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Nº 5.548 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e seis (26) 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, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 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 Stephenson Oliveira Victer, 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. Disponibilizada previamente no 

sistema digital deste Tribunal, a ata da sessão ordinária realizada no dia 24 de abril 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 a submeteu à deliberação do Plenário: Excelentíssimo 

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Impedido na forma regimental. 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. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência solicitou ao Senhor 

Secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 

2010/52487-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 
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Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 2. Processo nº 2007/52319-3, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, responsável José 

Juraci Linhares de Lima, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e, ainda, a critério 

do Plenário atribuir responsabilidade solidária à senhora Mariléa Ferreira Sanches, com 

expedição de determinações dirigidas ao responsável e ao Município de Garrafão do Norte e 

aplicação das multas regimentais. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, com devolução 

da importância de R$152.362,01, (cento e cincoenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais 

e um centavos), sem aplicar as multas tendo em vista reconhecimento da prescrição 

intercorrente pelo decurso do prazo de cinco anos. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

em maioria, de acordo, a exceção foi o voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira que divergiu em parte ao voto do relator, para adotar o prazo de 10 (dez) 

anos para a prescrição intercorrente, conforme entendimento do TCU e, assim, aplicar as multas 

regimentais cabíveis. Logo após, a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria, 

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52448-0, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Micros e Pequenos Produtores 

Rurais da Vila Bacaba, responsável Luiz Gonzaga Roque de Oliveira, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre o seu responsável e a 

Associação dos Micros e Pequenos Produtores Rurais da Vila Bacaba, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 
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Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar 

solidariamente em débito seu responsável e Associação dos Micros e Pequenos Produtores 

Rurais da Vila Bacaba na importância de R$6.000,00 (seis mil reais) e aplicar ao seu 

responsável a multa no valor de R$600,00 (seiscentos reais), com fulcro nos arts. 82 e 83, item 

II da LOTCE c/c os arts. 242 e 243, item I, alínea “b” e inciso III, alínea “a” do RITCE. 

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 2012/52450-4, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Centro de Ação Social e Cidadania de Eldorado, responsável Álvaro Luís 

Almeida Maia, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

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

solidária entre o seu responsável e o Centro de Ação Social e Cidadania de Eldorado, com 

aplicação das multas regimentais. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar 

solidariamente seu responsável e o Centro de Ação Social e Cidadania de Eldorado na 

importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos arts.82 e 83, item II da LOTCE c/c os arts.242 e 

243, item I, alínea “b” e item III, alínea “a” do RITCE. 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 2012/52463-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto Marlene 

Mateus, responsável Roberto da Costa Souza, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 
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conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre o seu responsável e o Instituto Marlene 

Mateus, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável e à entidade 

convenente. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar solidariamente seu 

responsável e o Instituto Marlene Mateus na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), 

aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo débito. 

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 2012/52464-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Missão Evangélica Monte Sião, responsável Ricardo Silva de Araújo, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar 

solidariamente em débito seu responsável e a Missão Evangélica Monte Sião na importância de 

R$100.000,00 (cem mil reais), aplicar ao responsável a multa de R$10.000,00 (dez mil reais), 

com fulcro nos arts.82 e 83, item II da LOTCE c/c os arts.242 e 243, item I, alínea “b” e item 

III, alínea “a” do RITCE. 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 2012/52475-2, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Central de Associações dos Pequenos Produtores Rurais do 

Município de Cumaru do Norte, responsável Valdomiro Ostrufka, Procurador Patrick Bezerra 

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

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 
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parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e atribuir responsabilidade solidária entre seu responsável e a 

Central de Associações dos Pequenos Produtores Rurais do Município de Cumaru do Norte, e, 

aplicação das multas regimentais e, ainda, aplicar a sanção de inabilitação para cargo em 

comissão e função de confiança prevista no art. 85 da LOTCE. A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas irregulares, declarar solidariamente em débito ao responsável e a Central de 

Associações dos Pequenos Produtores Rurais do Município de Cumaru do Norte na importância 

de R$10.000,00 (dez mil reais), aplicar ao responsável a multa de R$1.000,00 (mil reais), com 

fulcro nos arts.82 e 83, item II da LOTCE c/c os arts.242 e 243, item I, alínea “b” e item III, 

alínea “a” do RITCE. 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 2012/52478-5, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Moradores da Vila Curumu responsável 

Maria da Conceição Oliveira Carvalho, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre a responsável e a Associação dos 

Moradores da Vila do Curumu, sem prejuízo da aplicação das multas à responsável e à entidade 

convenente. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar solidariamente em 

débito a responsável e Associação dos Moradores da Vila Curumu na importância de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicar a responsável a multa de R$2.000,00 (dois mil reais), 

com fulcro nos arts.82 e 83, item II da LOTCE c/c os arts.242 e 243, item I, alínea “b” e item 

III, alínea “a” do RITCE. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51348-9, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Agricultores e Moradores da Comunidade 

Nossa Senhora Aparecida, responsável Antonio Francisco Gonçalves de Moura, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre seu 

responsável e Associação dos Agricultores e Moradores da Comunidade Nossa Senhora 

Aparecida, com aplicação das multas regimentais e pela inabilitação para o exercício do cargo 

em comissão ou função de confiança na administração estadual, por até cinco anos, por conta 

da improbidade administrativa e expedição de determinações à Asipag e à Associação 

Convenente. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar solidariamente em 

débito seu responsável e a Associação dos Agricultores e Moradores da Comunidade Nossa 

Senhora Aparecida na importância de R$18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais) e aplicar ao 

seu responsável a multa no valor de R$1.830,00 (um mil e oitocentos e trinta reais) com fulcro 

nos arts. 82 e 83, item II da LOTCE c/c os arts.242 e 243, item I alínea “b” e item III, alínea “a” 

do RITCE. 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 2013/51352-5, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação das Pessoas com Deficiência da Transamazônica, responsável 

João Oliveira Ramos, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo 

responsabilidade solidária entre seu responsável e à Associação das Pessoas Com Deficiência 

da Transamazônica, com aplicação das multas regimentais e pela inabilitação para cargo em 
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comissão e função de confiança. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar 

solidariamente em débito seu responsável e a Associação das Pessoas com Deficiência da 

Transamazônica na importância de R$50.000,00 (cincoenta mil reais) e aplicar ao seu 

responsável a multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos arts. 82 e 83, item 

II da LOTCE c/c os arts.242 e 243, item I alínea “b” e item III, alínea “a” do RITCE. 

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 2012/52462-8, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Instituto Florestal Ajará, responsável Roberto França Linhares, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade 

solidária entre o responsável e a Associação Instituto Florestal Ajará com aplicação de multas 

regimentais. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar solidariamente em 

débito seu responsável e o Instituto Florestal Arajá na importância de R$100.000,00 (cem mil 

reais), pela grave infração à norma legal e aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro nos arts.82 e 83, item II, III e VIII da Lei 

Complementar nº 81/2012 (LOTCE), c/c com os arts. 242 e 243, I, alíneas “b” e “c” do Ato nº 

063/2012 (RITCE), além da multa de R$2.000,00 (dois mil reais), ao Instituto Florestal Arajá, 

nos termos do art. 243, III, alínea “a” do precitado RITCE. 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 2012/52467-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Escola de Samba da 
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Matinha, responsável Valdemir Pinheiro Muniz, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50407-5, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Desportiva do Bairro Morada Nova, 

responsável Erton Luiz Vigne, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51841-8, que trata do Recurso 

de Reconsideração interposto por Denimar Rodrigues, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Registrou-se neste momento a saída do 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2018/50295-6, 

que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Paulo Gerson Novaes de Almeida, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 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 pela 

admissão e rejeição dos presentes embargos declaratórios, sugerindo, ainda, aplicação da multa 

prevista no art. 78, c/c 83, XII, ambos inserto na Lei Orgânica do TCE, tendo em vista seu 

caráter manifestamente protelatório. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do Recurso para no mérito negar 

provimento, mantendo intacta a decisão embargada. 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 

2018/50047-3, que trata do Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vista pelo 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 12/04/2018. Cumprindo 

dispositivo regimental, a palavra foi de imediato concedida ao Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira que proferiu a manifestação constante dos autos (fl. 23), na qual ratificou sua condição de 

suspeição por motivo de foro íntimo já declarada nos autos principais. Sua Excelência o 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, adotando o mesmo entendimento do 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira também ratificou sua suspeição. Registrou-se em seguida o 

voto já proferido pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves no qual 

acompanhou o relator. Por sua vez, Suas Excelências as Conselheiras Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes e Maria De Lourdes Lima de Oliveira, também acompanharam o voto do relator. Por fim, a 

Presidência proclamou o resultado, por unanimidade o Plenário acolheu o voto do relator. No 

seguimento do curso, foi anunciado o Processo nº 2017/53486-6, que trata do Ato de Admissão 

de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo os 

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

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento do registro dos contratos 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro dos 

contratos, com recomendação, ainda, à Seduc, juntamente com a Secretaria de Estado de 

Administração, para que adotem providências com vistas à criação de cargos de intérprete de 

Libras e à realização de concurso público para provimento desses cargos. 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 2008/50759-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Clarinda da Cunha Ferreira Magalhães, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das disposições 

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

o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi para a fase 

de 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, 

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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Sem detença, foram 

anunciados os Processos nºs 2009/50395-8 e 2013/52349-3 que tratam dos Atos de 
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Aposentadoria em favor de Antonia Farias de Souza Santos e Maria Campos Lopes Coelho, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

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

Contas que, ratificando o parecer contido nos autos, opinou 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 para deferir os registros. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/50245-0, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Áurea Barbosa de Miranda, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi 

a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo indeferimento do registro, entretanto, com a aprovação da 

lei mencionada, deferimento do registro, com expedição de determinação ao IGEPREV. 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, com 

determinações ao Igeprev. 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. No mesmo curso, foi anunciado o Processo nº 

2013/53411-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Elias de Oliveira Pereira, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 deferimento do registro. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2017/52742-0, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Wanilze Corrêa e outros, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

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

autos, opinou 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, 

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. 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 e não havendo assunto de tino administrativo, a Presidência 

apresentou a seguinte exposição: Esta presidência reitera o convite, amanhã iremos promover a 

vigésima sexta da integração, mais uma feliz proposição do Conselheiro Nelson Chaves 

aprovada por este douto plenário. E desta vez, o evento que já entrou para o calendário desta 

Corte de Contas, irá homenagear o Dia Nacional do Auditor de Controle Externo. Para tanto, 

vamos receber a palestra, aspas, O Papel do Auditor de Controle Externo como Agente de 

Controle Social, fecha aspas. Que será proferida pelo secretário do TCU Pará, o também 

auditor, Doutor Arildo Oliveira. Será mais uma oportunidade para debatermos um tema da 

maior importância, ao mesmo tempo em que poderemos esclarecer aspectos relativos às 

atividades dos nossos servidores que atuam na área fim do nosso Tribunal. A data é mais um 

reconhecimento ao grande Serzedello Corrêa, pois exatamente em 27 de abril, comemora-se o 

Dia Nacional do Auditor de Controle Externo. O dia foi escolhido pelos servidores públicos 

por remeter-se ao ano de 1893, oportunidade memorável em que Serzedello Corrêa, então 

ministro da Fazenda do governo do presidente Floriano Peixoto, deu exemplo de coragem e 

espírito público, ao enfrentar a investida do Poder Executivo contra a atuação do Tribunal de 
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Contas da União – TCU – em defesa da moralidade na administração pública. Aproveitamos a 

oportunidade para parabenizar e reconhecer a importância e a dedicação permanente do 

quadro de auditores de controle externo desta Corte de Contas e de todas as Cortes de Contas 

do Brasil. O trabalho das senhoras e dos senhores é a semente que frutifica diariamente e 

florescem resultados, que buscam a excelência do nosso papel constitucional, e também 

promove os avanços que o nosso Tribunal alcança cada vez mais a olhos vistos. Aguardaremos 

todos lá no auditório Ministro Elmiro Nogueira a partir das nove horas, amanhã, para 

comemorarmos juntos. Muito obrigada a todas e a todos os nossos auditores de controle 

externo. Até amanhã, se Deus quiser, no plenário. Também reiterar aos Conselheiros o convite 

que já foi enviado aos Conselheiros e Conselheiros Substitutos, e também ao Ministério 

Público, todos estão convidados. Nós teremos uma programação amanhã, se Deus quiser, a 

partir das nove horas da manhã no auditório Elmiro Nogueira, para homenagear esses 

grandes guerreiros e guerreiras do controle externo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu quero reforçar o convite de Vossa 

Excelência. Eu acho que amanhã é um dia muito especial para a Casa. Nós vamos, de alguma 

forma, fazer a sexta da integração especial para homenagear os nossos colegas da Casa que 

nos auxiliam no trabalho técnico. O que nós incluímos aqui no pleno é o que vem de lá, é o que 

eles fazem no dia a dia e vamos ter a chance de ter como palestrante um dos servidores mais 

bem qualificados do Brasil, e isso dito pelo TCU, que é o Doutor Arildo, secretário de controle 

externo no estado do Pará, servidor de carreira do TCU. E vai ser um entrosamento muito 

bom, TCE e TCU, então a participação de todos os Conselheiros que puderem, do Ministério 

Público de Contas e dos servidores da Casa, para a gente dar destaque à importância do 

auditor de controle externo e fazer também uma reflexão sobre o nosso trabalho no exercício 

do controle externo. Queria só reforçar, acho que vai ser uma programação bem banca, tem 

algumas – eu posso dizer assim – modificações, para ser um dia agradável. Muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Verdade Conselheiro, muito obrigada pela sua manifestação também.  Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, quero 

cumprimentar Vossa Excelência, bom dia Presidente; Doutor Stephenson Victer seja sempre 

bem-vindo Excelência; nosso decano presidente também, Conselheiro Nelson Chaves; 
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Conselheiro Luís Cunha; Doutor Odilon, Conselheiro. Doutora Rosa Egídia, cumprimentar 

Vossa Excelência. É a primeira oportunidade que eu tenho de falar e quero fazer isso com 

muita alegria, os nossos Conselheiros Substitutos, Doutor Julival; Conselheira Milene; 

Conselheiro Daniel obrigado pelas gentis palavras; Conselheiro Edvaldo; Doutor Tuffi 

secretário; Doutor Jorge; obrigado a todos pelo apoio. Presidente, duas coisas rapidamente. 

Uma, eu queria que o Tribunal, além de realizar o evento de amanhã, mostrar também o 

reconhecimento nosso pessoal acompanhando os colegas, cumprimentando o Conselheiro 

Nelson Chaves por essa brilhante sugestão, ideia. Eu acho que o Tribunal poderia fazer uma 

manifestação oficial aos nossos auditores do controle externo do Tribunal de Contas e enviar 

também para as associações, as representações dos auditores nacional e estadual, os votos do 

Tribunal de Contas de congratulações e louvor em reconhecimento à importância do grandioso 

trabalho que eles desempenham não só no Pará, mas no Brasil de um modo geral. Então 

queria fazer essa proposição, se todos os colegas concordarem, faremos o evento amanhã e em 

seguida o Tribunal manda uma manifestação oficial, reconhecendo o trabalho deles. Não sei se 

já foi proposto isso, se não, gostaria de somar com os colegas essa sugestão. Enviar tanto no 

nível nacional, estadual, para todos que representam. E aqui no Tribunal, todos os nossos 

auditores de controle externo deveriam receber essa manifestação do plenário do Tribunal, que 

seria, vamos dizer assim, um agradecimento, um reconhecimento do plenário, da nossa 

instituição para eles, e cada um receber nominalmente. Além disso, mandar para as nacionais, 

isso é uma proposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu quero corroborar o que disse aqui o Ilustre 

Conselheiro Luís Cunha e agora com mais ênfase também, o Conselheiro Cipriano Sabino, de 

colocar na linha do pensamento deles em relação a festejar o dia do auditor, indispensáveis 

para consecução dos objetivos desta Casa. Segundo lugar, eu queria me dirigir e me 

congratular à Escola na figura do presidente do Conselho, a Conselheira Substituta Milene que 

faz parte do Conselho também e à presidência da Casa na figura de Vossa Excelência pelo 

convite ao Doutor Arildo para vir aqui. É mais uma instituição fora da nossa jurisdição, mas 

que aceita e vem aqui para a sexta de integração, de maneira que eu desejo me somar a todo 

esse conjunto de manifestações nesse sentido. Colocada a proposta formulada pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior em votação, devidamente aprovada, ficou consubstanciada 
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através do Ofício nº 057/2018-SEGER, desta data.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, lendo os jornais pela manhã, eu 

percebi mais uma vez o reconhecimento de um projeto muito importante para o cidadão, para a 

população de modo geral, e cada vez mais vem fortalecendo, ou seja, mostrando a efetividade, 

a grandeza, grandiosidade desse projeto, porque a formação de uma pessoa, a instrução, a 

orientação, o controle social, a aproximação dessas pessoas jovens, estudantes, tanto nível 

médio como nível universitário, da importância que eles têm, identificando bem essas questões, 

no caso o controle externo, a fiscalização, o apoiamento. Então o Conselheiro Nelson, que foi o 

idealizador desse projeto e eu vi no jornal a matéria com grande destaque Presidente, saiu na 

primeira página do Jornal Liberal na data de hoje, 26 de abril de 2018. E na primeira página 

em destaque o nosso programa “estimula a cidadania entre os jovens, crianças e adolescentes 

formam o público-alvo no programa TCE Cidadão, que orienta sobre direitos constitucionais e 

fiscalização da gestão dos recursos públicos”. É a chamada da primeira página do jornal e 

chama aqui para a página oito do caderno Poder; a gente vai lá na página oito e temos aqui 

uma página inteira com uma matéria falando somente do TCE Cidadão e do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, quanto à importância, o reconhecimento desse projeto. A matéria é 

longa, obviamente, eu queria entregar nas mãos de Vossa Excelência, cumprimentar o 

Conselheiro Nelson e toda a equipe que faz o TCE Cidadão e Vossa Excelência no comando. O 

Presidente tem um papel muito importante no processo. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Inclusive eles estiveram 

aqui na terça-feira passada, estiveram na presidência junto com esta Presidente, Conselheiro 

Nelson, a Escola de Contas, fazendo essa matéria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É isso que eu queria cumprimentar Vossa 

Excelência, dar os parabéns a Vossa Excelência na condução do trabalho. Não só deste, mas 

como outros trabalhos do Tribunal, mas principalmente deste, à Escola de Contas, não 

podemos deixar de cumprimentar a Escola de Contas e o Conselheiro Nelson que quando 

criou, pensou nisso na formação, num futuro melhor para essas pessoas. Não é uma coisa 

palpável, você pega e vê o resultado, isso é uma coisa extraordinária na formação da 

cidadania. Veja aqui as fotos, os estudantes e você vê de todos os níveis, pessoas que mais 

precisam estar preparados para enfrentar todas essas dificuldades do dia a dia e que o cidadão 
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enfrenta. E eu creio que o Tribunal faz uma contribuição muito importante na formação desses 

jovens cidadãos. Então eu queria cumprimentar Vossa Excelência, Presidente, a Escola de 

Contas, nosso decano Conselheiro Nelson Chaves. Com muita alegria, muita honra. Eu digo 

que eu faço esse registro com muito orgulho porque é um projeto extraordinário, não há quem 

apresente qualquer dificuldade, ao contrário, é só reconhecimento, é só apoio. Então veja aqui 

que na manchete fala que na matéria mais de 16 mil estudantes já foram atingidos com esse 

processo. Eu até – desculpa discordar – acho que foram muito mais, porque as redes sociais e 

toda a comunicação depois destas palestras, destes encontros, os jovens conversando entre eles 

sobre essas questões, eu acho que isso chegou, com certeza, a muito mais pessoas. Então eu 

parabenizo Vossa Excelência, Presidente, para encerrar; parabenizo a Escola de Contas; toda 

a equipe que faz o TCE Cidadão e o TCE Cidadão Universitário. Eu acho que esse projeto vai 

alcançar muito avanço nesse sentido e Vossas Excelências estão de parabéns, eu tenho muito 

orgulho de estar aqui presenciando um projeto tão importante que é para o Pará e eu digo até 

para o Brasil. Quem dera que todo o estado tivesse um TCE Cidadão, eu acho que o Brasil 

avançaria um pouquinho mais e melhor. Com isso eu queria fazer esse registro e pedir, 

senhora Presidente, se meus colegas assim concordarem, que a gente inserisse nos anais da 

Casa e aí eu entrego o jornal a Vossa Excelência, tanto a manchete como toda a matéria, para 

que fique registrado na história do nosso trabalho, essa matéria que foi muito importante e que 

só reconhece a importância do projeto, senão não iriam fazer uma matéria grande, de 

destaque, na primeira página e tudo mais. A chamada: “responsabilidade social, programa 

difunde cidadania nas escolas”, veja o alcance disso. Realmente é uma coisa extraordinária. 

Então eu faço o pedido a Vossa Excelência, que registre nos anais, cumprimentando, como eu 

já disse, primeiramente a Presidente, a Escola de Contas e claro, que por trás, criador e 

idealizador de um projeto de grande envergadura, de alto alcance social, é o Conselheiro 

Nelson Chaves. Faço essa proposição, Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E também aos servidores, 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos que têm dado um apoio muito grande. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Todos, Presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: O próprio Ministério Público espontaneamente veio e se inseriu. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente me permita, 

por favor. Eu agradeço, os Conselheiros Substitutos, nossos técnicos. Veja na matéria do 

jornal, aparece o Doutor Valino fazendo a palestra, ou seja, o Ministério Público é parceiro a 

todo tempo com o Tribunal de Contas e num projeto desses. Então o projeto é de todos nós, 

aliás eu já acho que é como se fosse meu também, que eu abraço, respeito, admiro. Então é 

registrar isso, todos que participam, é o nosso trabalho, de todos. Então agradecendo a 

correção, sugestão de Vossa Excelência, concordando com Vossa Excelência, realmente todos 

que ajudam nesse projeto. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo 

com a inserção nesta ata da matéria publicada no jornal O Liberal. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Na verdade, eu só 

gostaria de aproveitar a oportunidade e falar rapidamente, já que amanhã será dedicado um 

dia especial em comemoração e homenagem ao Dia do Auditor de Controle Externo. Dizer que 

essa é uma iniciativa muito importante, a gente tem acompanhado de perto, não é Conselheiro 

Luís Cunha? O trabalho da Escola de Contas em fazer um evento que realmente possa 

reconhecer e valorizar o nosso servidor em relação a isso, então eu quero aproveitar a 

oportunidade para parabenizar todos os auditores de controle externo desse Brasil, em 

especial aos do nosso Tribunal que têm atuado com dedicação, comprometimento para que a 

gente possa realmente oferecer um controle externo de qualidade, inclusive avaliando políticas 

públicas e como podemos atuar para que as políticas públicas sejam aplicadas e 

implementadas cada vez mais em benefício da sociedade. Então parabéns a cada um dos 

nossos servidores, amanhã é um momento que foi reservado especialmente para homenageá-

los, então a gente espera – no reboque do convite que Vossa Excelência já fez – a presença de 

todos eles lá. Acreditamos que vai ser muito proveitoso, até porque quem vai vir ministrar a 

palestra é o Doutor Arildo do Tribunal de Contas da União, também auditor federal de 

controle externo. E então eu acho que é uma oportunidade para que o servidor possa se 

aperfeiçoar, se capacitar e também uma forma de reconhecer o seu trabalho tão fundamental e 

importante para todos nós e toda a sociedade de um modo geral. E aproveitar também a 

oportunidade para dizer que esse projeto, como colocado aqui e pontuado pelo Conselheiro 

Cipriano, que hoje sai no jornal e inclusive tem uma matéria extensa sobre isso no jornal, 

sobre a questão do TCE Cidadão, sobre a questão do impulso ao controle social, que foi de 
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ideologia do Conselheiro Nelson Chaves, dizer o quanto isso é importante, isso mostra na 

verdade uma mídia positiva para o nosso Tribunal, mostrando que nós estamos fazendo um 

papel de indução ao controle social em paralelo à contribuição ao controle externo. Então 

mais uma vez parabenizar pelo projeto e dizer que esse projeto é realmente fantástico para dar 

visibilidade e dar conhecimento para sociedade de um pouco do que nós, Tribunal de Contas, 

fazemos em prol da sociedade. É isso senhora Presidente, obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A Conselheira Milene 

acabou concordar com a proposição que foi aprovada, então se o plenário assim definir, assim 

como o Doutor Stephenson com certeza vai. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu já pedi para a secretaria para 

incluir os auditores e o Ministério Público na sua proposição, já solicitei. Conselheiro Nelson 

quer falar, inclusive eu acho que a gente gostaria até de propor porque essa matéria que saiu 

no Jornal O Liberal não houve custo financeiro nenhum para o Tribunal, então eu acho que 

nós poderíamos enviar manifestação ao presidente, ao diretor do Liberal e à Tainá e ao Fábio.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

eu queria realçar primeiro a participação de Vossa Excelência, que, ao ser contatada pelo 

Liberal, proporcionou uma reunião no seu gabinete, onde estava presente também a 

Procuradora-Geral de Contas, Doutora Silaine, e realçar todo esse encaminhamento. É 

extremamente feliz ver que é um projeto coletivo, não é um que faz, tantos e tantas agilizaram e 

fizeram com que esse projeto estivesse vivo, e caminhando cada vez mais. De fato, eu fico 

sensibilizado como todos nós. É um grupo de comunicação do porte do grupo Liberal que 

mantém nas suas edições às quintas-feiras, Doutor Stephenson, uma página dedicada à 

reponsabilidade social. E na medida em que, por iniciativa espontânea das organizações 

Rômulo Maiorana, a equipe do Jornal Liberal vem a esta Casa e insere a programação de um 

órgão público ressaltando a importância na iniciativa privada, eu acho que realmente é uma 

coisa marcante, estimuladora para todos nós porque o Liberal, como Vossa Excelência bem 

acentuou, veio de forma espontânea em busca do projeto porque soube dele. Eu acho que isso é 

um festejo porque o principal combustível desse projeto é que nós todos que vamos lá em salas 

de aula, toda a equipe da Escola que tem feito, ao longo do tempo, um trabalho dedicado, 

brilhante por todas as direções que por lá passaram, servidores que estão, que já estiveram, o 
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plenário que acompanha. Eu digo sempre, meu amigo Stephenson, a questão da doação. Os 

servidores que vão lá, os multiplicadores e alguns de nós já fomos tantas vezes lá, nós estamos 

fazendo aquilo sem querer nenhum retorno pessoal disso. O nosso retorno é a construção da 

tal sociedade justa que a Constituição determina, quer dizer, fazer com que as gerações 

possam crescer, como eu sempre falo, nesse aspecto que lamentamos todos, “o Brasil não 

devia ter gasto aquele dinheiro todo nos estádios, elefantes brancos, oito milhões e meio”. O 

que a gente pretende, no futuro, é que a sociedade não se lamente com o passado, dizer: “não 

deveria ter sido feito assim”, se antecipe e diga: “não faça assim, a sociedade não quer”. 

Então é esse objetivo que a gente tenta conquistar e eu tenho a humilde convicção que isso está 

sendo plenamente alcançado. A manifestação da Procuradora também foi efusiva no sentido do 

engajamento do Ministério Público de Contas conosco, eu acho que é uma conquista da Casa, 

portanto, se alguma coisa há a festejar, é importante que festejemos todos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stephenson Oliveira Victer: 

Senhora Presidente, quero me associar às palavras já proferidas pelo Conselheiro Cipriano, 

louvando a iniciativa. Tanto do ponto de vista do evento de amanhã quanto da homenagem 

feita, ou melhor, do reconhecimento feito hoje pela imprensa local do projeto TCE Cidadão. 

Em relação ao Dia do Auditor de Controle Externo, de fato foi iniciativa muito feliz de ser 

lembrada, senhora Presidente, porque eu considero que o traço que diferencia a jurisdição 

exercida pelos Tribunal de Contas é justamente a presença da unidade instrutiva e dos técnicos 

que contribuem com o seu trabalho para o aperfeiçoamento desse julgamento que é feito em 

última instância aqui, pelo colendo plenário. E, obviamente que o quadro técnico de auditores, 

quanto mais qualificado for e quanto mais tiver condições de trabalho, como é o caso que 

acontece aqui no Tribunal de Contas do Estado, ele melhor fará o seu papel e com muita 

justiça se faz essa homenagem a esse quadro qualificadíssimo amanhã. Somando-se a isso, o 

projeto TCE Cidadão assim que nós tomamos conhecimento, obviamente que é um projeto 

consolidado, já tem resultados palpáveis, mas nós tivemos a felicidade de tomar conhecimento 

desse projeto e com a aquiescência de Vossa Excelência, estamos iniciando humildemente, a 

nossa participação nesse projeto, é um projeto idealizado pelo Conselheiro Nelson, que 

obviamente nós não podemos nos cansar de enaltecer, que sempre é mentor das grandes ideias, 

ideias inovadoras que levam essa Corte para frente. E do nosso ponto de vista, Conselheira 
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Presidente, o TCE Cidadão é um projeto que talvez não tenha ainda a devida medida da sua 

importância. Agora recentemente nós estivemos trabalhando no planejamento estratégico do 

Ministério Público de Contas em nível nacional, nós estivemos em Curitiba, passamos alguns 

dias lá dedicados a isso e nós que fazemos parte da Associação Nacional temos esse contato 

diuturnamente com a realidade dos estados. E uma das nossas medidas referenciais para 

futuro, de atuação do Ministério Público de Contas, seria exatamente na qualificação do 

controle social que, em última análise, é o que o TCE Cidadão faz. Ele conclama a sociedade a 

participar na medida de suas possibilidades, naquilo que em última análise o controle externo 

vai fazer, e essa é a conjugação, senhora Presidente, daquilo que se tem hoje como o ideal da 

atuação do controle externo, que é o conceito de accountability, você ter a prestação de contas 

como um dever moral e respaldado na atuação da sociedade, como o Conselheiro Nelson 

acabou de dizer, de não aceitar passivamente ou somente a posterior, circunstâncias que ela 

poderia ter efetivamente interferido para que não ocorresse na gestão pública. Então tanto do 

ponto de vista da homenagem que será feita aos auditores de controle externo quanto desse 

reconhecimento ao projeto TCE Cidadão, o Ministério Público de Contas gostaria de associar 

a ambas manifestações e dizer que a gente pretende ser parceiro duradouro nessa iniciativa. E 

que em nome da Associação Nacional, levaremos essa iniciativa parceira, Ministério Público 

de Contas aderindo agora ao projeto do Tribunal, como referencial para que outros órgãos 

possam fazer da mesma forma em outros estados, que não é a primeira vez. Os Conselheiros 

são testemunhas que muitas vezes, eventualmente a gente tem manifestações de colegas que são 

de outros estados e que tratam a questão do relacionamento institucional Ministério Público e 

Tribunal de Contas e até mesmo da própria atuação do controle externo, sob o ponto de vista 

de realidades distintas da que se vive no Pará. E nós não nos cansamos, Presidente, de 

enaltecer que a realidade paraense é muito diferente e ela, sobretudo não só pela questão da 

nossa autonomia ministerial, mas do relacionamento harmônico e o relacionamento em prol do 

engrandecimento do controle externo, ela é sempre vista como paradigma, como modelo por 

onde a gente passa na atividade associativa. Então por esse prisma, e nessa linha de 

entendimento, nós estamos nos associando a ambas as inciativas, parabenizando o quadro de 

excelência que o Tribunal tem de auditores de controle externo. E parabenizando mais uma vez 

Vossa Excelência, Conselheiro Nelson idealizador, Conselheiro Luís pela gestão à frente da 
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Escola de Contas e todos os Conselheiros em última, por cada qual a sua maneira, se associar 

às brilhantes iniciativas que o Tribunal vem desempenhando nos últimos anos. Muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Presidente. 

Gostaria de primeiro parabenizar o Conselheiro Nelson, porque mais uma vez o Tribunal de 

Contas do Estado, a nossa imagem é levada pela nossa mídia para a sociedade, em razão de 

um ideário do Conselheiro Nelson Chaves por meio do projeto TCE Cidadão e também, 

felicitar aqui e parabenizar todos os auditores de controle externo desta Corte de Contas pelo 

seu dia amanhã, dia 27 de abril, Dia Nacional do Auditor de Controle Externo. E dizer que eles 

representam a primeira trincheira, estão no “front” do trabalho de controle externo exercido 

institucionalmente por esta Corte de Contas, da administração pública, do controle externo da 

administração pública e que não raras vezes os holofotes ficam dirigidos para o resultado 

final, que é o julgamento propriamente dito dentro desse plenário aqui, e esse trabalho técnico 

realizado lá no “front inicial”, é ele que determina todos os destinos da atividade de jurisdição 

administrativa que presta esta Corte e por isso eu entendo como a atividade mais importante 

dentro da dinâmica do processo administrativo de contas, do controle externo da 

administração pública exercido pelos Tribunal de Contas. E é importante que isso seja 

manifestado, dada a devida importância à atividade feita, e muito bem-feita eu diria, senhora 

Presidente, pelos nossos técnicos desse Tribunal, que em várias oportunidades eu me 

manifestei dizendo que nós temos um corpo técnico de extrema de qualidade, de capacidade 

técnica “sui generis” em relação ao que eu conheço da administração pública, realmente um 

pessoal bastante capacitado e preparado. E mais uma colocação, que eu gostaria de 

parabenizar porque é uma feliz coincidência inclusive, de nós podermos aproveitar a sexta da 

integração que também é da autoria intelectual do nosso Conselheiro Nelson Chaves para uma 

outra dinâmica que eu ressalto aqui como extremamente importante e valorizada e, portanto, 

elogio a administração de Vossa Excelência que dentro do tripé do planejamento estratégico é 

colocado como uma das prioridades a capacitação dos servidores, a capacitação dos membros, 

a preocupação com a qualidade técnica da atividade e isso tem sido concretizado por diversas 

iniciativas, especialmente administradas ou dirigidas pela Escola de Contas, que tem feito um 

papel fantástico, oferecendo cursos de capacitação, cursos de especialização, agora essa sexta 

da integração conciliando dois produtos nossos importantes: qualificação e preparação dos 
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nossos servidores com a sexta da integração, que é uma outra criação bastante importante, que 

ressalta muito essa nossa atividade, essa nossa preocupação. Dizer que eu estou extremamente 

feliz com o evento porque é uma oportunidade de capacitação, trazer uma pessoa de notório 

saber dentro dessa função tão importante para nós. E logicamente que estaremos presentes, 

participando, contribuindo e, principalmente, usufruindo de um momento de engrandecimento 

e de crescimento do nosso cabedal intelectual para as nossas atividades institucionais. 

Parabéns à administração de Vossa Excelência por essa preocupação, parabéns ao 

Conselheiro Nelson Chaves por levar o nome da nossa instituição para toda a sociedade, que 

aqui tem sim boas ideias, aqui tem sim um trabalho dignificante e que dignifica toda a 

sociedade. E parabéns especialmente aos nossos auditores de controle externo pelo seu dia, 

com todos os louvores, eles merecem todo nosso respeito, toda a nossa admiração e, sobretudo 

mais, a nossa afirmação de que as atividades do Tribunal de Contas só o são em função deles, 

que estão lá no “front” e eu coloco reputo aqui sem nenhum medo de ser feliz, de errar, que é a 

principal atividade para todo o processo de controle externo da administração pública 

exercida por eles. Parabéns a eles e obrigado por orientar, por nos permitir fazer o nosso 

trabalho bem-feito como Conselheiros e Conselheiros Substitutos julgadores da administração 

pública, parabéns. Obrigado Presidente, pela concessão da palavra. Manifestação da 

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

agradecemos também a todos que têm partilhado desses momentos. Gostaria também de 

reiterar o convite, por mais um momento, nós vamos estar nesse final de semana e vamos 

retornar dia dois; e no dia dois nós vamos receber mais um novo grupo de servidores para o 

Tribunal, os servidores concursados, auditores de controle externo. Na gestão do Conselheiro 

Luís nós estivemos participando junto para a realização do concurso público de servidores e 

nós vamos estar aqui recebendo mais 20 servidores novos, os concursados, estão todos 

convidados – reitero o convite – às nove horas da manhã estaremos aqui neste plenário para 

recebê-los, para conhecê-los. Tem alguns que não são paraenses de nascimento, mas vão se 

tornar paraenses porque aqui estarão prestando também os seus trabalhos. E nós gostaríamos 

de contar com presença de todos, Conselheiros, Conselheira, Conselheiros Substitutos, nosso 

Ministério Público se não puderem estar todos, mas pelo menos seus representantes, os 

secretários eu já intimei, estão intimados os secretários para estarem aqui recebendo os novos 
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colegas que estarão prestando também seus trabalhos a essa instituição. Então dia dois, 

próxima quarta, terça-feira não teremos sessão porque é feriado, mas quarta-feira gostaríamos 

de só relembrá-los para que possamos estar aqui recebendo os novos concursados, mais uma 

turma de 20 novos concursados, aqui nesse plenário, que estarão também assumindo suas 

tarefas aqui como auditores de controle externo. Serão os novos auditores e será uma grande 

honra, alegria, recebê-los e dar o início à carreira desses novos colegas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Presidente, serei 

breve. Bom dia a todos, me associo ao Dia Nacional, que será amanhã, mas pela ansiedade já 

podemos parabenizar com certeza, esse importante grande que contribui para o sistema. 

Acredito que tanto quanto os Conselheiros, Substitutos, os Procuradores do Ministério Público, 

compreendemos que somos parte de um sistema para o funcionamento, com um fim único que é 

contribuir com a administração pública, para que as políticas públicas sejam realmente 

atingidas, as demandas da sociedade. Eu entendo que o Tribunal como um todo tem esse 

direcionamento, a Escola de Contas tem esse norte na sua orientação aqui aos auditores, nos 

seus cursos, nas suas palestras que são reservados aqui a temas como sexta da integração. 

Desse modo, eu parabenizo o auditor de controle externo nessa importante função, que tem 

essa expertise técnica que tanto contribui para as decisões do Tribunal. Também Presidente, 

em relação ao TCE Cidadão, não tem como deixar de falar o quanto é positiva essa forma de 

divulgação do Tribunal, o quanto o controle social associado ao controle externo nosso, tem 

que andar cada vez mais de mãos dadas, como bem colocou o Procurador Stephenson. O 

quanto isso contribuiu e que infelizmente não tem como medir, conforme Conselheiro Cipriano 

falou, mas tenho certeza que isso dá muito retorno não somente para o controle externo, mas 

acredito que até mesmo no próprio núcleo familiar, na própria comunidade de cada um desses 

alunos que assistem, com certeza existe esse retorno, tenho certeza disso. Mas também 

Presidente, quero anunciar aqui as minhas férias, o meu período de férias será agora em maio, 

do dia 2 a 22 de maio estarei de férias. Fiquei muito feliz com a convocação dos 20 dos 

diversos cargos, até dentre eles, economistas, mas infelizmente não estarei presente. Mas tenho 

certeza que o Tribunal receberá muito bem os servidores, os ex-concurseiros e novos 

servidores da Casa. Seriam essas as palavras Presidente, obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Da mesma forma que os 
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demais Presidente, senhores Conselheiros, eu também parabenizo os auditores de controle 

externo pelo seu dia e que amanhã essa palestra seja mais uma qualificação – tomara que seja 

– para o seu trabalho no dia a dia. Também fico lisonjeado com a publicação que fez o Liberal 

a respeito do TCE Cidadão, e quem dera que não somente o Liberal, mas a TV, as emissoras de 

rádio fizessem uma boa divulgação dessa brilhante ideia que já está tomando conta do estado 

do Pará e com certeza vai surtir frutos bons para toda a sociedade. E também já desejo boas 

férias para o nosso cidadão cosmopolita, cidadão do mundo, que com certeza nas grandes 

metrópoles do mundo por que ele passar, se lembre de nós e volte o mais breve possível, com 

saúde, restaurado e paz. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem. Eu gostaria de propor ao plenário 

para que nós pudéssemos encaminhar aos dirigentes do Jornal Liberal por esse gesto, 

agradecer aos dirigentes por esse gesto de nos conceder esse espaço de uma forma espontânea 

e também de forma sem custo financeiro para a nossa instituição. Colocada a proposição em 

votação, e aprovada, ficou consubstanciada através do Ofício n.º 058/2018-SEGER, desta data. 

Conforme deliberado nesta sessão, segue a transcrição do artigo de O Liberal, edição do dia 

26 de abril de 2018. Programa difunde cidadania nas escolas. A cidadania é a palavra chave do 

programa "TCE Cidadão", iniciativa social que vem sendo desenvolvida pelo Tribunal de Contas 

do Estado (TCE) do Pará desde 2011, a fim de incentivar a cultura cidadã em toda a sociedade. 

Inicialmente promovido na rede pública estadual de ensino, o programa tem expandido suas ações 

para outros níveis desde 2017 e alcança, atualmente, universitários e a rede privada municipal, 

estadual e federal. A ideia é que os voos se tornem ainda mais altos e a iniciativa passe a atingir, 

também, a comunidade geral. Desde a sua criação até o final de 2017, o programa TCE Cidadão 

alcançou 13.537 alunos, 306 escolas, 33 municípios em 12 regiões de integração e 978 

universitários em 11 Instituições de Ensino Superior (IES). A avaliação do alcance dos projetos no 

primeiro trimestre de 2018 também é surpreendente: até agora foram 13 escolas contempladas, 

1.658 alunos participantes, oito municípios e quatro regiões de integração contemplados, além de 

seis servidores facilitadores envolvidos. Nas universidades, o número também é relevante: três IES 

alcançadas, 645 universitários participantes, quatro municípios atingidos, três regiões de 

integração contempladas, três Conselheiros Substitutos Facilitadores envolvidos e três servidores 

facilitadores. "O TCE Cidadão é um projeto que nós tivemos a alegria e a honra de ter a iniciativa 

e contamos com o apoio de todo o plenário, assim como do Ministério Público de Contas (MPC), 
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no sentido de estimular a formatação da cidadania", explica o idealizador do programa, 

Conselheiro Nelson Chaves, acrescentando que o TCE acredita que "a sociedade justa, fraterna e 

solidária que o Brasil projeta na Constituição só vai se consolidar quando a comunidade puder 

reivindicar os seus direitos e ao mesmo tempo cumprir os seus deveres". A ideia de iniciar o 

programa por crianças e adolescentes não foi à toa. Alcançá-los em primeiro momento 

significaria, na visão dos proponentes, "atingir uma sociedade que está emergindo". Chaves 

afirma: "A escola foi o meio que encontramos de conseguir levar às crianças os princípios da 

cidadania e passar a conscientização de que tudo isso que nós temos produzido de riqueza no 

Brasil, é produzido pela própria sociedade. Logo, precisamos ensinar que o governo é apenas o 

gerente dos recursos e isso deve ser revertido em favor da sociedade, por meio de políticas 

públicas. Se conscientizarmos uma geração acerca disso, estamos convictos de que vamos preparar 

uma geração mais cidadã e, consequentemente, que pode reivindicar um país mais justo e 

solidário". Tais ensinamentos são repassados aos estudantes por meio de palestras e conversas 

realizadas voluntariamente por facilitadores, que são os próprios "servidores-multiplicadores" do 

TCE-PA, assim como conselheiros, diretores e promotores. Os profissionais são devidamente 

capacitados pela Escola de Contas Alberto Veloso, coordenadora do projeto. Nos encontros, os 

alunos recebem orientações sobre direitos constitucionais da fiscalização da gestão dos recursos 

públicos, no intuito de conscientizar, informar e estimular a prática do controle social. Uma 

cartilha com linguagem simplificada é repassada a todos que, a partir de então, passam a ter 

contato direto com o trabalho do TCE-PA, facilitando, assim, a formação do indivíduo como 

cidadão. As ações, que majoritariamente ocorriam na Região Metropolitana de Belém (RMB), têm 

ultrapassado as fronteiras e já atingem regiões de integração do Estado, como Santarém e Marabá, 

com o apoio das Unidades três Conselheiros Substitutos Facilitadores envolvidos e três servidores 

facilitadores. "O TCE Cidadão é um projeto que nós tivemos a alegria e a honra de ter a iniciativa 

e contamos  com o apoio de todo o plenário, assim como do Ministério Público de Contas (MPC), 

no sentido de estimular a formatação da cidadania", explica o idealizador do programa, 

Conselheiro Nelson Chaves, acrescentando que o TCE acredita que "a sociedade justa, fraterna e 

solidária que o Brasil projeta na Constituição só vai se consolidar quando a comunidade puder 

reivindicar os seus direitos e ao mesmo tempo cumprir os seus deveres". A ideia de iniciar o 

programa por crianças e adolescentes não foi à toa. Alcançá-los em primeiro momento 

significaria, na visão dos proponentes, "atingir uma sociedade que está emergindo". Chaves 
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afirma: "A escola foi o meio que encontramos de conseguir levar às crianças os princípios da 

cidadania e passar a conscientização de que tudo isso que nós temos produzido de riqueza no 

Brasil, é produzido pela própria sociedade. Logo, precisamos ensinar que o governo é apenas o 

gerente dos recursos e isso deve ser revertido em favor da sociedade, por meio de políticas 

públicas. Se conscientizarmos uma geração acerca disso, estamos convictos de que vamos preparar 

uma geração mais cidadã e, consequentemente, que pode reivindicar um país mais justo e 

solidário". Tais ensinamentos são repassados aos estudantes por meio de palestras e conversas 

realizadas voluntariamente por facilitadores, que são os próprios "servidores-multiplicadores" do 

TCE-PA, assim como conselheiros, diretores e promotores. Os profissionais são devidamente 

capacitados pela Escola de Contas Alberto Veloso, coordenadora do projeto. Nos encontros, os 

alunos recebem orientações sobre direitos constitucionais da fiscalização da gestão dos recursos 

públicos, no intuito de conscientizar, informar e estimular a prática do controle social. Uma 

cartilha com linguagem simplificada é repassada a todos que, a partir de então, passam a ter 

contato direto com o trabalho do TCE-PA, facilitando, assim, a formação do indivíduo como 

cidadão. As ações, que majoritariamente ocorriam na Região Metropolitana de Belém (RMB), têm 

ultrapassado as fronteiras e já atingem regiões de integração do Estado, como Santarém e Marabá, 

com o apoio das Unidades Regionais do TCE-PA, assim como às ilhas e aldeias indígenas, a 

exemplo das escolas situadas na Ilha de Cotijuba, às margens do rio amazonas em Monte Alegre e 

Alenquer e na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tataki Kyikatejê, localizada na 

cidade de Bom Jesus do Tocantins, região do Carajás. Projeto estabelece diferentes abordagens de 

acordo com o público alvo. Pelo público diversificado que atende, as formatações de sua atuação 

também precisam ser particularizadas. Por isso, apesar de o objetivo central ser o mesmo, os 

modos de concretizá-lo são diferentes para escolas e universidades, assim como para indígenas e 

quilombolas. Nas Escolas, o projeto conta com o apoio de professores e diretores, assim como dos 

integrantes dos conselhos escolares. Os multiplicadores envolvidos levam aos estudantes 

esclarecimentos sobre qual o papel do TCE-PA e de como o aluno, enquanto cidadão, pode 

auxiliar na concretização dos objetivos do programa. No caso do TCE Cidadão Universitário, por 

se tratar de um público mais adulto, o objetivo é atingir esse segmento educacional para difundir 

informações sobre direitos e deveres do cidadão, assim como sobre a fiscalização da Gestão dos 

Recursos Públicos e a atuação do Tribunal de Contas do Estado Pará. Além disso, o projeto visa 

orientar os acadêmicos sobre a importância do exercício da cidadania plena e apresentar as 
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diferentes formas de controle externo da administração pública, em particular o controle social, 

seus fundamentos, mecanismos e ferramentas. São oferecidos também aos universitários projetos 

de extensão que aproximam o acadêmico da sociedade, estimulando o exercício da consciência 

cidadã, sendo este, também, um dos objetivos do Projeto TCE Cidadão Universitário. Na primeira 

edição do TCE Cidadão Universitário, em 2017, foram feitas parcerias com instituições de ensino 

superior, com destaque para a Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do 

Oeste do Pará (Ufopa) e Universidade da Amazônia (Unama). De acordo com a Procuradora 

Geral do MPC junto ao TCEPA, Silaine Vendramin, ambos os projetos têm total apoio do órgão, 

sendo, inclusive, "entusiastas do programa, porque é através da educação que a gente consegue 

conscientizar a população e empoderar a sociedade a exercer sua cidadania". "É um projeto muito 

importante para fortalecer a democracia e a cidadania para que as pessoas conheçam também o 

trabalho do MPC, do TCE, o controle externo em si, pois conhecendo o controle externo, eles vão 

conseguir exercer o controle social mais ativamente e isso vai nos ajudar, porque quando exercem 

tal controle, com denúncias, representações que chegam até nós, a gente consegue dar uma 

resposta positiva à sociedade", pondera a procuradora. "Cada vez mais a gente vem percebendo 

esse auxílio e colaboração entre os órgãos e a tecnologia também tem ajudado bastante. Já temos o 

site do TCE Cidadão (http:// www.tce.pa.gov.br/tcecidadao), vamos ter um aplicativo que está 

sendo desenvolvido, tudo com uma linguagem simples, para que a população, e principalmente os 

jovens, possam assimilar a importância do que é ser cidadão e de como é participar dessa 

cidadania", acrescenta. Nelson complementa a explicação de Silaine e reitera que "todo o controle 

que a instituição pode ter, por maior que seja, será sempre muito pouco para tudo o que deve ser 

fiscalizado. Na medida que você tem a população sendo cidadã, ela cobrará muito mais". (T.C.) 

TIRE SUAS DÚVIDAS. 1 O TCE é o órgão que fiscaliza a utilização do dinheiro público que é 

gasto pelo governo. 2 Todo dinheiro dos impostos, taxas e contribuições pago pelo povo forma o 

"recurso público" que é colocado à disposição dos administradores públicos. 3 Esse dinheiro deve 

ser utilizado exclusivamente em benefício do povo. Para isso, os administradores prestam contas e 

quem analisa essa prestação é o TCE. 4 Quando os documentos chegam ao TCE, os técnicos e os 

membros do MPC analisam a apresentam, respectivamente, um relatório e um parecer aos 

conselheiros titulares e conselheiros substitutos informando sobre todas as situações verificadas. 5 

Caso verifiquem que não agiram de forma correta, os conselheiros aplicam sanções aos 

administradores, como pagamento de multas, devolução do dinheiro gasto incorretamente, perda 
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do cargo e ter os bens tomados ou bloqueados. Parceria com outras instituições monitora 

qualidade da merenda escolar. Uma parceria do TCE no projeto "Ouvidoria Ativa do PNAE: Égua 

da Merenda João!" desenvolvido pela Controladoria Geral da União, UFPA, Observatório Social 

de Belém e Secretaria de Educação (Seduc) demonstra a importância do envolvimento de todos 

para que a cidadania seja realmente efetivada. No projeto, 16 escolas estão envolvidas e são 

monitoradas pelo TCE Cidadão. A finalidade é o monitoramento diário da merenda escolar 

oferecida na rede estadual de ensino, com a participação ativa de 60 alunos colaboradores das 

escolas estaduais e 80 estudantes do curso de Ciências Contábeis que realizam o monitoramento 

através de aplicativo com o apoio das instituições Centro de Mídia Cívica do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT Center for Civic Media) e da Receita Federal do Brasil. "Nós fazemos 

a capacitação  os alunos de ciências contáveis para que possam monitorar a escola. Os estudantes 

das escolas envolvidas respondem perguntas como: você tem merenda? Se sim, manda foto. E 

cardápio?", detalha Carla. "Os universitários fazem o levantamento e ao final do trimestre 

geramos um relatório final e temos o percentual dessas escolas, ou seja, quantas estão tendo a 

merenda escolar, quantas não estão tendo, qual é o motivo disso, entre outras coisas", completa. 

Bengtson também faz questão de contar uma novidade do programa para 2018: o concurso de 

redação do TCE Cidadão. "Os alunos das escolas estaduais públicas vão participar e o ensino 

médio vai escrever sobre o TCE, sobre o seu papel, sobre controle social e essas redações vão ser 

apresentadas ao tribunal e concorrem a uma premiação e reconhecimento do trabalho realizado 

pelas escolas", conta "Será uma imensa felicidade, para nós, vê-los escrevendo sobre o assunto", 

conclui. Incentivo à cidadania, sentimento de solidariedade e responsabilidade social são os 

pilares que movem o TCE Cidadão e todos os fatores são buscados por meio da educação. Para a 

procuradora do MPC, "ainda precisamos lutar muito por uma cultura anticorrupção, por uma 

cultura cidadã ativa, que buscam nos representantes as pessoas que realmente representem os 

direitos e deveres da sociedade para fazer com que cada cidadão se torne um divulgador ativo da 

cidadania”. Segundo a diretora da Escola de Contas, professora Carla Bengtson, o programa 

compreende que a educação é instrumento de conscientização para o exercício do controle externo 

e, por isso, tem utilizado todos os instrumentos que a educação viabiliza dentro do processo de 

formação, de sensibilização e de conscientização para o exercício do controle social. "Dessa 

forma, no nosso site, nós colocamos à disposição da comunidade, todos os materiais do programa 

do TCE Cidadão". "Você encontra no site a nossa cartilha a nível virtual para que os alunos e 
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professores possam utilizar, nós temos a apresentação de power point que é utilizada nas escolas e 

universidades, os vídeos institucionais, para que eles tenham conhecimento da evolução do 

programa desde a criação e diversos outros recursos disponíveis a toda a comunidade", detalha. O 

desenvolvimento cada vez mais rápido dos adolescentes e jovens, segundo Carla, também faz com 

que o projeto se reinvente. "Somos surpreendidos por essa geração que sempre está muito 

antenada e a gente compreende que isso é importante, porque cidadãos conscientes vão realizar 

seu papel como controladores sociais e isso favorece o TCE em um ganho muito precioso, que é 

justamente o acompanhamento dos recursos, da utilização correta desses recursos públicos". 

(T.C.). E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando 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. 
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