André 

Teixeira Dias teceu agradecimentos pela titulada deferência. Deu-se, então, a leitura da pauta a 

partir do Processo nº 2013/53480-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho 

Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jarbas Passarinho, responsável 
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Walmina Maria Leite Carvalho, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com pedido de vistas pelo Conselheiro André 

Teixeira Dias, em sessão ordinária de 20/03/2018. Procedeu-se, então, ao voto-vista no sentido 

de acompanhar em parte a proposta de decisão, votando pela irregularidade das contas com 

devolução do valor glosado, excluindo-se, entretanto, a proposta de responsabilização solidária 

atribuída ao ex-titular da SEDUC, senhor Nilson Pinto de Oliveira, mantendo a aplicação de 

multa regimental ao mesmo, pela não emissão do laudo conclusivo (Resolução TCE/PA nº 

13.989/1995). Conforme os preceitos regimentais, após a matéria ser colocada em discussão, 

seguiu-se o processo de votação. A presidência consignou o voto do Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, proferido na sessão do dia 20 de março, acompanhando o relator. 

Consultado o relator, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha 

Ratificou a proposta original. Os Conselheiros assim se posicionaram: Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, retifico minha posição, 

acompanhando o voto-vista. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Acompanho o voto-vista. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho a proposta do relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho o voto-vista. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho o voto-vista. Proclamou, então, a 

presidência que, por maioria de votos, cinco a dois, resolveu o plenário acatar a posição do 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2014/51555-9, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa 

Agropecuária do Estado do Pará, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

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

autos opinou pela denegação do registro, devendo ser determinada pelo Colendo Tribunal, a 

imediata cessação de eventuais pagamentos extemporâneos em curso à contratada Iza Barbosa 

Oliveira e a apuração do correspondente dano ao erário, sem prejuízo da sujeição da multa e 

ainda, aplicação do disposto no art. 110 ao Ordenador responsável pela contratação ao Diretor 

Geral da Adepará e ao Secretário de Administração. Embora regularmente notificado, o 

responsável pelo ato contratual. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 
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se manifestando nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto para deferir em caráter 

excepcional o registro. Seguiu-se, então, à votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Divirjo do relator para acompanhar o parecer do Ministério Público de 

Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o voto do 

relator.  Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto 

divergente.  Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho o voto do relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente): Acompanho o voto do relator. Proclamou, então, a presidência que, por 

maioria de votos, quatro a dois, resolveu o plenário acatar a posição do relator. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2014/51574-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo disposição legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pela denegação dos registros, com determinação à Adepará, 

sob pena de multa pelo descumprimento. A presidência anunciou que embora regularmente 

notificado, o responsável pelos atos contratuais não esteve presente e nem se fez representar. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir em caráter excepcional os registros. 

Seguiu-se à votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Divirjo 

do relator para acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o voto do relator. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto divergente. Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto do relator. 

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

Acompanho o voto do relator. Proclamou, então, a presidência que, por maioria de votos, 

quatro a dois, resolveu o plenário acatar a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2013/50577-5, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Encargos Gerais - 

Procuradoria Geral do Estado, exercício financeiro de 2012, responsável Caio de Azevedo 

Trindade, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 
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Cumprido os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante o do Ministério Público 

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

a recomendação da Secex. A presidência tornou público que, embora regularmente notificado, o 

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

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

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. 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. Imediatamente, foi chamado à 

ordem da pauta o Processo nº 2015/51917-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos 

Procuradores do Estado do Pará, responsável Antônio Carlos Bernardes Filho, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. O Procurador 

Felipe Rosa Cruz retificou em parte o parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade das 

contas, sem prejuízo de que seja expedida determinação à Procuradoria Geral do Estado do 

Pará, para alertar quanto à vedação imposta pelo Decreto Estadual nº 768/2013 à celebração de 

convênios de mesma natureza. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Não havendo 

arrazoado neste sentido, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, com 

determinação à PGE. 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 2017/52862-6, que trata 

da Consulta formalizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, Sua Excelência proferiu 

seu voto, no sentido de que, a ausência de previsão da possibilidade de adesão no instrumento 

convocatório ou na ata, impossibilita a utilização deste instituto e, a autorização do órgão 

gerenciador, por si só, não supre a omissão. 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 a saída em 

definitivo do Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2010/52945-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José Barbosa da Silva, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 
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Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela denegação do registro do 

Decreto n.634/2014/MD/AL, e sobrestamento do respectivo pagamento. A presidência tornou 

público que embora regularmente notificado, o aposentando não esteve presente e nem se fez 

representar oficialmente à sessão. Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu queria 

só fazer um registro aqui. É que se encontra presente aqui na nossa sessão o vereador de 

Belém, Victor Dias. Bem-vindo, Excelência. Jovem liderança da política paraense. Ele chegou 

e ficou quietinho ali, já está fazendo algum tempo, mas muito bem-vindo, a nova geração na 

política aqui de Belém, é muito bom Vossa Excelência, sempre que possível, passar por aqui. 

Tivemos a honra nessa semana, de ter a presença de um parlamentar, o deputado estadual 

Celso Sabino. Coincidentemente, estávamos tratando de um assunto relevante, que dizia 

respeito ao meio ambiente e ele acabou participando da sessão, se manifestando sobre a CPI 

que investiga os problemas relacionados à Hydro no município de Barcarena. Foi muito 

interessante aquele momento. Então registrar o nosso contentamento com a presença do 

vereador Victor Dias no nosso TCE, obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Luís, me associo à 

Vossa Excelência, até agradeço porque eu não tinha percebido a presença do Ilustre vereador, 

seja sempre bem-vindo, essa Casa é toda nossa, sua e nossa. Seja bem-vindo. Continua em 

discussão. Conselheira Rosa Egídia. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Doutor Julival, uma pergunta, foi diligenciado à Alepa 

para que fosse corrigido o ato? Houve negativa? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Sim, ela apresentou defesa justificando com as 

razões expostas no relatório. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Uma outra questão, essa gratificação vem sendo paga desde 

sempre? Quantos anos foram pagos? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Há muito tempo, vou verificar a data correta. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: É difícil ver, eu 

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

Uma das razões, Conselheira Rosa Egídia, ele fala aqui “por mais de dez anos”, é o que diz a 
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Alepa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: E as demais aposentadorias que este Tribunal têm analisado e que consta isso, houve 

uma pesquisa de Acórdãos anteriores? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Tem dois Acórdãos aqui, citados pela própria Alepa, que nós 

verificamos que entendiam que essa parcela deveria compor a aposentadoria. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Obrigada, 

Presidente. Assim decidiu a Corte, não houve denegação do registro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: O Ministério Público 

propõe a denegação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Não, com relação aos Acórdãos anteriores. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Não, não houve, mas nos 

entendemos aqui pela proposta a seguir que esses Acórdãos tinham um outro cenário jurídico, 

que não comporta mais. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: O servidor contribuiu? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Contribuiu sobre essa parcela. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Antes da proposta 

Presidente, eu cumprimento também o vereador Victor Dias, seja bem-vindo vereador. E o 

Conselheiro Luís Cunha fez alusão ao nobre deputado Celso Sabino, a quem por diversas vezes 

na última sessão, eu chamei de Conselheiro. E ele está fazendo a pesquisa sobre os elementos 

químicos que podem causar alguns transtornos mentais, alguns esquecimentos, algumas trocas. 

Vou até mandar fazer um exame que talvez já estou sendo afetado por esses elementos 

químicos, os lençóis freáticos estão sendo contaminados, os peixes também, de repente foi isso 

que aconteceu. Logo após, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de indeferir 

o registro, com determinação ao responsável para cessar o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como a realização de inspeção extraordinária junto à Alepa para aferir se a instituição 

de gratificações ou vantagens aos seus servidores obedecem às formalidades legais. Consultado 

o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, bom dia. Bom dia Doutor 

Felipe, Ministério Público; Conselheiro Luís Cunha ex-presidente; Conselheiro Odilon; 

Conselheira Rosa; Conselheiro Substituto Julival; Milene; Daniel e Edvaldo. Há o 
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conhecimento histórico que na França Napoleão dizia: “o Estado sou eu”. A manifestação 

nesse processo da Secretaria de Controle Externo e do Ministério Público de Contas devidamente 

ratificado pelo Ilustre Relator, como diriam os advogados: “é de uma clareza solar”. Mas essa 

questão pontual que aqui se discute, é de um estado brasileiro, eu tantas vezes fui vencido nesse 

plenário, de que o Brasil era o país dos fatos consumados. E a caneta da autoridade que concede 

alguns benefícios, logicamente debitados ao estado, muitas vezes nos surpreende pela 

subordinação total que querem fazer da lei maior, que é a Constituição. Não tenho formação 

jurídica, todos sabem, mas sou um cidadão e nem exerço uma função que seja privativa de 

advogado, nosso Tribunal é um Tribunal que pode ser preenchido por vários profissionais de curso 

de nível superior, entretanto, como cidadão e nós tantos pregamos aqui a cidadania, eu sou 

obrigado a conhecer a Constituição que, para mim, como dizia aí e cria-se a figura. Porque essa 

questão é muito importante de ser discutida porque ela abrange não só os aspectos administrativos, 

é muito comum no estado do Pará e outros tantos, dizer-se: “não, mas eu tenho a segurança 

jurídica”. Aí tem aquele jurista que poucos conheciam que é Rui Barbosa, que diz que o nasce 

ilegal não gera direito. Então o Brasil acostumou-se, ao longo do tempo, e esse é o perigo da 

caneta mal-usada, fazer a prodigalidade com o recurso público, talvez se fosse do seu bolso não 

iam fazer, da manutenção de tanto. Outro dia, quando foi condecorado, aliás, quando estava sendo 

lido o currículo do Conselheiro Odilon, decorrente da proposta do Conselheiro Cipriano, que nós 

todos aprovamos, ele disse uma frase que algumas vezes eu tinha dito no passado e que eu ratifico 

e me coloco ao lado dele, “é a confusão que se faz nesse país das prerrogativas com os privilégios, 

são coisas distintas”. Quando a prerrogativa, o privilégio é evocado de maneira equivocada por 

alguém que não tenha muito esclarecimento, é um equívoco, um erro, mas aqueles que por natureza 

deveriam ser esclarecidos e preparados, que confunde a prerrogativa com o privilégio, aí há uma 

esperteza, não é uma ignorância. Mesma coisa quando se fala em termos como transparência e a 

translucidez, elas são diferentes. Transparência “eu estou vendo a água por dentro desse copo 

aqui” a translucidez pode ser um vidro opaco, mas que deixa a luz solar passar. Então essa 

confusão que ainda há muita coisa a ser removida da legislação infraconstitucional, não sei 

exatamente quem assinou o ato, mas aquela história que o brasileiro de um modo geral diz: “eu 

estou acima da lei”, por isso que eu falei no Napoleão “o estado sou eu”. Não tem a lei, eu tenho 

um momento de uma caneta de comando e as coisas vão se implantando e como foi revogado no 

prejulgado lá que a Conselheira Milene foi a Relatora, as coisas vão se transformando e se 
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acumulando, se cristalizando. Conselheiro Julival disse muito bem, o cenário é outro, a condição é 

outra, então esta Casa aqui ao chancelar me surpreende. Eu não sei quem foi a pessoa, não sei 

quem assinou o ato, não sei de que ano é, é de uma Casa de Leis, com as alegações que fazem a 

Secretaria de Controle Externo, o Ministério Público, “mas eu quero e vou fazer, não pode ser 

assim”, a lei não está abaixo de nós, nós temos que ser submissos à lei. A Constituição Federal é o 

guarda-chuva de todas elas, não posso ter aquela história do aborrecimento, “mas eu sou chefe 

disso e daquilo e vale, não vale”. Aí cria-se aquela cultura de se dizer: “mas olha a segurança 

jurídica, não sei o que”, está errado. As coisas muitas vezes no Brasil foram feitas de maneira 

premeditada, para ficar no tempo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Conselheiro Nelson. Só uma correção que eu quero fazer aqui antes do seu 

voto. Talvez Vossa Excelência tenha alguma coisa a ponderar a respeito. É que eu acrescento o 

seguinte: com a determinação para que o responsável cesse o pagamento dos proventos no prazo 

de 15 dias, comunicando a esse Tribunal no mesmo prazo, nos termos do artigo 109, inciso II do 

Regimento Interno. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Correto. Eu estava anotando aqui, porque quando esses assuntos vêm à discussão e temos já uma 

pequena experiência nessa vida, eu quero dizer que muitas vezes é feita de maneira premeditada, 

não estou dizendo desse ato, estou falando de outros. “O senhor vai fazer”, “mas vou fazer, eu 

posso” e aí volta para a questão do fato consumado. O tempo passada, o fato é consumado, 

ninguém mexe e vai se cristalizando situação sobre situação, absolutamente legal, por isso que 

algumas situações e vantagens que alguns auferem, auferem mas querem auferir no esconderijo, 

não querem dizer à luz solar porque sabem que tem alguma coisa ali que eventualmente a 

sociedade vai contestar. E aí vai a questão da prerrogativa com privilégio, que são coisas 

diferentes. Estava vendo aqui, notícia de jornal – que não sou eu que estou dizendo, mas que isso 

vai em direção a ente público – o INSS, Doutor Felipe, fez agora uma coisa que deveria ser 

obrigatória nos órgãos de previdência, não sei se o estado do Pará vai fazer, a questão da revisão 

das aposentadorias por invalidez. Uns dizem que estão inválidos fisicamente, outros alegam que 

estão malucos porque aqui também tem a história da deficiência, “Fulano está doido”, “mas como 

é que ele está doido? Eu vejo ele normal por aí”, “porque ele está com uma doença não sei, disso, 

daquilo”, o Brasil as vezes faz propagando da doença, devia fazer propagando da saúde. “Fulano 

está doente”, mas de repente você vê o sujeito vendendo saúde, Doutor Felipe, diz que está 

inválido. São essas coisas que em um aperto maior aparece porque diz os advogados, é ato 
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consuetudinário, no conhecimento dito, isso é um deboche contra a República porque na hora que 

eu afronto a Constituição eu estou debochando da República, a sociedade. Então nesse sentido, eu 

acho que devemos ter um limite, estava falando do caso do INSS. Doutor Edvaldo, foram milhares 

– é a fuga, quer dizer, é a esperteza do cidadão contra a sociedade porque aquela meia dúzia se 

beneficia e a sociedade como um todo vai para o ralo, ainda mais a previdência que se discute 

tanto aí, mas como é que vai arcar com tudo isso? De maneira que eu quero, Conselheiro Julival, 

parabenizar Vossa Excelência, destacar no processo a manifestação da SECEX, destacar e 

ratificar a manifestação do Ministério Público e dizer que acompanho Vossa Excelência na íntegra 

com a sua proposta de decisão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora Presidente, eminentes Conselheiros, esse é um processo muito interessante. E sei 

que o eminente Relator, que eu admiro muito, Conselheiro Julival Rocha, estudou profundamente, 

mas eu não tenho condições de acompanhar uma decisão dessas. O senhor José Barbosa da Silva, 

coincidentemente está aqui, eu não sei qual é a idade dele, deve estar beirando os 70 anos. 74. 

Trabalhou em torno de 40 anos na Assembleia Legislativa e se mantiver essa decisão, ele vai comer 

o que daqui a 15 dias quando cessar o pagamento? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A sua preocupação não existe Conselheiro, porque a 

Assembleia Legislativa quando receber a decisão do Tribunal, tem dois caminhos. Se ela não 

concordar, ainda tem recurso de reexame, se não interpor recurso ela vai ter que se submeter à 

decisão. O direito à aposentadoria, como bem frisou o Relator, não é negado, como é que a 

Assembleia faz? Compatibiliza a decisão do Tribunal com o direito de aposentadoria do servidor, 

emitindo um novo decreto escoimado da irregularidade. Então essa preocupação de Vossa 

Excelência não existe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu acho que não é bem assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: É assim que acontece no país inteiro, Conselheiro. Em seguida, o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, invocando preceito regimental, solicitou vista dos autos para 

melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/52068-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Capitão Poço, 

responsável Manoel Aladir Siqueira, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou 
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pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável extensiva a senhora Maria do Socorro da Costa Coelho. A 

presidência tornou público que, embora regularmente notificados, os responsáveis supracitados não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob o foco da 

discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste sentido, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão para julgar as contas irregulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base 

no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

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

2014/50509-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Muaná, 

responsável Raimundo Martins Cunha, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o 

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e atribuindo responsabilidade 

solidária entre seu responsável e do Senhor Sandoval Bittencourt de Oliveira Neto e aplicação das 

multas regimentais aos responsáveis extensiva ao senhor Sérgio Murilo dos Santos Guimarães. A 

presidência anunciou que, embora regularmente notificados, os responsáveis supracitados não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob o foco da 

discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste sentido, Sua Excelência proferiu voto no sentido de  

julgar as contas irregulares, condenando solidariamente os senhores Raimundo Martins Cunha e 

Sandoval Bittencourt de Oliveira Neto à devolução ao erário estadual da importância de 

R$11.232,00 (onze mil, duzentos e trinta e dois reais) aplicando a Raimundo Martins Cunha as 

multas de R$1.000,00 (mil reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pelo não 

encaminhamento das contas ensejando sua tomada; Aplicar ao senhor Sandoval Bittencourt de 

Oliveira Neto a multa de R$1.000,00 (mil reais) pelo débito apontado e ao Senhor Sérgio Murilo do 

Santos Guimarães aplicar a multa de R$1.000,00 (mil reais) pelo não atendimento à diligência desta 

Corte, determinando, por fim, a remessa de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado para 

as medidas de sua competência. 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 2008/50221-3, que trata do 
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Recurso de Revisão interposto por Maria Emília Gomes de Matos Milhomem, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e provimento parcial 

do Recurso de Revisão, para considerar a irregularidade das contas da devolução do valor glosado e 

manter as multas regimentais impostas no acórdão combatido. A presidência anunciou que embora 

regularmente notificado, o responsável supracitado não esteve presente e nem se dez representar à 

sessão. Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste 

sentido, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe 

provimento parcial, reformando a decisão recorrida, para julgar as contas regulares com ressalva, 

mantendo a multa pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/51682-5, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Gilberto Miguel Sufredini, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e 

improcedência do pedido de rescisão ora manejado, de forma a manter inalterado o Acórdão nº 

54.795/2015. Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste 

sentido, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do pedido, para no mérito julgá-lo 

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

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

relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50374-9, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Domiciano Bezerra Soares, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 

cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo disposição legal 

e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

escrito nos autos opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de reconsideração e 

manter inalterado em todos os seus termos o Acórdão nº 56.155/2016. Pausa. A matéria ficou sob o 

foco da discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste sentido, Sua Excelência proferiu seu voto 

para conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe provimento, reformando a decisão recorrida, 

excluindo a responsabilidade solidária imposta ao recorrente, bem como qualquer referência a este. 
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O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu da relatora, negando 

provimento ao recurso; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou a relatora; sua Excelência 

o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, invocando preceito regimental, solicitou vista dos autos para 

melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/52177-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator 

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo disposição legal e regimental, foi 

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

opinou pelo indeferimento dos registros, com as recomendações à Fasepa e à Sead. Pausa. A 

matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste sentido, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de indeferir os registros, com as recomendações do Ministério Público de 

Contas. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, divergiu do relator, deferir o registro em caráter excepcional; Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira acompanhou o relator; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam a 

divergência. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, 

acatar o voto divergente. Prosseguindo-se foi anunciado o Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2016/51724-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Administração, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

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

com a recomendação à Sead. Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Não havendo 

arrazoado neste sentido, Sua Excelência proferiu seu voto para determinar a extinção do feito sem 

resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. 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. Logo após, foi anunciado o Processo 

nº 2017/52604-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o 

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

pelo indeferimento do registro, com as recomendações ao TCM. Pausa. A matéria entrou na fase da 
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discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta 

de decisão para deferir, em caráter excepcional do registro, sem possibilidade da prorrogação 

contratual, com determinações ao TCM e à Secex. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim 

votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o relator; Conselheiro Luís da 

Cunha Divergiu em parte do relator, para deferir em caráter excepcional o registro, excluindo a 

impossibilidade de renovação do contrato e remessa de recomendações. Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira votou pelo indeferimento do registro e cessação dos pagamentos. Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira acompanharam o voto do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Em seguida, a presidência 

proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto divergente do Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51778-5, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Edina Mendes Maciel, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo disposição legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou sob o foco da 

discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste sentido, 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 da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/52707-5, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Ana Cristina Santos Freitas, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo disposição 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou sob o foco da 

discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste sentido, Sua Excelência proferiu voto para deferir o 

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

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

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2016/50930-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor 

de Alda Goulart Monteiro, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do 
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Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do 

registro. Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste 

sentido, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2017/50285-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Arlete Barbosa 

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

Chaves. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste sentido, Sua Excelência 

proferiu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2017/52655-1, que trata 

do Ato de Pensão em favor de Maria Auxiliadora Madeira Rodrigues, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo disposição legal 

e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou sob o foco da 

discussão. Pausa. Não havendo arrazoado neste sentido, Sua Excelência proferiu voto para deferir o 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51672-2, que trata do Recurso de Reexame 

interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Pausa. Após a leitura do relatório, cumprindo dispositivo 

regimental não aconteceu a oitiva do Ministério Público de Contas, sendo a matéria colocada em 

discussão. Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Apenas, Presidente, para entender a lógica ministerial da desistência, se o Doutor Felipe tem esse 

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

Felipe Rosa Cruz: Meu caro, a petição foi assinada pelo Procurador Doutor Patrick, ele não 

externou as razões pelas quais ele foi movido, razão por que eu fico no escuro nesse sentido. Mas 

certamente ele não vislumbrou mais interesse jurídico ou então que a solução inicialmente 

proposta foi ao encontro do entendimento dele. Pausa. A matéria entrou em votação. Sua 
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Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de promover a extinção do feito sem 

julgamento de mérito e o consequente arquivamento dos autos. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Nos termos do disposto no 

artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em 

que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Senhores Conselheiros, Conselheira, douto plenário, submeto à Vossas 

Excelências, para consideração plenária, proposta de resolução que autoriza esta presidência a 

enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei, que dispõe sobre revisão geral anual da 

remuneração dos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado do Pará no 

percentual de 3%. Está em discussão. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente, eu quero manifestar o meu apoio à decisão de Vossa Excelência e 

quero também registrar, por uma questão de justiça, acho que as coisas se encaminham dessa 

forma. A atitude de Vossa Excelência na outra terça-feira ou na outra quinta-feira se não me 

engano, onde havia alguma coisa que poderia gerar uma discordância, uma polêmica, que sei que 

não é intenção de Vossa Excelência ao propor matéria dessa envergadura ao plenário. Então 

queria dizer que estou de acordo, queria cumprimentá-la por isso, é sempre bom atender as razões 

da sensatez. Os Conselheiros se manifestaram, Conselheiro Substituto, então eu acho que se chega 

a um denominador comum devidamente amparado na legislação. Estou de pleno acordo e queria 

cumprimentar Vossa Excelência por ter tido a sabedoria naquele momento, de eventualmente 

recuar para que em seguida pudéssemos tratar de uma proposta consensual aqui. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu quero pedir permissão para me 

apropriar conjuntamente das palavras do Conselheiro Nelson Chaves sobre a matéria. Estou de 

pleno acordo, obrigado. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De 

igual forma, Presidente, eu subscrevo aqui a manifestação de Conselheiro Nelson. Vossa 

Excelência está de parabéns, naquele momento Vossa Excelência foi muito sensata, sábia, 

ponderou e estudou a matéria, agora traz com convicção absoluta essa matéria ao plenário 
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novamente, então eu a cumprimento e parabenizo. Aprovo, tal qual meus colegas anteriores. Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Concordando com a 

opinião dos colegas, eu estou de acordo, Presidente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo. Em seguida, sua Excelência 

proclamou que resolveu o Plenário aprovar a proposta, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 18.995, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigado, eu também agradeço às Vossas Excelências, 

inclusive apesar de estarmos com autorização através da LDO, da LOA, mas observando a cada 

manifestação dos senhores Conselheiros, nós estamos encaminhando tudo de acordo com o que foi 

discutido posteriormente, analisado. E eu agradeço ao plenário, aos Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, as manifestações aqui e, certamente, vamos trabalhar sempre dentro de uma união e 

dentro de um acordo, para que possamos fazer o melhor pela nossa instituição, pelos nossos 

servidores inclusive. Nos termos do artigo 10, alínea “a” da resolução 17.659, dou conhecimento 

ao plenário a respeito do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo, referente ao segundo 

quadrimestre de 2017. O processo de fiscalização cumpriu tramitação regular, sendo exarados os 

respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo, do douto Ministério Público de Contas e 

a relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, onde foi plenamente 

atestada a obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a 

recomendação contida no relatório do parquet de contas. Gostaria de entregar aos senhores o 

convite para a sexta da integração, Conselheiro Nelson Chaves, Vossa Excelência que é o autor, 

propositor desse evento aqui. Como, no dia 27 de abril nós teremos uma homenagem a nível 

nacional, o dia nacional do auditor de controle externo e a nossa missão maior aqui são as nossas 

auditorias de controle externo. E de acordo com a Escola de Contas, com a gestão, nós 

aproveitamos. Reconhecendo o dia nacional do auditor que vai ser na última sexta-feira do mês, 

dedicar esse dia aos nossos auditores e compartilhando com o Ministério Público de Contas. Já 

entramos em contato com o auditor do Tribunal de Contas da União, Doutor Arildo da Silva 

Oliveira e ele aceitou em vir proferir a palestra sobre o papel do auditor de controle externo como 

agente de controle social. Isso tudo foi discutido com a Escola de Contas, com o Conselho 

Consultivo, com a presidência, então eu gostaria de me manifestar no sentido de convidar todos os 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos, todos os Procuradores de Contas, para que nós possamos 

compartilhar nesse dia, junto com os auditores de controle externo. Nós teremos além da presença 
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do Doutor Arildo, o Pedro Souza, nosso paraense que participou junto à TV Globo do The Voice. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A senhora vai 

exercitar seus dotes também nesse dia, ou não? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não. Nós vamos ouvi-lo, ele vem aqui 

com muito carinho, aceitou ao nosso convite para nos brindar com aquela voz maravilhosa desse 

paraense que representou o músico paraense nesse programa de uma audiência total, a nível 

nacional. Então nós convidamos os servidores, e, principalmente, especialmente, aos auditores de 

controle externo desta Corte de Contas. Eu gostaria depois de passar a palavra à Vossa 

Excelência, queria me referir também a mais dois assuntos. Um assunto é agradecer à Vossa 

Excelência, Nelson Chaves, que ontem nos representou, esta Presidente tinha confirmado a 

presença numa escola particular onde a nossa Escola de Contas foi, através dos nossos servidores 

e de Vossa Excelência, compartilhar com o Colégio Sistema Educacional Sophos, com alunos de 

ensino médio. E eu, por motivo de saúde e família, não pude me fazer presente e Vossa Excelência 

nos representou lá. Eu fiquei sabendo que foi um sucesso, eu quero agradecer à Vossa Excelência, 

à Escola de Contas, ao Conselho Consultivo, por permitir essa expansão porque antes era só nas 

escolas públicas e agora chegou além das universidades já, uma escola de ensino médio particular. 

E que pelo depoimento da diretora da Escola de Contas, houve inclusive debates, perguntas, 

questionamentos dos próprios alunos, querendo saber e tendo muitas informações da nossa 

instituição. Pelas informações, pelo que nós tomamos conhecimento, foi muito, mas muito 

importante esse momento. E a parceria do Ministério Público, não é Doutor Felipe? A Doutora 

Silaine veio colocar mais uma vez, o Ministério Público já vem sendo parceiro, mas agora eles 

também querem participar em todos os momentos, inclusive já num acordo de cooperação técnica, 

a inserção do Ministério Público de Contas como nosso parceiro nesse projeto tão importante, tão 

bonito que é o TCE Cidadão. Então Conselheiro Nelson, parabéns, Vossa Excelência lá 

conversando com os alunos da Escola Sophos e muito nos alegrou. Os alunos prestando atenção e 

depois questionando, foi muito importante esse momento, o Conselheiro lá como aluno, no meio 

dos alunos. Eles ficaram encantados, sendo a Karla nossa diretora, foi um sucesso. Uma outra 

informação ou um outro convite: essa presidência também gostaria só de reconvidar, já fizemos 

isso em plenário, mas vamos convidá-los novamente para a posse dos novos concursados. Será no 

dia dois de maio às nove horas da manhã neste plenário, o Ministério Público está convidado, 

todos os Conselheiros, Conselheiros Substitutos estão convidados. Às nove da manhã vamos dar 
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posse a mais 20 novos concursados, 20 novos servidores que estarão adentrando para essa nossa 

instituição. Dia dois de maio, logo depois do feriado. O feriado vai ser terça-feira, vai ser uma 

quarta-feira, dia dois a posse desses novos servidores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu pedi a palavra à Vossa 

Excelência que me passou na cabeça quando Vossa Excelência falava, que nós estamos abrindo, 

simultaneamente, duas fronteiras. Primeiro eu quero dizer que foi muita alegria para mim, fiquei 

muito honrado, vale a pena dizer ao plenário que eu não fui, Doutor Felipe, convidado a 

representar a Presidente lá no sistema educacional Sophos, eu fui determinado, quer dizer, era 

determinação sem recusa. Você vai lá e eu não tinha como não ir. Mas eu queria parabenizar à 

Vossa Excelência, o nosso presidente do conselho de administração da ECAVE, a Conselheira 

Substituta Milene que faz parte também e não está presente aqui a diretora da Escola, professora 

Karla. Mas dizer que nesse primeiro alargamento da fronteira, penso que é um momento único 

porque é a primeira vez que se vai numa escola da rede privada de ensino e não há como, se 

separar os brasileiros que estudam, entre os estudantes da rede pública e os estudantes da rede 

privada. Sonhamos todos nós que um dia o setor público possa oferecer a todos esses meninos e 

meninas que se busca muitas vezes na escola particular, pela deficiência, lamentavelmente, muitas 

vezes do ensino público. Mas quero dizer primeiro da alegria do encontro com a direção da escola, 

a cordialidade, nos deixando inteiramente à vontade e sendo a primeira vez porque na concepção 

do projeto, era na nossa cabeça atingir todas as entidades estudantis, mas não poderia impor que a 

iniciativa privada nos recebesse. Mas agora, Conselheira Rosa que também já deu muito da sua 

contribuição na Escola, aliás quero dizer que foi um dos itens absolutamente referenciados lá, na 

sua lembrança como na lembrança do Conselheiro Odilon, da ouvidoria tão importante nesse 

trabalho conjunto da construção da cidadania, reivindicação que possa chegar a nossa. Então foi 

um trabalho de extrema importância. E outra coisa, nós temos que nos preparar cada vez porque 

as perguntas são cada vez mais intensas, então o motivo de alegria. Eu mesmo, sempre que vou a 

uma sala de aula, eu vou levando a alegria da presença e a saudade da militância que tive por 

tantos anos de magistério na minha vida e, fundamentalmente, é importante Conselheiro Luís, a 

curiosidade dos meninos. E sabemos, Doutor Procurador Felipe, como a juventude as vezes é 

inquieta, mas no momento em que se começa a se falar na cidadania, sempre dizendo que o país 

atravessa e a busca do encontro do seu iluminado destino, que cada um de nós imagina, é porque 

ainda estamos combatendo efeitos, que muitas coisas das causas não estão sendo atacadas, uma 
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delas o ensino público e o amparo à criança desde o nascimento com as creches públicas, enfim, a 

construção da cidadania. De maneira que eu queria parabenizar muito, Conselheiro Luís Cunha, 

para ficar registrado na ata desta sessão, a ação da escola, a diligência de todas as pessoas 

envolvidas, a começar da diretora, mas toda a equipe maravilhosa, o pessoal da área da 

comunicação que também tem sido incansável na luta da divulgação, o entrosamento das áreas da 

Casa, como seja, leva-se a cidadania e onde fica a ouvidoria? A ouvidoria está junto porque ela é 

uma atividade hoje que não se pode deixar, então a primeira fronteira que eu digo quando falei 

aqui no princípio, é que nós já fomos a escola particular, temos ainda a aldeia indígena, vamos aos 

quilombolas. Essas são as notícias que me chegam também da Escola, Conselheiro Luís Cunha. E 

vejo a cada momento a simpatia com que nos recebem porque notamos no olhar de cada pessoa 

quando elas estão ali por uma mera obrigação, cumprindo uma gentileza ou quando elas estão 

engajadas. Quer dizer, a fraternidade, o calor da recepção que nós tivemos lá, de maneira que eu 

acho até que a escola, o sistema Sophos educacional, deveria merecer da presidência da Casa, se 

me permite a sugestão, um agradecimento pela generosidade, pela cordialidade, por nos 

proporcionar a chance de livremente transitar naqueles corredores, conversar livremente com as 

crianças, com os jovens. E a mim muito alegremente constatar, pelos olhares deles, pelas 

curiosidades, a alegria depois na confraternização final, eu fique só em uma sala, mas depois se 

repetiram em tantas outras salas, de maneira que eu acho que é uma grande conquista que foi feita 

e isso é um registro no nosso calendário. Portanto, parabéns à Escola e a todos os envolvidos, eu 

me alegro de participar desse momento. Segundo, é uma outra fronteira, embora já tenha de um 

certo modo sido ultrapassada em alguns instantes, mas novamente ela se ultrapassa. Eu quero me 

congratular de novo com a Escola e por aqueles que idealizaram aqui, fazer a sexta de integração, 

trazendo aqui o Doutor Arildo da Silva Oliveira que é secretário de controle externo do TCU, isso 

estimula a interação das instituições, é um profissional renomado, vai falar especialmente, mas a 

todos em geral, independente de auditores ou não. E é uma entidade que não é jurisdicionada à 

nossa, mas acho que cada vez que conseguimos – não que as outras não nos mereçam, tivemos até 

o governador explanando aqui – uma instituição que não é jurisdicionada do Tribunal, eu acho que 

isso no fundo representa um respeito pela nossa atividade, o desejo da interação, da troca de 

informações, isso enaltece as instituições juntamente com o Ministério Público, também foi falado 

lá na Escola Sophos, por esse congraçamento e essa participação, essa parceria que está sendo 

cada vez mais aprimorada. Já teve do Doutor Felipe, que foi um ótimo parceiro, a Doutora Silaine 
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está continuando nisso e empolgando a Doutora Deíla também, enfim, estamos fazendo uma coisa 

conjunta. Então nesse sentido eu acho que são dois assuntos que devemos festejar e entre aspas, o 

arrombamento dessas fronteiras. Nós não ficamos na sexta de integração só nos jurisdicionados, 

todas as instituições fora dos nossos jurisdicionados que queiram vir aqui, eu acho que eles 

honram a Casa e, principalmente, a figura do representante do Tribunal de Contas da União, que 

tem tudo a ver com a nossa instituição. O outro sentido aqui, Presidente, eu queria também 

agradecer, embora não esteja eu na Escola, mas a menção que sempre se faz da parceria com a 

ouvidoria, colocando à disposição o acesso à comunicação e vemos que eles anotam e vão em 

busca, a questão da idade, quem denuncia, se não pode, maior de idade, enfim, esclarecimentos 

que estão chegando a todos. Aqui na casa, Presidente, não é uma intervenção muito menos uma 

impertinência, mas ela é fruto da observação que faço aqui, tantas vezes passo ouvindo do meu 

futebol à noite ou mesmo conversando isso aqui, ninguém veio me fazer uma crítica, mas é 

observação que acontece aqui. Nós infelizmente estamos vivendo um momento de muita 

intranquilidade, de muita insegurança e a cada dia, inclusive, se tem, lamentavelmente, a notícia 

que até policiais militares estão sendo brutalmente assassinados, estamos quase em uma 

intolerância. O Rio de Janeiro a respeito da intervenção lá, o roubo dos carros aumentou, enfim, é 

uma coisa que vai ao descontrole e eu pesei aqui, sempre converso como os nossos companheiros 

da guarita e na vigilância, louvando os responsáveis pela vigilância do prédio, tomando conta aqui 

da nossa instituição, mas em horas da noite ou da madrugada, e mesmo até do dia, nós temos um 

certo receio em razão da conformação no prédio na esquina, é uma área longa e esses rapazes 

ficam aqui na guarita em determinado momento, embora protegidos aparentemente, de um certo 

modo expostos. Porque a sanha do criminoso não obedece às paredes, não obedece a limites. E eu 

queria sugerir aqui à Vossa Excelência, conversei já com Doutor Josué a respeito desse assunto, 

pedi até que conversasse com Vossa Excelência, eu queria que se estudasse a chance de nós 

fazermos a blindagem dessas guaritas, porque inclusive em outros órgãos da administração 

pública, se tem conhecimento, a parada dos carros à noite o vigilante tem que se recolher, da 

forma como as nossas guaritas eram feitas, eu mesmo passei na presidência e não cogitava isso. Só 

que a situação hoje é de grande preocupação e os rapazes ficam, de um certo modo, então havendo 

o sistema da filmagem, a colaboração dos PMs que estão aqui, nada contra a atuação deles, falei 

com o Coronel Bastos, mas há um determinado momento que há o medo e a insegurança. De 

maneira que penso que é uma medida administrativa que não custaria tanto, porque num momento 
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de um sinistro, uma confusão, se eles estivessem abrigados em uma cabine blindada e por telefone 

chamar socorro, mas acho que era uma providência que Vossa Excelência, se achar conveniente, 

eu estou deixando aqui como uma mera sugestão, mas eu penso que atenderia os nossos 

companheiros que atuam nessa área importante para a Casa. No mais era isso Presidente, 

agradecer a designação para ir lá. Eu tinha sido convidado, mas queria ter a curiosidade e fui 

suprido inteiramente de pela primeira vez nós chegarmos à escola particular com tão calorosa 

recepção, muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada, Conselheiro Nelson. Ele lançou uma proposta ao plenário, 

para que pudéssemos encaminhar o agradecimento e eu gostaria de perguntar aos Conselheiros 

Luís; Odilon; Rosa, da minha forma eu faço isso também com muita honra. Tenho certeza que é 

extensivo dos Conselheiros Substitutos e do parceiro Ministério Público de Contas, uma forma 

muito prazerosa para fazermos, pelas informações todas que nós temos observado. Em todos os 

momentos que o TCE Cidadão vai até às escolas de ensino fundamental, agora foi numa escola de 

ensino médio e sempre foi às escolas de ensino médio pública, agora uma escola de ensino médio 

privada e às universidades. Inclusive, há uma proposta, eu gostaria de colocar para deliberação, 

proposta do conselheiro Nelson Chaves para enviar ofício agradecendo a direção do Colégio 

Sistema de Ensino, Sophos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 053/2018-SEGER, desta data. Ainda com a palavra, 

a Presidente assim se pronunciou: Também, já há algumas manifestações no Plenário, conselheiro 

Nelson e foi até o conselheiro Cipriano e o Conselheiro Luís que já se manifestaram com relação a 

universidade e a Unama que tem ultimamente encaminhado eu acho que Vossas Excelências 

mesmo no conselho consultivo a Doutora Milene e Vossas Excelências conversaram com a diretora 

e o pessoal do conselho para que também esse projeto se estenda até a Unama que já tem vindo a 

nós, somos testemunhas, esse ano a participação de acadêmicos da Unama, principalmente do 

curso de áreas afins, de direito, de contábeis, de economia, enfim, e então eu acredito que é um 

prazer enorme nos dedicarmos também e expandirmos, eu soube que Vossa Excelência e 

emocionou pela expansão e pelo acolhimento. E com relação à questão da guarita, ontem quando 

Vossa Excelência conversou e o Josué chegou ao gabinete da Presidência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O Coronel Bastos parece que 

está no Plenário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Está o Coronel Bastos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Tem sido diligente e ele conhece da sugestão e sabe 

quem sem modéstia é pertinente as nossas preocupações, ele tem conversado sobre este assunto 

também, e só nesse sentido, nada foi feito aqui na ignorância da assessoria. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E quando o 

Josué me falou, imediatamente nós já procuramos e o secretário de administração já está 

procurando providenciais e eu agradeço a percepção de Vossa Excelência porque realmente é uma 

questão de segurança. De segurança para aqueles que nos proporcionam a segurança nossa e do 

nosso patrimônio, a vida e o material, e então eu agradeço a percepção e podermos contar que 

vamos tomar todas as providências necessárias acerca desse assunto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu acho que agora já pode um 

pouquinho de humor. Se a senhora estiver aborrecida pode pegar o nosso conselheiro e deixar ele 

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

de Oliveira: Como que eu posso me aborrecer? Eu estou feliz, eu tenho é que ficar feliz e com a 

contribuição de cada um dos senhores, dos nossos parceiros, e dos nossos servidores, temos que ter 

a sensibilidade de ouvir e acatar as propostas, e Vossa Excelência sabe disso, e em todos os 

momentos e propostas que tem trazido e que te são de possível realização às vezes até difícil, mas 

temos procurado acatar não só as suas, mas, de todos os nossos colegas e muitas vezes de muitos 

servidores desta corte, a palavra continua à disposição dos senhores conselheiros e conselheiros 

substitutos, do Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Então senhora presidente, só cumprimentar ao conselheiro Nelson pela atitude de 

ir à escola Sophos, que é particular importante de Belém, e ele vem a ser o protagonista do evento, 

isso é muito importante, quando o conselheiro tem a possibilidade de fazer isso, Vossa Excelência 

está de parabéns, e eu acho que estamos derrubando as fronteiras já. O TCE Cidadão agora ele vai 

ficar livre para podermos ir à feira do Ver-o-Peso, ou a feira da 25, e ir lá no quilombo, na aldeia 

indígena, eu acho que tem que ser livre. Temos que nos apoiar na sociedade, e eu acho que estamos 

caminhando corretamente para isso. As instituições precisam dar uma satisfação à sociedade, 

porque elas funcionam e para que servem e eu creio que o TCE é protagonista disso no estado do 

Pará, e creio que o carro chefe para isso é o TCE Cidadão que nos dá essa possibilidade de 

podermos olho a olho termos esse contato com a sociedade, porque Doutor Felipe, acho eu, que 

pode até parecer que eles que estão aprendendo com as informações que recebem de nós, mas eu 

acho que é recíproco que o aprendizado é para nós também. E, como aprendemos com isso, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 583

exatamente, e então de modo geral, parabéns pela iniciativa de ter ido, e seja um estímulo para 

todos nós, e o evento da sexta da integração vai ser da maior importância porque vamos tirar um 

dia para valorizar os nossos auditores de controle externo e teremos uma pessoa muito bem 

avaliada pelo TCU, que é o Doutor Arildo, e considerado um dos melhores auditores do Brasil e 

isso dito por um presidente do TCU para mim. E é muito importante, e ele vai falar justamente do 

que fazemos no nosso dia a dia, é uma homenagem ao nosso servidor da casa, ao Ministério 

Público e aqueles que no dia a dia trabalham na fiscalização do dinheiro público, e o terceiro 

assunto eu não entendo, mas eu acho que foi importante o conselheiro Nelson ter levantado a 

bandeira porque a coisa não está de brincadeira, aqui está o coronel Bastos e ele deve saber 

também como orientar a administração. Mas, a coisa não está de brincadeira, ninguém sabe 

direito o que está por trás de tudo isso, mas, a coisa é grave não se pode diariamente ter notícias 

da morte de policiais no estado do Pará. Está demais da conta. E eu acho que aqui presidente 

estamos no coração de Belém e é importante que tomemos os cuidados, para que amanhã não 

estejamos lamentando a falta de uma providência para proteger o cidadão que está trabalhando a 

noite, seja ele policial ou simplesmente servidor, que não é policial, mas que está trabalhando ali 

24 horas na guarita, cuidando do patrimônio público. Então, eu acho que é uma medida acertada, 

e, de repente pode não ser bem-vista aqui, uma roleta, por exemplo, que negócio é esse, uma roleta 

para entrar na instituição. Por aí tudo tem, quase em todo canto se tem o controle de entrada das 

pessoas em um órgão público, e aqui no estado do Pará já se tem vários e em Brasília é comum 

uma coisa dessa, e então, infelizmente, conselheiro Nelson, deveria ser tudo livre, e confiança 

plena em todo mundo, mas, não está mais assim. E então a iniciativa de Vossa Excelência é 

importante refletir e a administração ver como cuidar disso e de outras coisas mais, senhora 

presidente. Porque, olha, imaginemos aqui nesse Plenário, olhem a porta ali, que proteção temos 

aqui? Nós que estamos trabalhando neste momento? E então são detalhes que tem de se ver na 

instituição como um todo, o conselheiro Nelson está certo, a coisa está feia. Infelizmente, temos que 

registrar esses fatos tristes, mas, está acontecendo e eu acho que seria muito importante ele ter 

levantado essa bandeira e a senhora conversar com o pessoal da área de segurança para ver como 

podemos tomar algumas medidas para a casa como um todo. Temos aqui na verdade duas 

entradas, duas guaritas, mas temos duas entradas oficiais, uma pelo protocolo e outra pela 

recepção na casa, são cuidados, senhora presidente, não é para assusta a Vossa Excelência porque 

não tem nenhuma culpa em razão do que está acontecendo atualmente no estado do Pará, na 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 584

cidade de Belém, era só isso, mas, no geral eu estou de acordo. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Por falar em polícia, a Polícia 

Militar, no próximo sábado, conselheiro, vamos ter o dia da morte de Tiradentes, que é 

considerado o patrono nacional das polícias militares, e amanhã a Polícia Militar do estado vai ter 

uma solenidade e eu gostaria de propor a esse Plenário votos de congratulações, de apoio a 

Polícia Militar do estado, e ao seu comandante geral, o coronel Hilton, e o nosso comandante 

daqui do Tribunal de Contas, e aos demais policiais militares, que ele transmita aos policiais 

militares nosso agradecimento, nossos parabéns a Polícia Militar, pelo dia nacional da Polícia 

Militar, o dia da morte de Tiradentes, em 21 de abril, esse grande defensor das polícias militares e 

então dia nacional das polícias militares. E eu gostaria de propor ao Plenário para que façamos 

esse encaminhamento a ele e ao governador do estado que é o comandante que comanda os 

comandos policiais militares, mas, especialmente ao comandante geral e as demais forças militares 

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

Obviamente concordo com Vossa Excelência e realçando a enorme importância da Polícia Militar 

e a minha admiração pessoal pela corporação e pelo relevante serviço que presta diuturnamente a 

sociedade do estado do Pará. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 054/2018-SEGER, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Senhora presidente, já 

parabenizo a Polícia Militar que tão aguerridamente está no meio de uma guerra, mas estão 

uniformizados e são visíveis ao olho do inimigo que é o bandido que não tem uniforme e que vive às 

escondidas e que ataca sorrateiramente e traiçoeiramente e que tem eliminado tantas vidas de 

homens honestos, de cidadãos de bem e de pais de família. Parabenizo também pela expansão do 

nosso projeto do TCE Cidadão que é um orgulho para todos nós e também quero trazer a memória 

que hoje é o Dia do Índio, aqueles homens e famílias que distantes do império inca, asteca ou maia, 

procuraram refúgio nas terras pacatas da nossa nação, e, em uma oca à beira de um rio farto de 

peixes, o rio não poluído, encontrava plena felicidade em viver como se fossem férias eternas. 

Aquelas férias que nós esperamos tão ansiosamente para ter no final de ano e eles vivem porque 

tem um estilo de vida diferente do nosso. E quero deixar também aqui nesse momento o registro do 

poema de Oswald de Andrade, quando na semana de arte moderna em 1.922 disse o seguinte: 

“quando o português chegou, debaixo duma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma 

manhã de sol, o índio tinha despido o português”. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora presidente, só para parabenizar ao 

conselheiro Nelson Chaves pela sua já conhecida e notória sensibilidade quando tratou aqui da 

questão da segurança e também pela participação na expansão, vamos assim chamar, do seu 

projeto intelectual de TCE Cidadão agora atingindo as escolas secundaristas. E me permitir aqui 

conselheira fazer uma rápida brincadeira, olhando a foto de Vossa Excelência sentado ao lado dos 

estudantes secundaristas não fosse pelo fato de Vossa Excelência não estar com o uniforme e pela 

coroa grisalha contemplativa do tempo, não perceberíamos que Vossa Excelência não se trata de 

um secundarista. Mas, meus parabéns conselheiro. Eu diria que vivemos tempos sombrios e nossa 

segunda fronteira que existe para transpor os cidadãos de bem, daqueles marginais nessa acepção, 

que quem age dessa forma são marginais. E eu coloco a segunda fronteira, de que são as 

corporações militares, a nossa gloriosa Polícia Militar, e a segunda fronteira, porque a primeira 

seria a educação, e se ela cumprisse com o seu papel fatalmente não teríamos os índices de 

criminalidade que temos. E a Polícia Militar está para ser a segunda fronteira, para nos proteger 

dessas aberrações e hoje ela mesma sendo agredida, não só a sociedade, porque ela nos protege, 

mas, agora ela tem que proteger a si mesma e algo realmente que merece o nosso olhar, a nossa 

preocupação e quiçá possamos pensar em conceber alternativas para o nosso tribunal e 

principalmente para a própria Polícia Militar, que ela sempre pôs em risco a sua integridade e a 

vida dos seus valorosos soldados e nós temos de olhar para eles e realmente tentarmos buscar 

alternativas para minimizar um pouco esse impacto, mas, parabéns conselheiro pela sensibilidade 

e comungo de todas as suas falas e todas as suas palavras e assino embaixo. Obrigada, Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa 

Cruz: Senhora presidente e caros conselheiros, e eu gostaria de parabenizar esse projeto do TCE 

Cidadão que vem ganhando corpo, que vem ganhando mais força e projeção na sociedade e 

parabenizar na pessoa do conselheiro Nelson a todos os envolvidos e que esse projeto continue 

crescendo e como o senhor falou, transpondo as fronteiras inicialmente pensadas, e, quanto a 

proposta da guarita blindada e obviamente a administração de Vossa Excelência tem conduzido 

isso com toda a sabedoria e eu tenho certeza de que será um grande reconhecimento dessa 

instituição para uma categoria que eu reputo juntamente com os professores e as duas categorias 

que demonstram o grau de evolução e maturidade na sociedade, e enquanto elas não forem 

respeitadas na sua inteireza a sociedade ainda não atingiu ainda o crescimento esperado, que são 

os professores pela transmissão de conhecimento e pela essencialidade na formação de todos nós, e 
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os policiais que sejam militares, civis, federais que são eles, diferente de todos os demais servidores 

públicos do estado, sejam juízes, promotores, auditores, são eles que cumprem com o seu mistério e 

com risco eminente de hábitos a própria a vida. Não sabemos e não imaginamos o que viver 

carregando esse estresse. Então todo o meu louvor e apoio também a essa proposta do conselheiro 

Nelson para dar um pouco mais de dignidade e condições de trabalho, reconhecimento aos 

policiais militares que trabalham nessa casa. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e quarenta e oito minutos 

(12h48min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário-geral em exercício do 

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

 
 
 

Belém, 19 de abril de 2018. 
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Sessão Ordinária de 24 de abril de 2018. 

 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR  
Secretário-Geral em exercício 

 
 
 

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

 


