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Nº 5.577 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezesseis (16) do mês de agosto 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, 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 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 André Teixeira Dias, em 

tratamento de saúde. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 

sessão ordinária do dia 14 (quatorze) de agosto de 2018, na forma do disposto no parágrafo 

único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a 

Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

de Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: 

Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Impedido na forma 

regimental. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência solicitou o seguimento 

da sessão, oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2012/50450-7, que 

trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, exercício 
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financeiro de 2011, responsável José Acreano Brasil Júnior, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável e por fim às recomendações elencadas pela auditoria realizada para fins de análise e 

execução por parte da Secretaria nos exercícios seguintes. 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 seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de 

R$89.103,78 (oitenta e nove mil, cento e três reais e setenta e oito centavos), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$1.397,38 (um mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e oito 

centavos), pelo dano ao erário e R$931,58 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e oito 

centavos), pelas irregularidades apontadas e por fim adotar as recomendações pela SECEX no 

sentido de que o Órgão auditado implemente as providências apontadas no referido relatório. 

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 2013/50425-1, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, exercício financeiro de 2012, 

responsável José Acreano Brasil Júnior, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

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

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

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

glosado, aplicação da multa regimental ao seu responsável e por fim recomendações. 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 seu responsável em débito para com o erário 
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estadual na importância de R$26.557,04 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e 

quatro centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.397,38 (um mil, trezentos e 

noventa e sete reais e trinta e oito centavos), pelo dano ao erário e R$931,58 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), pelas irregularidades apontadas e por fim adotar 

as recomendações pela SECEX e o MPC no sentido de que o Órgão auditado implemente as 

providências apontadas no referido relatório. 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 

2016/50462-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, responsável José 

Ivaldo Martins Guimarães, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, sem devolução de valores, com 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 regulares com ressalva, e, 

aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

encaminhamento de documento a que está obrigado. 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 

2016/50954-6, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Laércio Rodrigues 

Pereira, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento do presente Recurso de 

Reconsideração. 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 
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Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, para no mérito, negar-lhe provimento. 

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 2010/52945-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de José Barbosa da Silva, Procurador Deíla Barbosa Maia, Relator 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 19/04/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2017/50118-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Roberto Lobo Saleme, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 

13/03/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50479-3, que trata da Prestação de Contas 

dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Secretaria de Estado da Fazenda, exercício financeiro de 2010, responsáveis Vando Vidal de 

Oliveira Rego e José Carlos dos Santos Damasceno, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vistas pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 07/08/2018, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2011/50934-5, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Superintendência do Sistema Penitenciário 

do Estado do Pará, exercício financeiro de 2010, responsável Justiniano Alves Júnior, 

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

pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 07/08/2018, 

que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50783-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal concursado realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras 

Públicas, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 
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pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto 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. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2015/50881-0, 2016/50214-0, 

2016/50964-8, 2016/50972-8, 2016/50977-2, 2016/51355-4, 2016/51568-4 e 2016/51580-0, 

que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de 

Educação, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Stanley Botti Fernandes, Guilherme da Costa 

Sperry, Antonio Maria F, Cavalcante, Felipe Rosa Cruz, Stephenson Oliveira Victer, Silaine 

Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

indeferimento dos registros, além da expedição de recomendações e determinações à Seduc e à 

Sead e à Casa Civil e, ainda, cessar qualquer pagamento em curso oriundo dos respectivos 

contratos, e que o gestor da Casa Civil o senhor José Megale, que autorizou as contratações seja 

instaurada a inspeção extraordinária para apuração dos valores despendidos com as despesas 

consideradas irregulares, além da multa regimental por fim encaminhou cópia dos elementos 

comprobatórios ao Ministério Público do Estado do Pará, para as providências cabíveis. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para determinar a extinção dos processos, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 4º, inciso II da Resolução nº 18.990/2018-TCE/PA. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2013/50640-6 e 2013/52587-4, que 

tratam dos Atos de Aposentadorias em favor de Heleno Ramos Massoud e Tarcila da Costa 

Moraes, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os 
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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 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52585-2, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Israel Borges Valente, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

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

registro, com determinação ao Igeprev que se abstenha de inserir no cálculo da 

proporcionalidade tempo de contribuição posterior ao advento da idade limite para a 

aposentadoria compulsória, transformando benefícios proporcionais em integrais, sem nenhum 

amparo legal e constitucional. Quanto ao recolhimento previdenciário indevido realizado pela 

SAGRI, por força do prejulgado 22 do TCE-PA, recomenda-se ainda que seja dada ciência ao 

interessado para que tome as medidas cabíveis. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

decisão para deferir o registro, sem prejuízo da ciência desta decisão ao interessado e com 

expedição de determinação 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 Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/52684-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Manoel Freire 

Canuto, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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 
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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. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2013/52797-1, 2013/52899-6 e 2013/53111-9, que tratam dos Atos de Aposentadorias em favor 

de Rosana Nobre Viegas, Manoel Rangel Neves e Maria das Graças Lopes de Sampaio, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. 

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

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

deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53267-6, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Jovenilia da Conceição Mafra, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, 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 pelo deferimento do 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o 

Plenário, este se manifestou, 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 2011/51702-6, que trata do Ato de Pensão em 

favor dos dependentes do ex-segurado Nelson da Silva Costa, Procurador Stanley Botti 

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

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

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

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 
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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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2017/52798-4, que trata da Denúncia formalizada por Mauro 

Podcameni, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

pelo arquivamento dos autos. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para arquivar os 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2018/50347-1, que tratam dos Embargos 

de Declaração opostos pela empresa CFA - Construções, Terraplenagem e Pavimentação Ltda, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, conforme manifestação a seguir transcrita: 

Senhora presidente, na visão do parquet esses embargos declaratórios tem um viés 

absolutamente protelatório, já que não indicam precisamente qual é a omissão, contradição ou 

obscuridade no acórdão. Razão porque o Ministério Público além de pedir e pugnar pelo não 

conhecimento e, caso o plenário entenda por avançar no mérito, pelo seu não provimento, 

requer também que seja determinada multa em face do caráter protelatório do recurso. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer os embargos declaratórios e dar-lhes 

provimento parcial, apenas no sentido de considerar os dados do relatório técnico, às 

fls.270/272, vol.6, que atribui as responsabilidades das empresas C.F.A, Construções, 

Terraplenagem Ltda e Sanches e Tripolini Ltda, como os corretos, mantendo na íntegra os 

demais termos do Acórdão nº 56.933 de 17 de agosto de 2017. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor relator, o embargo, na verdade, é contra a 

decisão cautelar, é isso? Mas a decisão cautelar, Vossa Excelência além de ter dado a cautelar 
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concedeu prazo para a defesa da empresa, certo? E a defesa da empresa vai ser com base tanto 

no relatório técnico quanto no parecer ministerial. Eu não vejo razão para dar provimento, eu 

até conheço o recurso, agora, eu não dou provimento algum. Porque nesse aspecto o 

procurador de contas Felipe tem razão, é protelatório. Porque conforme Vossa Excelência está 

decidindo, vai ganhar novo prazo para emitir defesa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: É porque houve a constatação de um equívoco. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Esse equívoco não 

afetaria a defesa ser realizada. É protelatório nesse sentido. Porque quando ele se defende, 

não se defende apenas do parecer ministerial. Se defende de tudo que está no processo. E o 

relatório técnico é muito claro. É como eu penso. Voto pelo desprovimento, presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Nesse momento, 

o que eu entendo, é o único ponto que ele tem razão. Porque houve realmente um equívoco, 

mas no resto não. É o meu entendimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Mas perceba, conselheiro, que esse equívoco, a partir da decisão de 

Vossa Excelência vai surgir um novo prazo para ele se manifestar nos autos, entendeu? E o 

prazo já está correndo. Esse embargo de declaração não afeta em nada o mérito do restante 

que está tramitando. Então não há, e aí o senhor, por conta de um equívoco – que não é um 

equívoco, ao meu ver, não afetaria e não impediria a defesa correta – vai ganhar um novo 

prazo. Eu mantenho meu posicionamento, conheço e não dou provimento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Em atenção na manifestação 

do conselheiro Odilon, vou acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas nesse 

processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu entendo perfeitamente a questão do eminente relator conselheiro Luís Cunha, mas a 

observação do conselheiro Odilon eu acho pertinente. E a própria manifestação do doutor 

Felipe também deixa essa questão a ser observada. Então eu quero acompanhar o parecer do 

Ministério Público nesse sentido, presidente. Combinando com o conselheiro Odilon. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Eu gostaria de saber se a situação ocorrida no parecer do Ministério Público foi repetida no 

acórdão, para que houvesse então a mácula do acórdão. É essa minha dúvida: se consta do 

acórdão o erro, ou engano, digamos assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, a pergunta da conselheira Rosa é interessante. 

Eu até solicitaria que a secretaria pusesse na tela o acórdão que está sendo atacado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Se 

não está transcrito no acórdão, se o acórdão não utilizou os mesmos dados é isso que precisa 

ser visto, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Porque, presidente, a secretaria está dizendo que o processo já foi julgado. E eu 

perguntei para o conselheiro relator se era contra a decisão cautelar. Vai lá para o dispositivo. 

É contra cautelar. Eu mantenho o que eu falei. Meu posicionamento é pelo desprovimento. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: O conselheiro Odilon divergiu; também acompanharam a divergência, após o 

esclarecimento; conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: O Conselheiro Nelson votou diferente, presidente. Ele 

votou concordando somente com o Ministério Público. Que tem algo a mais no que propõe na 

sua manifestação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

O Ministério Público propõe aplicação de multa, mas eu questiono o relator se houve uma 

citação nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Então não é possível aplicação de multa. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Então nesse caso eu acompanho o voto do conselheiro Odilon. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o voto 

divergente do Conselheiro Odilon. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia: 

Acompanho a divergência. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a Divergência. Por fim, foi proclamado o resultado, o 

Plenário, por maioria de votos, acatou o voto divergente vencido o relator. 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, Sua Excelência informou a respeito das 

matérias administrativas: Senhores conselheiros, informo que ao final desta sessão será 

distribuída através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências a proposta de resolução 
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que dispõe sobre o manual de rotinas e procedimentos da Secretaria de Controle Interno desta 

Corte de Contas. A proposta, da lavra da referida secretaria, visa padronizar e aperfeiçoar as 

atividades desenvolvidas pela SECIN bem como contribuir para a melhoria da observância aos 

normativos legais e institucionais. A matéria fica à disposição de Vossas Excelências com 

previsão para aprovação na próxima sessão ordinária. Já teve orientação do nosso 

corregedor, que vem fazendo as correições nas secretarias, dentro da orientação de Vossa 

Excelência dentro do plano de nossa gestão, as secretarias estão nesses procedimentos de 

organização dos normativos de observância aos normativos legais e institucionais. Então, já 

tivemos aqui a Secretaria de Administração, outros manuais, distribuímos também o manual da 

Secretaria de Planejamento e agora estamos apresentando a de Controle Interno. É com 

elevada satisfação que esta presidência dá conhecimento e apresenta a este douto plenário o 

relatório do concurso Servidor Nota 10 desta Corte de Contas. O certame interno que visou 

escolher um servidor para representar a nossa instituição no concurso estadual do Servidor 

Nota 10. É o décimo primeiro concurso da Escola de Governança do Estado em que se 

inscrevem os servidores de cada órgão, de cada instituição escolhendo um para participar 

deste certame pela Escola de Governança do Estado no mês do servidor. Foi amplo divulgado, 

aqui nesta Corte de Contas essa presidência determinou uma comissão para avaliação, foi 

divulgado para que os gabinetes e os departamentos desta instituição pudessem encaminhar as 

inscrições. Foram avaliados diversos critérios, dentre eles: disciplina, iniciativa, 

produtividade, assiduidade e responsabilidade. Dentre outros critérios. Mas esses foram os 

determinados. E a comissão escolheu como grande vencedor o servidor Breno Carvalho da 

Silva Leite, lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIN, que atualmente conta 

com seis anos e dez meses de serviço nesta Corte de Contas. Ele é ocupante do cargo de 

auditor. Gostaria que o Breno, se estiver no plenário, pedir ao secretário está aqui. Jovem 

Breno fique em pé para que possa ser conhecido de todos. Este jovem foi escolhido pelos seus 

colegas – por todos os colegas desta Corte de Contas e, principalmente, pela comissão. Foi 

feito um crivo da comissão para que ele pudesse representar os servidores desta corte de 

contas no décimo primeiro concurso Servidor Nota Dez. Então, o Breno é analista de sistemas, 

tem o cargo de auditor de controle externo. Ele vai representar nossa instituição no concurso 

estadual promovido pela Escola de Governança do Estado. Parabéns ao servidor Breno em 
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nome de todos os servidores. Dentre tantos servidores efetivos desta corte, ele é concursado, 

foi na gestão do conselheiro Cipriano Sabino que ele fez o concurso e assumiu. Já tem seis 

anos aqui conosco. Fizemos questão de convidá-lo. Inclusive ele está de férias, mas pedimos ao 

secretário Carlos Gomes para que pudesse contatá-lo para que ele estivesse aqui hoje e para 

que pudéssemos realmente conhecer o nosso servidor nota dez escolhido esse ano para nos 

representar no concurso da Escola de Governança. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, as minhas palavras são direcionadas 

ao nosso servidor homenageado aqui. Breno Carvalho da Silva Leite. A área dele é uma área 

que a gente acompanha de longe. É um servidor que a gente raramente vê nos corredores 

porque ele está lá no seu local de trabalho. Mas é uma área muito interessante, muito técnica. 

Mas o que eu quero te dizer, Breno, hoje a Casa faz um reconhecimento ao seu trabalho. De 

repente, dentro do que eu falei, você está lá no seu local de trabalho, a gente não te vê nos 

corredores, mas a gente te acompanha de alguma forma. E esse nosso concurso aqui é sério. 

Ele é sério. Digo isso porque já fui presidente e estive a frente da escolha. E Vossa Senhoria 

nesse momento vem aqui no pleno receber essa homenagem da nossa Casa. Senhora 

presidente, ele passa ser uma referência para toda a Casa e todos os outros servidores. Você 

foi escolhido porque você foi muito bom. Você foi completo, dedicado. Você honrou a 

instituição. Porque nem todo mundo consegue fazer isso. Tem gente que passa o tempo todo 

reclamando, reclamando, se vitimando... não está satisfeito com nada. Eu acho que servir à 

causa pública é algo muito nobre. E fico triste quando vejo num determinado órgão um 

servidor que não trata bem o cidadão. Eu sei que no caso dele não é de lidar diretamente com 

o público. Mas aqui na Casa temos algumas partes, alguns setores que lidam diretamente com 

o público. Eu fico muito feliz fora quando eu ouço um comentário dizendo: “eu fui ao TCE e fui 

muito bem recebido pelos servidores”. Isso aí é tudo que queremos ouvir. Porque é o nosso 

dever. Primeiro, tratar bem qualquer pessoa sem olhar a cara. Segundo, somos prestadores de 

serviço à sociedade. Isso vale para o servidor e para o conselheiro. Temos a responsabilidade 

de prestar um bom serviço à sociedade que nos paga. Então, hoje, render a nossa homenagem 

a um jovem servidor da Casa que cumpriu bem esse dever fazendo sua parte nos enche de 

orgulho. Então, Breno, é com enorme satisfação que te parabenizo. Você é merecedor desta 

homenagem. Eu espero que você ganhe o concurso geral que é promovido pela Escola de 
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Governança do Estado do Pará. Vamos ficar na torcida aqui. E que você continue 

entusiasmado. Eu sei que temos muito a melhorar em todos os sentidos. Eu fico triste quando 

perdemos um servidor da Casa que efetiva para outra instituição, perdemos recentemente 

alguns servidores e isso nos entristece muito. Eu espero que a gente consiga evoluir para que 

tenhamos algo mais a oferecer aos nossos servidores e que no futuro não venhamos a perder 

ninguém. Mas o importante é que hoje você vem aqui ser reconhecido publicamente pelo que 

fez. E você certamente participou, mas talvez nem esperava. A gente nunca espera. Eu lembro 

que fui na entrega do prémio de um servidor aqui, no Hangar, servidor simples da Casa; 

serviços gerais, o Raimundo. E eu vi o quanto ele ficou feliz ao ser agraciado naquele momento 

numa solenidade pública que envolvia todos os órgãos da administração pública e estando lá o 

governador do estado. E ali o Raimundo nos representava. Mesmo ele sendo de um cargo de 

serviços gerais. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência me dá um aparte? Ano passado foi o nosso 

Tarciso que foi escolhido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Então eu falo isso, Breno, porque aqui a gente não vai pela cara, pelo cargo. O 

critério que está posto e você, nos critérios que foram colocados, foi o melhor. Parabéns, que 

Deus te abençoe. Muita luz para a tua vida. Seja muito feliz aqui, na tua família e tudo mais. 

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

Presidente, apenas para cumprimentar o Breno Carvalho da Silva Leite e dizer que o 

secretário Carlos Gomes sempre fala muito bem de você. Então eu quero dizer da escolha que 

o secretário fez. Ele teve a sutileza, numa equipe competente como vocês têm, de fazer a 

indicação do seu nome, que é referendado pelos companheiros. É uma consagração, pode-se 

dizer, pela comunidade que o conhece e lhe admira. Uns veem bastante você no dia a dia, 

outros, embora seja eu eventualmente, superficialmente o coordenador da área, não o vejo 

assim com tanta assiduidade. Mas eu tenho, pelas palavras do Carlos sempre a respeito da 

equipe que ele comanda lá, que é uma equipe de alto nível. Uma das áreas mais importantes 

não só no tribunal, mas como na vida das pessoas. Quer seja na atividade pública ou na 

iniciativa privada, ninguém mais pode estar distante. E você tem um desempenho muito bom, 

excelente e que merece, já no núcleo daqueles que diretamente trabalham com você, esse 

conceito que foi ampliado pela manifestação da grande coletividade que se constitui nos 
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integrantes do Tribunal de Contas. Então quero desejar felicidades a você, torceremos todos 

para que você seja consagrado no estado. Se isso não ocorrer, não se sinta em nenhum 

momento derrotado. Quando se tem uma premiação que é disputada por tantas pessoas 

talentosas com bagagem suficiente para isso, o prêmio é um só. Como eventualmente os que 

disputaram com você nesta Casa: todos são vencedores pelo reconhecimento do que fazem pela 

comunidade que os conhece. De maneira que estamos felizes por esta coincidência. Até pego 

uma carona de momentaneamente estar coordenando a Secretaria de Informação. E desejar 

todo o êxito e a vitória de todos. Você já é um vitorioso ao nos representar, e se chegar lá e 

ainda for eleitor servidor padrão do Estado do Pará, nós todos com certeza vamos festejar e 

ficar alegres com a sua vitória. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero cumprimentar o conselheiro Nelson 

independentemente de qualquer situação, embora ele fale a questão do tempo que está, que vai 

passar e essa questão e todos nós passamos por essas coordenações. Hoje eu estou na 

coordenação de uniformização de jurisprudência junto com o conselheiro Julival e a equipe. E 

tento também, como nossos colegas conselheiros, com a equipe técnica, coordenar a comissão 

que está apresentando os estudos da Lei Kandir. Então, de qualquer maneira, quem está à 

frente desta pasta, posso dizer assim, é o conselheiro Nelson. Então é motivo de alegria um dos 

da equipe dele ser escolhido. Parabéns ao conselheiro Nelson. Parabéns ao doutor Carlos 

Gomes que está aí também e coordena a turma lá. E tenho certeza de que se tivéssemos que 

selecionar, teríamos aí, conselheiro Luís Cunha, uma dezena de servidores nota 10, ou até 

muito mais. Temos cerca de 600 servidores no Tribunal, um pouco mais de 600, doutor Felipe. 

E temos inúmeros, eu digo até – isso não é dito pelos conselheiros: a gente elogia os colegas de 

trabalho, os servidores, mas os próprios órgãos do Estado – Poder Executivo, Legislativo – 

reconhecem os servidores do Tribunal de Contas como uma equipe de elite no Estado. E a 

gente fica muito orgulhoso e feliz de saber que os nossos servidores do Estado, em termos de 

competência, enfim, de várias áreas apresentam perante o Estado do Pará o seu destaque e 

suas grandezas. Então fico orgulhoso de ver, como disse o conselheiro Luís Cunha, a recepção 

dos nossos servidores com o cidadão, com o contribuinte, que é o verdadeiro patrão. E saber 

que o Tribunal é sim uma referência no Estado. Daí tem centenas de consultas de todos os 

órgãos: Ministério Público do Estado; Secretaria da Fazenda; todas as Secretarias; 
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Defensoria Pública. Todos fazem questionamento e pedem informações obviamente ao 

Tribunal de Contas. Embora tenha competência definida pela Constituição, mas independente 

disso sabe-se que aqui vai ter o parecer técnico dos servidores e vai ter o parecer do plenário, 

enfim, de qualquer maneira eu reconheço a competência e a grandeza dos nossos servidores. E 

com isso eu quero destacar e obviamente parabenizar, com muita alegria, está aqui conosco há 

pouco mais de seis anos? Doutor Breno Carvalho da Silva Leite. Eu perguntei para o Breno, 

ele fez aniversário no último dia sete. 30 anos e já se apresenta com destaque aí com pouco 

mais de seis anos no Tribunal entre os colegas servidores. Então parabéns, doutor Breno. Vai 

enfrentar uma disputa. E com disse bem o conselheiro Nelson, é uma etapa vencida. Vamos 

para segunda. Mas de qualquer maneira Vossa Senhoria já é um destaque estre nós, uma 

revelação, e merece nossos aplausos e reconhecimento. Presidente, cumprimentando e 

parabenizando Vossa Excelência por ter dado continuidade a este projeto. Inclusive, concurso 

público que Vossa Excelência falou: ele entrou por concurso seis anos atrás e agora Vossa 

Excelência está chamando à posse os servidores aprovados no concurso feito pelo conselheiro 

Luís Cunha. E esses servidores que se apresentam à prova maior, além da competência de 

passar efetivamente neste processo, está aqui agora o doutor Breno mostrando que veio e que é 

efetivamente um servidor exemplar. Então essas questões nos confortam e nos alegram. Enfim, 

vale a pena, obviamente, investir cada vez mais nos nossos servidores, que merecem. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora 

presidente. De igual modo aos conselheiros que me antecederam, eu estava aqui perguntando 

para a conselheira Rosa o seu currículo, Breno, até para nos situarmos. Mas conselheiro 

Cipriano nos prestou um favor aqui. Obrigado, conselheiro Cipriano. Seis anos de casa e 30 

anos de idade. Justamente porque olhamos para você vemos que é um jovem em pleno vigor. E 

fico feliz que em tão pouco tempo de casa e com tenra idade - quem me dera eu tivesse 

novamente 30 anos. Tão pouco tempo de casa e tão jovem você já demonstra a capacidade 

profissional e serve de referência para os demais servidores da Casa. Fico feliz. É um modelo 

de inspiração para que todos os servidores tenham isso em mente. É possível, sim, com bom 

trabalho, sermos reconhecidos. Todo bom trabalho fala por si, eu sempre defendi isso. 

Desnecessário até propaganda quando você faz um bom trabalho. Parabéns, Breno. Parabéns, 

conselheira presidente e sua equipe pela seleção. Selecionou um bom servidor nota dez que 
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trará dificuldades lá no futuro certame aos demais. Parabéns à Casa, parabéns a você e à 

equipe que você pertence, na pessoa do Carlos Gomes aqui, coordenado pelo conselheiro 

Nelson. Estou muito feliz e satisfeito, presidente. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Obrigada. Igualmente me cabe 

aqui parabenizar o Breno pela indicação. A escolha dos seus pares já reflete o quão capaz e 

competente e o quanto você auxilia esse tribunal durante esses seis anos. Então reflete sim o 

seu empenho nesta corte. E por isso eu fico tranquila, porque o tribunal vai estar muito bem 

representado nesse concurso. Desejo-lhe muita sorte. Você merece vencer. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Eu gostaria de me 

somar a todas as palavras que foram ditas na manhã de hoje. Realmente, Breno, eu acho que 

você está de parabéns. Não só você, como todos que tiveram a oportunidade de fazer parte 

desse concurso. Eu imagino que todo reconhecimento traz em si também uma grande 

responsabilidade. Porque passa a ser um referencial. Então que este título sirva para você e 

que ele venha repleto de significados, já que nossa vida só tem sentido a partir dos significados 

das nossas vivências, experiências e conquistas que vamos tendo ao longo da nossa 

caminhada. Então que esse título seja para você cheio de significado e que você possa realizar 

com a graça de Deus, seu empenho e competência que você tem demostrado nesses últimos seis 

anos, como referencial de servidor e possa colocar toda a sua inteligência sabedoria e 

experiência a serviço do público; a serviço do nosso tribunal; a serviço do controle. E que você 

sirva de inspiração para todos os demais servidores da casa. Porque eu acho que esse é o 

sentido do concurso Servidor Nota Dez. Nós temos inúmeros servidores que são nota dez, mas 

a gente escolhe um. E há muita dificuldade de se escolher apenas um. Não significa que não 

tenhamos tantos outros. Mas esse um que é escolhido entra numa vitrine e acaba sendo 

exemplo para os demais. Exemplo de inspiração. Então que você consiga absorver tudo isso e 

que você continue atuando de forma tão benéfica, proativa e servindo ao nosso tribunal, ao 

nosso Estado e à nossa sociedade de forma tão competente, razão pela qual você ganhou esse 

título. Parabéns, mais uma vez. Parabéns a toda a sua equipe. Parabéns a todos os servidores 

que participaram deste processo que culminou com sua escolha. Mas que também merecem os 

parabéns simplesmente por terem sido lembrados. Pois cada um traz em si características que 

levaram às indicações. Então, parabéns a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: As escrituras sagradas do Livro de Provérbios, 

capítulo 22:29 dizem o seguinte: “você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que 

ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis”. Nobre Breno, eu 

parabenizo também pela escolha para ser o servidor nota dez desse tribunal. Mas saiba de uma 

coisa: ainda que essa recompensa não venha de você posto na companhia de reis, ou de 

grandes homens, mesmo assim continue fazendo seu trabalho de forma brilhante. Porque ainda 

que o ser humano não consiga ver, com certeza o Altíssimo que vê tudo e diante do qual 

importa que todos nós compareçamos perante seu tribunal. Ele vê e sonda os corações e Ele 

leva em consideração e com certeza escolhe para estar consigo aqueles que fazem bem o seu 

trabalho nas pequenas coisas. Continue assim, firme. Você é um exemplo. Muitos seguirão esse 

exemplo maravilhoso. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Também gostaria de deixar aqui meus cumprimentos ao servidor 

Breno pela conquista. E ainda mais valorizada pelo o que falou doutora Milene. Nós temos 

tantos servidores bons aqui no Tribunal de Contas. Então, dentre os bons, ser escolhido o que 

se destaca é realmente digno de louvor e orgulho, Breno. Certamente essa conquista sua vai 

ser lançada em seus apontamentos funcionais e trazer muito orgulho para você, para toda a 

sua família. Se sinta um privilegiado de representar o Tribunal de Contas nessa etapa estadual. 

Te desejo boa sorte. Me sinto também representado por você naquele concurso, porque você 

representa todo o Tribunal de Contas. Meus parabéns pela sua caminhada. Certamente esse 

sucesso que é estanque, que é uma fotografia, um momento específico, representa toda a sua 

trajetória profissional dentro do Tribunal e, eventualmente, pessoal. Porque você traz essa sua 

formação pessoal para a sua atividade profissional. E principalmente esses meus 

cumprimentos vão no sentido de que vivemos tempos obscuros do ponto de vista do olhar da 

sociedade para os servidores públicos. Nós somos vistos de um modo mais amplo de uma forma 

não tão positiva assim. Talvez por nossa própria responsabilidade, por nossas próprias 

omissões ou pela nossa própria conduta não condizente com o serviço público. Com o serviço 

que merece ser prestado de forma mais visível e do ponto de vista positivo. E você é um 

representante desses servidores que, de fato, fazem o que deve ser feito em termos de serviço 

público. Porque aquele que nos paga, a sociedade, o contribuinte, o cidadão, merece de nós o 

maior esforço possível. E certamente você tem dado esse maior esforço possível. Continue 
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assim. Continue sendo um servidor nota dez. Que essa conquista sirva de estimulo para você 

continuar na mesma trajetória, no mesmo caminho. Certamente você terá uma vida profissional de 

sucesso e reconhecida não só internamente como externamente. A sociedade está de olho e ela sabe 

quem é bom e quem não é. Você merece. Meus parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Bom dia, presidente, bom dia a todos. Breno, 

só posso me associar a tudo que foi dito aqui. Só complementando o que o conselheiro Luís Cunha 

falou: realmente o setor de tecnologia de informação não trata diretamente com o público externo. 

Mas existe o público interno. Somos pelo menos 600 servidores e todos os ambientes necessitam de 

uma forma direta ou indireta da tecnologia de informação. O coordenador de tecnologia 

conselheiro Nelson Chaves deve saber muito bem disso; o secretário Carlos Gomes também. É uma 

tarefa árdua. E quanto mais necessário, maior a demanda e a grande maioria é urgente, acredito, 

dos produtos. E desde que entrei aqui, sempre que possível elogiei o setor de informática pelas 

várias soluções que são disponibilizadas. Quando eu era do Executivo, para sair um produto da 

informática muitas vezes era necessária uma parceria com a PRODEPA. E havia uma demora, 

porque todos os órgãos do Estado precisavam também de soluções de informática. E muitos, 

inclusive desde que eu saí da SEPLAN, nunca vingaram. E aqui eu vejo que muitos produtos foram 

demandados nesses dois anos e saíram. Eu digo isso porque eu vejo que essa é a missão do setor de 

tecnologia de informação. Parabenizo, não conhecia ainda, mas tenho certeza de que existem 

muitos servidores bastante qualificados lá, assim como em todo o tribunal. E Breno, eu sei que 

você foi escolhido pelas suas características. Assim como foi dito, você representa o bom servidor 

do aqui do tribunal e você foi escolhido dentre esses bons. Dessa forma, tenho certeza que você 

possui o vigor, a dedicação e o esforço que são necessários de um servidor público. Parabenizo 

pela sua escolha. Torcemos pela sua escolha dentre os outros servidores dos outros órgãos. 

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

Felipe Rosa Cruz: Caro Breno, o Ministério Público parabeniza e fica muito feliz com a indicação 

porque acho que uma das coisas que mais frustram o servidor público é a ausência de 

reconhecimento dos seus superiores e dos pares. E essa iniciativa do governo do estado vem 

justamente reforçar e deixar claro o reconhecimento que a administração tem para aqueles 

servidores que se destacam em suas áreas de atribuição. De modo que, por ter sido escolhido por 

uma comissão tão criteriosa como estava me confidenciando aqui a presidente, tenho certeza que 

suas qualidades fazem jus à indicação. Só não garanto a minha torcida lá no concurso geral 
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porque a gente vem forte de lá também. Mas qualquer um dos dois que ganhe, a gente ganhará o 

controle externo. Parabéns meu caro. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada, doutor. Antes de dar a palavra ao Breno 

eu gostaria de apresentar para o plenário a equipe de avaliadores. A comissão que fez a avaliação 

dos servidores. Eu quero chamar o Eugênio Maria dos Santos Guedes, que é auxiliar técnico de 

controle externo administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas. Eugênio está aí? Não está, 

mas pela gestão de pessoas foi quem participou como representante. Andréa Martins Cavalcante, 

auditora de controle externo, ciências contábeis, da Secretaria de Controle Externo. Todos nós 

conhecemos, já está aí há algum tempo. Servidora desta corte também. O doutor Adriano Márcio 

Franca Lima se encontra no plenário? Auditor de controle externo da Procuradoria Jurídica desta 

Corte. Também é concursado, funcionário daqui. E a diretora da Escola de Contas Carla Lessa 

Bengson. Só estão as duas aqui. Pensei que os outros dois estivessem. Mas foi essa equipe que 

avaliou todos os que se inscreveram. Uma avaliação criteriosa. A equipe foi nos apresentar quarta-

feira o resultado do concurso perante todos os secretários. Diante dos secretários, eles abriram o 

envelope para mostrar a escolha do servidor nota dez, inclusive, preenchendo todos os requisitos. 

Disputou com o servidor Sidnei, que se aproximou. O Sidnei é uma pessoa que é um servidor, todos 

nós o conhecemos. Ele é dos serviços gerais. E teve também uma excelente nota. Então, são vários 

servidores nossos. A maioria com certeza grandes colaboradores e servidores dessa Corte de 

Contas que se dedicam e preenchem os diversos requisitos que forma indicados para essa escolha. 

Entretanto, Breno, Vossa Senhoria foi quem teve a maior nota depois da avaliação dos quatro que 

compuseram a equipe de avaliadores observando todas as fichas. Tudo como manda o 

regulamento. Você foi o escolhido. Foi avaliado com a maior nota. Agora eu passo a palavra e 

peço que as avaliadoras fiquem aí perto. Agradeço a vocês. Manifestação do Senhor Breno 

Carvalho da Silva Leite: Bom dia, senhora presidente; conselheiros; conselheiras; Ministério 

Público; e substitutos. Preparei um breve texto de agradecimento. Agradeço a este Tribunal de 

Contas pelos incentivos aos servidores; ao Carlos Gomes, secretário de tecnologia da informação, 

pela confiança em mim depositada; agradeço aos meus colegas de trabalho da coordenadoria de 

sistemas pela colaboração e pelo imprescindível feedback durante os vários projetos desenvolvidos. 

Eu, como servidor desta corte, sinto-me agradecido pela oportunidade de contribuir com esta 

instituição e honrado por ter meu esforço reconhecido. Muito obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns a 
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você. Em seu nome nós parabenizamos a todos os servidores desta Corte de Contas. Sua escolha 

nos representará, como disse o doutor Daniel. Inclusive nós também, conselheiro Nelson, Cipriano, 

Luís, Rosa e conselheiro Odilon. Certamente Vossa Senhoria vai representar os servidores e nós na 

condição também de servidores nos sentimos representados lá. Como disse o conselheiro Nelson, 

esperamos que você alcance. Aí o doutor Felipe já diz que está concorrendo também com um 

servidor de lá, mas a torcida é grande aqui para que você possa também conquistar dentro do 

Estado do Pará. Parabéns, Deus te abençoe. Esta presidência convida a todos os conselheiros, 

conselheiros substitutos e nosso procurador-geral para a posse, segunda-feira às nove horas da 

manhã aqui neste plenário, de mais uma turma, conselheiro Luís, que estará tomando posse. Nós 

tínhamos uma previsão de dez servidores, entretanto tivemos uma desistência e foi chamada outra 

pessoa, que é do PNE, e a pessoa desistiu. E nós fizemos o chamamento da próxima servidora que 

estava na vez e a pessoa ainda está tomando as providências de trazer a documentação e resolver 

toda a vida dela para que ela possa tomar posse posteriormente. Porque ela foi convocada 

posteriormente, então não há tempo para ela tomar posse junto com os outros. É dos portadores de 

necessidades especiais. O primeiro desistiu; chamamos a segunda e estamos em processo de 

providências para que ela tome posse, mas não haverá condição de tomar posse junto com os nove. 

Então segunda-feira, nove horas da manhã nós teremos aqui no plenário a posse dos novos 

concursados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, rapidamente. Bom dia a todos mais uma vez. Eu queria falar só para pedir 

apoio e sugestão dos colegas conselheiros com relação à Lei Kandir. Eu estive de manhã 

conversando logo cedo com Vossa Excelência, presidente, e obviamente acompanhando tudo e 

dando todo o apoio para que sejam tomadas as providências para o encontro com os prefeitos. É 

uma resolução proposta pelo conselheiro Nelson Chaves à época. E já enviamos os 144 convites 

para os 144 municípios, aos prefeitos. Já convidamos o presidente da Câmara aqui de Mocajuba, 

que esteve aqui. Vai ser enviado às 144 Câmaras Municipais. Recebemos e acatamos a sugestão do 

conselheiro Odilon de ver diversas entidades que podem ter interesse no assunto – acho que todas 

têm. E a comissão já deve levar ao conselheiro Odilon algumas sugestões e receber dele as 

sugestões. E também vamos convidar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que é 

diretamente interessada, uma vez que controla as contas e a arrecadação, é competência dela pela 

constituição fazer essa fiscalização com o auxílio do Tribunal de Contas. O Ministério Público, 

como sempre, está conosco nesse evento e também vai não só receber todo o projeto do encontro 
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através da resolução com os prefeitos, mas também queremos receber sugestões de Vossas 

Excelências nesse sentido. Então eu deixo aqui uma espécie de prestação de contas, mas para 

receber ideias. Será no dia 19 de setembro, uma quarta-feira, pela manhã. Acredito que iniciando o 

evento, duas horas, no máximo três horas encerramos. Vai depender mais dos debates, se alguém 

quiser fazer alguma pergunta. Isso que poderá talvez demorar mais. Talvez. Apresentação, 

abertura feita pela presidente; a comissão vai apresentar um relatório com os dados atualizados 

divididos por prefeitura e vamos apresentar uma situação, no momento, de como está todo o 

processo. No dia 18 agora encerra o prazo do Congresso Nacional apresentar a solução do 

problema. Pelo visto, como já tinha contado esta pedra, vários conselheiros – inclusive o 

conselheiro Nelson -, muito difícil o Congresso deliberar sobre isso. Provavelmente caberá ao 

Tribunal de Contas da União decidir sobre essa questão. Então, senhora presidente, eram essas as 

informações. Estamos aguardando as sugestões dos colegas no sentido de colocarmos à mesa esse 

assunto tão importante para o estado do Pará. E agora diretamente com os prefeitos e vereadores 

dos municípios. Obrigado, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu quero me associar a essa decisão do conselheiro 

Cipriano. Já falamos aqui exaustivamente sobre o que representa a Lei Kandir para o Estado do 

Pará e aquilo que deixamos de usufruir dela. Mas eu quero enfatizar, meu querido amigo doutor 

Felipe Rosa Cruz, um aspecto institucional. Tem-se criado ao longo do tempo uma imagem que não 

é verdadeira e que está Casa tem que afirmar as suas prerrogativas. A sua determinação 

constitucional. Aqui e ali escuta-se, e nós convivemos em sociedade, é como se o TCE tivesse se 

atrofiado em suas competências. Inadmissível. Fazendo-se passar adredemente para a sociedade 

que nós não temos nada a ver com os municípios. Somos o órgão centralizado exclusivamente dos 

jurisdicionados das repartições estaduais e como se estivéssemos de costas para o desenvolvimento 

e para aquilo que o Estado do Pará, por meio dos seus recursos, passa para os municípios 

paraenses por meio dos convênios, das obras, nesse sentido. Então eu penso que este encontro, até 

agradeço ao conselheiro Cipriano, na minha visão desempoeirando um pouco. Porque nós temos 

uma resolução pioneira a respeito desse encontro com os prefeitos. Mas essa imagem, essa 

construção, não sei a que título, ao longo do tempo vem se construindo como se estivéssemos 

apartados dos interesses legítimos do Tribunal de Contas do Estado para aplicação dos recursos 

estaduais. De maneira que sou o primeiro a reconhecer, obviamente, temos aqui um congênere, o 

TCM. Nada tenho contra o trabalho que fazem e louvo toda vez que o trabalho é positivo, mas a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1256

existência de um TCM não pode deixar de lado as obrigações que esta Casa tem que reivindicar 

como suas. Aliás, são determinações constitucionais. Acho que este momento resgata isso. 

Logicamente que alguns assuntos eminentemente da área administrativa dos municípios, havendo 

TCM ele tem que cuidar disso. Mas não se pode, eu pelo menos repudio a tentativa de que esta 

Casa fique alheia aos acontecimentos que se passam no estado do Pará nos mais distantes rincões. 

Porque temos essa responsabilidade constitucional e penso que não devemos abdicar dela em 

nenhum momento. Isso estava um pouco esmaecido. Acho que talvez um encontro como esse possa 

reavivar esta obrigação que temos determinada pela nossa constituição. Somente essa pequena 

lembrança. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às onze horas e dezoito minutos (11h18min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
Belém, 16 de agosto de 2018. 
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