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Nº 5.583 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatro (06) do mês de setembro 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 

Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora representante 

do Ministério Público de Contas, Procuradora Geral Silaine Karine Vendramin, 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 a digna 

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 e do 

Auditor/Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha participando do 1º Laboratório de Boas 

Práticas de Controle Externo, realizado pela Atricon na Cidade de Cuiabá/MT. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

04 (quatro) de setembro 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: 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, a Presidência determinou a 

inversão da pauta de julgamentos, antecipando os Processos de números 01, 02, 07 e 08, com o 

que o plenário acenou positivamente. Então, determinou o seguimento da sessão, com o senhor 
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secretário anunciando o Processo nº 2006/51910-2, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto de 

Capacitação Jovem da Amazônia, responsável Andréa Castro de Noronha, Procurador Antonio 

Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido 

de vista pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão ordinária de 

28/08/2018. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente concedida ao 

Conselheiro que pediu vistas, proferindo seu voto para, divergir do voto do relator e julgar as 

contas da senhora Andréa Castro de Noronha, regulares com ressalva. Pausa. Consultado o 

Plenário, sua Excelência o Conselheiro relator Nelson Luiz Teixeira Chaves retificou seu voto 

para acompanhar o voto-vista, tendo os demais membros se manifestado inteiramente de 

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

acolher o voto-vista. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51803-0, que trata da 

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

procedente da Associação Esportiva Paraense Atlético Clube, responsável Lucivane Miranda 

Lobo, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, com pedido de vista pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão 

ordinária de 28/08/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51838-1, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Carlos Gomes, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, 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 pela 

denegação do registro e aplicação da multa ao responsável e extensiva à autoridade que 

autorizou a contratação sub examine e por fim determinações à Fundação Carlos Gomes e à 

Casa Civil da Governadoria do Estado. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

determinar a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art.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 foi anunciado o Processos nºs 
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2016/50974-0 e 2016/50976-1, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Guilherme da Costa Sperry, 

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 deferimento dos registros das 

servidoras Shirlene Sales Costa e Keila Maria Gonçalves da Cruz e indeferimentos dos registros 

das contratações até 31 de dezembro de 2016 e por fim expedição de determinações e 

recomendações à Seduc e à Sead. (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 art.4º, inciso 

II da Resolução nº 18.990/2018. 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 2010/51332-5, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

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

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

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

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

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado os Processos nºs 2013/50719-1, 

2013/50875-1, 2013/51136-0 e 2015/51875-6, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, 

Procuradores Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira Victer, 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 extinção dos 

processos sem resolução do mérito e consequente arquivamento dos autos (Pausa). A matéria 

foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu seu voto para a extinção dos processos, nos termos das manifestações da 

Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

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

2014/50124-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procurador Felipe Rosa Cruz, 

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 pela extinção do processo sem 

resolução do mérito. (Pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto pela extinção do processo 

sem resolução do mérito. 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 Processos nºs 2014/50455-2, 

2014/50849-5, 2014/51098-5 e 2014/51575-2, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, 

Procuradores Guilherme da Costa Sperry, Patrick Bezerra Mesquita, Stanley Botti Fernandes, 

Felipe Rosa Cruz, 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 extinção dos 

processos sem resolução do mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para extinguir os processos, nos termos das manifestações da Secex e 

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

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/52286-5, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Peri Augusto Carneiro Santos, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2009/50765-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 
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Terezinha de Jesus da Silva e Silva, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53888-3, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Francisco Felipe dos Santos Melo, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza. 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 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 foram anunciados os Processos nºs 

2013/52148-7, 2013/52560-4, 2013/52807-8, 2013/53121-0, 2013/53616-7 e 2017/50017-2, 

que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Elizabeth Bezerra da Costa, Jacyra 

Francisca Oliveira Ribeiro, Vilmar Paz de Sena, Albertina Adelaide Rodrigues Silva, Lídia 

Maria dos Santos e Raimunda Angela Angelim Jacob, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, 

Deíla Barbosa Mesquita, Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento 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 foi anunciado o Processo nº 

2013/53264-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José Rocha da Silva, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1386

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 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 foram anunciados os Processos nºs 2017/50009-2 e 

2017/50029-6, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Izabel Pimentel Moraes e 

Maria Catarina Carvalho de Vilhena, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Stephenson Oliveira 

Victer, 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 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 foi anunciado o 

Processo nº 2017/50042-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Vera Lúcia Barbery 

de Oliveira, 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 

pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A matéria foi colocada em 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 

voto para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, com o seu consequente 

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

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52840-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Sid Nelcy Alves Teixeira, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1387

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 

2018/51095-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria do Parto Oliveira dos 

Reis, Procurador Felipe Rosa Cruz, 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 

deferimento do 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/50684-6, que trata do Ato de Reforma em favor de Luiz Geraldo Melo Moura, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, 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 pela 

extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 4º, inciso I da 

Resolução nº 18.990/2018. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para extinguir o processo 

sem resolução do mérito. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/53598-1, que trata 

do Ato de Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Walter Ramos de Medeiros, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

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

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

jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

deferimento do 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 2017/50140-4, que trata 

do Ato de Pensão em favor da dependente do ex-segurado Edmundo Clemente Nogueira, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito das matérias 

administrativas: Senhores conselheiros, senhora conselheira, submeto à deliberação plenária a 

proposta de resolução que dispõe sobre o manual de rotinas e procedimentos da Secretaria de 

Controle Interno dessa corte de contas. A proposta da lavra da referida Secretária visa 

padronizar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas pela SECIN, bem como contribuir para a 

melhoria da observância aos normativos legais e institucionais. A proposta inicial foi alterada 

em atendimento às contribuições apresentadas pelo douto corregedor, a Corregedoria, que 

certamente foi bastante aprimorada. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.041, desta data. Prosseguindo 

com a palavra, a Presidência assim se manifestou: Submeto à consideração plenária a proposta 

orçamentária dessa corte de contas para o exercício de 2019, matéria distribuída aos senhores 

conselheiros e conselheira na última terça-feira e que não recebeu qualquer manifestação em 

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

consubstanciada na Resolução nº 19.042, desta data. Ainda com a palavra, seguiu a 

Presidência: Com elevada honra, submeto a este colegiado a proposta de outorga da medalha 

Serzedello Corrêa ao comandante militar do Norte, general Paulo Sérgio Nogueira de 

Oliveira, formulada pelo Excelentíssimo senhor conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior, sendo relator o Excelentíssimo senhor conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, o qual, 
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neste momento, passo a palavra para seu relatório e voto. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu tenho a honra de ser 

o relator dessa proposta que foi feita lúcida, conscientemente e oportunamente pelo 

conselheiro Cipriano Sabino para outorga da Medalha Serzedello Corrêa ao Excelentíssimo 

general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante Militar do Norte. Eu tenho aqui um 

voto preparado, vou ler, mas eu me permito fazer algumas considerações a respeito desse fato, 

especificamente, que ficaria delongadamente somente em uma leitura. Quando a gente trata da 

comenda a uma autoridade, a uma instituição e, especialmente, levando em conta a 

denominação da nossa comenda, Serzedello Corrêa, um ícone do controle externo brasileiro, 

para nossa honra e, sem dúvida, orgulho dos paraenses, homem de relevantes serviços 

prestados ao país, de uma honradez ímpar, pode-se dizer assim. Momento de tanta turbulência 

que o país atravessa, é sempre muito bom que a gente possa ter em nossas mentes, em nosso 

pensamento, alguém que nos dê um rumo a seguir. Fundamentalmente, Serzedello Corrêa 

poderia ser invocado de Norte ao Sul, de Leste à Oeste neste país, por todos, civis e militares, 

como um rumo de vida honrada no que se refere, especialmente, ao serviço público relevante 

que ele prestou ao país. Temos defendido aqui, quero dizer que me sinto honrado, e acho que 

todos nós, de temos iniciado um relacionamento com instituições militares, cientes de que, 

eventualmente, ações desse tipo poderiam aqui e ali provocar algum tipo de crítica. Não 

tememos isso. Brasil é constituído dos seus filhos, sejam eles civis e militares, todos 

cumpridores dos seus deveres, aqueles que militam, especialmente, na vida pública. Como se 

alguns fatos passados pudessem dificultar o congraçamento de todos os filhos deste país na 

busca e na concretização de seu glorioso destino, como repito aqui, de ser uma pátria livre, 

soberana, solidária. Nós todos, mediante esse relacionamento que tem se intensificado com as 

Forças Armadas, não temos nenhum viés, nenhum propósito de obtenção de qualquer 

vantagem do ponto de vista material. Nada temos a reivindicar a respeito disso e vice-versa, 

deles para nós, ao contrário, mas muitas vezes situações, conselheiro, parabenizo Vossa 

Excelência por essa proposição, elas devem ser realçadas além do trabalho constitucional que 

as Forças Armadas desempenham, especialmente na segurança da pátria, na vigilância das 

nossas fronteiras. Poucas pessoas conseguem perceber o alcance do trabalho social que o 

Exército, a Marinha e a Aeronáutica desempenham em favor da nossa sociedade, e mesmo 
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chegando, inclusive, no que se refere ao ensino público. Aqui mesmo, nesse plenário, nós temos 

uma pessoa que é fruto exatamente desse aprendizado em colégio militar: a nossa 

procuradora, que dá a honra da sua presença nessa seção, procuradora geral de contas, 

representando o órgão ministerial no dia de hoje. Ela teve a sua vida estudantil em um colégio 

que é modelo para a educação brasileira, que é o colégio Tenente Rego Barros. Está aqui a 

procuradora, trilhou todo esse caminho de excepcional qualidade. Na época que eu tive a 

honra de ser deputado estadual, ela era menina lá na escola e me relembrou também desse 

fato, o Brasil se encontrava em uma discussão do parlamentarismo e do presidencialismo. Eu 

fui um dos dois deputados convocados à Assembleia Legislativa para debatermos o tema, 

obviamente cada um defendendo a sua proposta a respeito do que deveria ser para o Brasil e 

estava a Silaine lá como meninota. Aliás, ela conserva a imagem, a fisionomia da menina. Ela 

estava lá assistindo a esse debate. Eu quero chamar a atenção, tem a Almirante Guilhobel, da 

Marinha, que ela estimula, ajuda, e implantou-se agora o colégio militar que, aliás, foi a 

semente plantada aqui desse relacionamento institucional que começou com a visita que 

fizemos ao quartel general homenageando o comandante militar do Norte, à época, que era o 

general Osvaldo Ferreira e que se tornou, também, cidadão do Pará, amigo dessa casa. Já 

arrematei aqui, mas quero repetir que um evento onde se homenageava a figura provecta de 

um ex-governador já com 90 e poucos anos, portanto uma reunião exclusivamente de amigos, 

dizer que o general Ferreira, comandante militar da Amazônia, que esteve aqui por um 

período, dizendo que em toda a carreira militar dele, doutora procuradora, ele recebeu várias 

homenagens, maravilhosas, mas nenhuma tinha tocado tanto o seu coração quanto a que ele 

recebeu aqui no tribunal de contas do estado, em uma memorável seção que fizemos ali no 

nosso auditório. Portanto, essa integração das Forças Armadas eu realço, eu gosto de abordar 

os assuntos que estão na tela e abrindo em cima da mesa, que se nós mantivéssemos a vocação 

democrática das Forças Armadas no Brasil nós não teríamos virado uma republiqueta de 

bananas, com todo esse caos institucional que nós estamos nos apercebendo. De maneira que 

eu louvo, me honrei de ser o relator e quero também dizer o seguinte, conselheiro Luís Cunha e 

conselheira Rosa, que estiveram também, o conselheiro Luís Cunha presentemente e a 

conselheira Rosa no período anteriormente ao conselheiro Luís Cunha, que se vislumbra, e 

isso será, penso eu, Presidente, grande uso para esta casa, a possibilidade, nessas ações, que 
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eu digo das Forças Armadas no combate às doenças, levando auxílio humanitário, prestando 

serviços de saúde à comunidades distantes, quer seja por terra, pelo navio ou pelos ares, a 

gente tem uma possibilidade de uma conjugação em um futuro não muito distante, conselheiro 

Luís Cunha, que alguma atividade nossa, até do TCE Cidadão, junte-se à atividade social que 

eles possam prestar, levando à comunidades distantes alguma coisa nossa que possa também 

ser implantada conjuntamente com essa ação deles. De maneira que eu festejo essa integração, 

ela é necessária para o país, que todos nós falemos as verdades, nossas, olhos nos olhos, sem 

nenhuma dificuldade. Então, nesse sentido, já até acho que me alonguei um pouco, peço 

desculpas pelos comentários preambulares que fiz aqui. Quero dizer que a proposição feita 

pelo Excelentíssimo senhor conselheiro Cipriano Sabino, para a outorga da medalha 

Serzedello Corrêa, ao Excelentíssimo general Paulo Sérgio Nogueira, comandante militar do 

Norte. Em síntese, a proposta justificada mediante destaque pela atuação do homenageado em 

favor do nosso estado porque algumas ações ficam no desconhecimento, mas estão 

trabalhando pelo estado do Pará, pelo Brasil e levando aos nossos interiores. Quantas vezes, 

em convênios com o estado e com outras instituições, principalmente nessa área agora mais 

facilmente exposta, que é a área da saúde em tantos rincões desse nosso estado, e o exército faz 

isso também. Portanto premia o nosso povo, premia o nosso estado com o seu trabalho. De 

maneira excepcional, a função de exemplo para a coletividade que eles vêm fazendo, fazendo 

ainda menção ao currículo da atuação do profissional, Excelentíssimo general indicado, no 

sentido que se enquadra no que prevê o caput do artigo 1º da resolução TCE Pará número 

3.799 de 1970, com redação atribuída à resolução número 18.942/2017 que instituiu a 

medalha Serzedelo Correia, a ser conferida a pessoas de comprovada idoneidade moral e 

reconhecido merecimento, aferido este pela prática de atos ou serviços relevantes prestados em 

favor deste tribunal ou mesmo ao estado do Pará. Os autos estão instruídos com a proposição 

da outorga, nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 5º da resolução TCE Pará número 

3.799/70 com redação também da resolução 18.942 de 2017. A proposta foi dirigida por 

escrito à Presidente do tribunal, como recomendado no regimento, que, por sua vez, designou 

com muita honra para mim para que no prazo de 10 dias pudesse apresentar o relatório 

encaminhando cópia a todos os conselheiros titulares. Concluído o relatório, a matéria entrou 

na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 
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Oliveira Junior: Muito rapidamente, Presidente, o conselheiro Nelson muito bem falou, 

explicou, já estudou, leu o currículo do general. Sem dúvida nenhuma, um destaque, uma 

alegria para a gente apresentar essa proposição para o plenário debater e se entender que 

deve ser aprovada. O general tem um currículo extraordinário, o conselheiro Nelson já 

comentou aí, não só pelo que está escrito, efetivamente, no currículo não só o que está 

determinado como função pela Constituição do Exército Brasileiro, mas muito além disso, os 

serviços que esses homens prestam ao Brasil, neste caso, especificamente, por essa missão que 

recebeu Paulo Sérgio aqui no Pará, na região do Norte, especificamente no Pará, tem uma 

relevância fundamental em diversas questões. Pelo exemplo que dá, pela austeridade, pelo 

companheirismo, pelas ações importantes e determinantes para a preservação da Amazônia e 

também pelo zelo, pelo ser humano, pelo cidadão, principalmente a aqueles que não têm, 

muitas vezes, assistência do estado. Então, são inúmeras razões, como muito bem disse o 

conselheiro Nelson, que nós teríamos aqui para colocar no sentido de conceder essa 

homenagem ao general Paulo Sérgio, por relevantíssimos serviços prestados ao estado do 

Pará, cumprindo o que determina a nossa resolução para se agraciar pessoas que se 

enquadram nessa questão. Então, eu acho que o conselheiro Nelson muito bem fez. Fico feliz 

de ter tido a oportunidade de apresentar, mas tenho a convicção que todos o fariam bem feito 

em reconhecida homenagem a esse general. Presidente, eu faço essa apresentação uma vez que 

o conselheiro Nelson já falou muito bem praticamente tudo, apenas para registrar que houve a 

consideração da minha parte respeitando e elogiando o relatório do conselheiro Nelson Luiz. 

Encerrada a fase da discussão a matéria passou a ser deliberada pelo colegiado. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: senhora Presidente. Também 

faço questão de mencionar que hoje as Forças Armadas não são só integradas pelos homens. 

Carreira militar hoje cada vez mais contempla o ingresso das mulheres, tanto faz no Exército, 

na Marinha, na Aeronáutica, nas Forças Auxiliares, como na Polícia Militar, no Corpo de 

Bombeiros, de maneira que é uma coisa que se festeja bastante. A proposição está amparada 

nas resoluções que mencionei anteriormente, em razão da proposta do conselheiro Cipriano 

Sabino e aqui apenas alguns dados referentes ao currículo do general que incorporou as 

fileiras do Exército em 1974, em uma escola preparatória de cadetes e depois ingressou na 

AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, sendo declarado aspirante em 1980. 
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Possui um dos mais diversos cursos dentro do Exército, de aperfeiçoamento de altos estudos 

militares, de políticas, estratégia de alta administração. O oficial general exerceu cargos de 

chefe do estado maior do comando militar do Oeste, comandante da décima sexta brigada de 

infantaria de selva, chefe do estado maior do comando militar da Amazônia, comandante da 

décima segunda região militar e subchefe de assuntos internacionais de organismos 

americanos no Ministério da Defesa. Como bem diz o conselheiro Odilon, às vezes o currículo 

pontua as funções exercidas, mas não dá a chance que a gente avalie a extensão de o quanto 

esses serviços são importantes. Isso aqui já dá uma demonstração esplêndida dessas atividades 

e a importância do Conselho Supremo, porque quando, de fato, se fala das Forças, a gente tem 

só aquela visão da segurança nacional, as outras coisas, inclusive que alcançam o poder civil e 

amparam em apoio, às vezes as pessoas até não conhecem e têm ciência disso. O comandante 

do décimo batalhão de infantaria, Leve Montanha, foi oficial do estado maior da décima 

segunda região militar, adido da defesa naval do Exército e Aeronáutica do Brasil no México, 

chefe da seção de promoções de oficiais da diretoria de avaliação e promoções, subdiretor de 

avaliação e promoções e chefe da quinta seção do comando da décima região militar. Antes de 

ser nomeado para o cargo de comandante militar do Norte, o general Paulo Sérgio exerceu o 

cargo de comandante logístico do Hospital das Forças Armadas em Brasília. Vale observar 

que o comando militar do Norte tem como missão cooperar com as ações de órgãos 

governamentais, com desenvolvimento regional, e contribuir para o bom relacionamento com 

os países fronteiriços. Assim, por sua atuação à frente do comando militar do Norte, em favor 

do estado, especialmente em função do seu exemplo para a coletividade, que contribui para o 

engrandecimento do estado do Pará, somado ao seu extenso currículo, com a ocupação de 

cargos estratégicos e promoções funcionais, é de justiça que se conceda nossa maior comenda 

ao Excelentíssimo senhor general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que enquadra-se, 

inequivocamente, a todos os requisitos legais que determinam a nossa atuação nesse tribunal. 

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

consubstanciada na Resolução nº 19.043, desta data. Em seguida, a Presidência deu 

continuidade a matéria administrativa. Por fim, informo ao colegiado que será objeto de 

distribuição, ao final desta sessão, os relatórios da lavra do Excelentíssimo senhor conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira e da Excelentíssima senhora conselheira Rosa Egídia, acerca das 
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propostas de outorga da medalha Serzedello Corrêa ao comandante da guarnição de 

Aeronáutica de Belém, brigadeiro Ricardo José Ferreira de Campos e ao comandante do 

quarto distrito naval, vice-almirante Edervaldo Teixeira de Abreu Filho, formuladas pelo 

Excelentíssimo senhor conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. De acordo com o rito 

processual, após a distribuição, a Secretaria Geral incluirá as propostas para deliberação por 

este colegiado na terceira seção ordinária seguinte à distribuição dos relatórios, o que desde 

já se fixa para a seção do próximo dia 18 de setembro de 2018. Antes de encerrar a matéria 

administrativa, essa presidência gostaria de agradecer a Secretaria de Controle Interno 

através da secretária Márcia Cunha, que se encontra aqui presente com toda a equipe da 

Secretaria, que teve o cuidado de produzir esse documento e com significado apoio da 

corregedoria, que deu uma grande contribuição nesse manual, que faz parte do nosso plano de 

gestão e as Secretarias estão avançando para que a gente possa ter padronizações aqui nesta 

corte de contas. Então, é mais um manual e eu quero agradecer a Secretaria em nome da sua 

secretária, toda equipe, agradecer ao corregedor pela grande contribuição e a todos os 

conselheiros que vêm dando todo o apoio para que a gente possa, realmente, trabalhar nesta 

direção. Amanhã, 07 de setembro, é o aniversário. O auditor conselheiro substituto, doutor 

Daniel Mello, gostaria de propor a este douto plenário para que fique registrado nos anais 

desta corte de contas esta data festiva nacional, mas que ele teve o privilégio de nascer dia 07 

de setembro, junto com o dia da pátria. Parabéns, doutor Daniel, que Deus lhe dê muita 

sabedoria, muita saúde, muita paz, que você continue colaborando com a nossa corte de 

contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

queria aproveitar, então, Daniel, para registrar também, a conselheira Lourdes faz isso com 

alegria e, oportunamente, quero também me somar a esses desejos todos. Que Vossa 

Excelência tenha muitos anos de vida com saúde, alegria, paz, prosperidade e continue dando 

o brilho de sua inteligência para o aprimoramento da nossa instituição, como tem sido ao 

longo do tempo que Vossa Excelência está conosco aqui. Um abraço, meus parabéns e desejo 

renovadas felicidades. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Só quero me dirigir ao amigo, conselheiro substituto Daniel. Daniel foi uma surpresa 

agradável para todos nós. Chegou e hoje tem um trabalho já reconhecido aqui na nossa 

instituição, em todos os sentidos, como conselheiro substituto em exercício do cargo, como 
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professor dando essa contribuição na escola de contas Alberto Veloso. Tenho recebido muitos 

elogios pelo desempenho de Vossa Excelência como professor, das pessoas que estiveram 

sentadas lá no banco da escola sob o seu comando. Isso é muito gratificante porque isso é algo 

a mais que uma pessoa pode fazer pela instituição. Vossa Excelência reúne todas essas 

condições favoráveis, se preparou para isso, já tem uma expertise como professor universitário 

e hoje tem muito a dar. Eu quero lhe dizer, conselheiro, continue entusiasmado. Eu acho que 

conhecimento tem que ser compartilhado. É triste uma pessoa que estuda, aprende muito e fica 

para si o conhecimento. O Brasil precisa tanto desse compartilhamento de conhecimentos para 

que a gente possa informar bem essa geração do futuro. Em uma instituição como a nossa, que 

é uma instituição técnica, quem tem o conhecimento técnico precisa passar isso para os outros 

e Vossa Excelência tem feito isso muito bem. Tirando essa parte institucional, eu vou para a 

parte mais pessoal. O conselheiro substituto Daniel, senhora Presidente, Vossa Excelência já 

testemunhou porque pode estar presente em um grande evento que aconteceu em Augusto 

Correa, e vê-lo como grande atleta de futebol, na verdade, até então registrado aqui pelo 

doutor Eduardo Lobão, o gol mais bonito, mais técnico já feito na ASTCEMP, foi pelo doutor 

Daniel. Ele treinou. A primeira vez não foi bem, a segunda vez ele quebrou uma costela, mas 

na terceira vez ele fez com precisão um gol de bicicleta, que somente o Cristiano Ronaldo fez 

igual, recentemente, pela Copa da Europa. Doutor Daniel. Dessa vez ele fez o gol e não 

machucou a costela. Tirando essa parte da brincadeira, Daniel, nós temos a chance de 

conviver com você, com a sua esposa e com o seu filho. Você é um pai de família maravilhoso, 

um marido carinhoso, atencioso, muito bacana a sua forma de viver. Eu lhe admiro muito e 

peço a Deus que continue lhe abençoando, você e sua família. Aqui na instituição precisamos 

muito do senhor. Deus lhe abençoe, parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, primeiramente eu quero cumprimentar a 

equipe de controle interno de Vossa Excelência pela iniciativa do manual. O manual teve 

alguma contribuição da corregedoria, mas toda e qualquer peça, manual, procedimento, está 

sempre em constante evolução. Tenho certeza que essa também é uma versão que, com o 

passar do tempo, será mais contributivo e propiciará o melhor trabalho da equipe de Vossa 

Excelência e de outras no controle interno que virão. Parabéns à equipe e a Marcia que esteve 

aqui e sua equipe. Eu quero também cumprimentar pelo aniversário de amanhã, doutor Daniel 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1396

Mello. Conselheiro Luís Cunha já enalteceu as qualidades profissionais de Vossa Excelência e 

frisou muito bem. Vossa Excelência é uma pessoa extremamente capaz, se preparou para o 

cargo que exerce, com toda certeza. Vossa Excelência tem, como ele mesmo disse, dado algo a 

mais pela casa. Tem contribuído com a capacitação, com a qualificação dos servidores, o que é 

muito importante. Vossa Excelência parece que está fazendo um outro doutorado agora. Eu 

fico imaginando como é que ele consegue tempo, porque eu converso com a minha esposa: ‘‘eu 

quero fazer um doutorado’‘ e ela diz que não, não deixa. Ela não deixa, por quê? Porque a 

gente se ausenta muito. Acho que isso ocorre com o Daniel também. A gente se ausenta muito 

da família porque tem uma carga de leitura enorme que você tem que se debruçar, ler, montar 

texto, apresentar trabalhos e isso acaba nos distanciando um pouco da família. Então, é um 

pouco difícil de conciliar e algumas esposas não gostam de dividir essa tarefa com a academia. 

Maridos também, penso eu. Eu fico impressionado com essa capacidade e essa compreensão 

da esposa do doutor Daniel e do filho dele, que também está em uma idade que necessita da 

presença do pai. Vossa Excelência, como pessoa, demonstra bons exemplos, como bem 

relacionou o conselheiro Luís Cunha. Sempre o vejo como um exemplo de família, um bom pai 

que é, uma pessoa que contribui para a sociedade ao dar exemplo aos demais, se porta de 

maneira ética em todas as contribuições que faz, em todas as atividades que exerce, e eu desejo 

à Vossa Excelência que Deus continue iluminando Vossa Excelência porque Vossa Excelência 

tem merecido. É importante que a gente possa merecer do grande arquiteto do universo essa 

gentileza porque a gente precisa se comportar na sociedade de forma ética. Parabéns pelo seu 

aniversário, parabéns pela família que tem e continue assim com esse denodo, exercendo o seu 

mister. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu não posso sair sem fazer o nosso registro de cumprimento. Parabéns ao 

doutor Daniel. Eu chamo de professor porque ele é professor mesmo. É nosso colega, amigo, 

contribui com a gente. Digo que uma das conquistas importantes para o tribunal, efetivamente, 

foi trazer esses brilhantes e competentes amigos para trabalharem junto conosco e o professor 

Daniel, como eu digo, conselheiro substituto, é um grande amigo, parceiro, educado, gentil. 

Conselheiro Odilon, conselheiro Luís Cunha, eu quero pedir permissão a Vossas Excelências 

para assinar, concordar e dizer que façam minhas as palavras de vocês. Conselheiro Nelson 

falou da festa que também não fui convidado. Ele foi convidado, eu não fui, bateu todos os 
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recordes. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Ainda vai convidar, é só amanhã. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas fica chato a gente ficar pedindo convite, 

não é? Mas de qualquer maneira, receba, doutor Daniel, nosso abraço, nosso carinho, nosso 

respeito, admiração e sempre rogando a Deus nosso senhor todo poderoso que abençoe Vossa 

Excelência, abençoe sua caminhada, a sua família, lhe dando muita saúde, sabedoria, 

discernimento, extensivo, obviamente, a todos da sua família. Que Deus lhe abençoe sempre. 

Receba meus parabéns sinceros. Presidente, antes de sair eu quero fazer uma sugestão que é 

simples, mas pedir à Vossa Excelência. Nós temos aqui um corpo técnico muito importante, 

preparadíssimo, os engenheiros, e as pessoas que cuidam das nossas instalações, nosso prédio. 

Eu estava aqui observando, isso não é a primeira vez, hoje pela manhã já se chocaram ao 

vidro três pássaros conhecidos com o periquito, nome técnico eu não sei, mas os periquitos 

aqui da Amazônia. Parece que dois conseguiram sobreviver e um não sei como é que ficou, 

mas ocorreu outras vezes esse incidente. O prédio está muito bonito, muito bem feito pelo 

conselheiro Luís Cunha, a reforma, os vidros foram trocados, mas ele reflete parecido com um 

espelho e dá a impressão que é uma outra árvore que está em frente e, na verdade, é o reflexo 

da mangueira. Acho que por isso o periquito vem, pensa que é uma mangueira e se choca. Eu 

acho que já tiveram várias situações nesse sentido. Acredito que se Vossa Excelência conversar 

com os engenheiros daqui. Conversando com o Conselheiro Nelson, ele deu uma sugestão, o 

conselheiro Luís Cunha também. A gente fica desse lado e a gente presencia o bichinho 

morrer. Quer dizer, o conselheiro Nelson deu uma sugestão que pode ser muito útil até resolver 

o problema. Em situações semelhantes em outros lugares, a gente vê que tem uma tela de 

proteção com um certo espaço que, ao se chocar, ele não terá um dano grave. Ele pode cair, 

mas vai voar. Talvez seja uma questão de se analisar, reduz o impacto. Coloco-me à disposição 

de Vossa Excelência com humildade para dar uma sugestão. Conselheiro Nelson é engenheiro, 

eu não sou. Nós fizemos uns rascunhos aqui, quem sabe pode solucionar o problema. Eu acho 

que é importante cuidar, e tem épocas do ano que eles vêm muito para cá, Vossa Excelência 

conhece aqui da Amazônia, sabe. Então, era isso, Presidente. Agradeço à Vossa Excelência. Eu 

vou ter que sair que eu tenho exame agora às 11:00. Muito obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito 
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obrigada pela ideia. Eu observei, mas ainda não tomei as providências e gostaria de dizer que, 

com a colaboração de todos, inclusive dos engenheiros da casa, gostaria de pedir, com certeza 

devem estar ouvindo, para que a gente possa ver qual a melhor forma de evitar ou diminuir os 

impactos desses animais. Às vezes, na própria presidência, a gente percebe que, realmente, eles 

se machucam muito e muitas vezes até causam-lhes óbito. Obrigada pela sua observação, pela 

observação dos conselheiros. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Rapidamente, Presidente, apenas gostaria de cumprimentar a 

administração da casa pelas propostas apresentadas, a proposta orçamentária e também o 

manual de procedimentos da Secretaria de Controle Interno. Cumprimento a equipe aqui 

presente em nome da Secretária Márcia. Também gostaria de me somar aos cumprimentos já 

feitos ao colega, doutor Daniel, que aniversaria amanhã. Desejo muita saúde, sucesso e 

grandes alegrias ao lado dos seus familiares, sempre sob as bênçãos do bom Deus. Parabéns. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de Contas 

Silaine Karine Vendramin: Meus parabéns. Que esse dia sirva para nos inspirar e eu tenho 

certeza que você veio somar aqui ao controle externo, trazendo já a sua bagagem de 

conhecimento e, ao mesmo tempo, compartilhando, aprendendo ainda mais. Só tem a 

enriquecer a sociedade paraense trazendo isso também e disseminando como professor. Não 

existe melhor forma de disseminar o conhecimento e aprender mutuamente do que ensinar. 

Você está de parabéns pela sua atuação. Eu desejo que Deus abençoe cada vez mais sua 

família, seu trabalho e que você seja muito feliz e conquiste todos os seus objetivos.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, eu só quero fazer um acréscimo à minha fala. Eu acabei não tocando no assunto, 

mas eu vou pegar o gancho aqui na fala do conselheiro Odilon Teixeira. Acabamos de votar 

uma matéria relacionada ao controle interno, muito importante para a instituição, e eu até fiz 

duas ponderações pequenas, mas a minha assessoria chegou a dialogar com o conselheiro 

Odilon também sobre o assunto e esse manual de rotinas e procedimentos do controle interno é 

muito importante porque nós trabalhamos isso nas instituições públicas, fizemos vários 

eventos, não foi, conselheiro Nelson Chaves? Sobre controle interno. Ultimamente a gente não 

fez, até porque foi-se tornando um pouco desnecessário. Não porque não é importante, é 

porque o estado se organizou para isso. Aqui e ali a gente percebe uma pequena falha no 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1399

órgão do estado que não funciona direito no controle interno, mas o objetivo do conselheiro 

Nelson, ele usou até uma expressão muito interessante quando propôs o evento que era: 

“consolidar a cultura do controle interno na administração pública”. Eu acho que está 

consolidado. O que nós temos que fazer é acompanhar isso, só que nós fiscalizamos a 

administração pública estadual, então o nosso controle interno tem que ser melhor. Tem que 

ser o exemplo. O que nós votamos hoje aponta para isso. Esse melhoramento, esse ajuste no 

controle interno nosso, manual de rotina, de procedimentos é sempre bem-vindo. Então, por 

isso eu quero cumprimentar a equipe aqui da Marcinha, toda a equipe de servidores que 

compõe o controle interno da casa e os que fizeram o controle interno ao longo do tempo 

porque ainda é uma coisa nova na administração pública. Aqui eu posso dizer que é uma coisa 

concreta, é um fato concreto. Na administração pública estadual o governador tem levado a 

sério porque ele percebeu que o controle interno eram os olhos do governador em cada setor 

da casa. O governador passou a exigir, ele está certo. Ele não tem como estar em todas as 

Secretarias, ele passou a exigir o controle interno funcionando. Isso protegeu muito o estado 

do Pará. Mas a gente sabe que, principalmente nos municípios, não é comum acontecer. Eu 

não vou generalizar, mas boa parte dos municípios têm medo do controle interno e procura 

maquiar isso botando uma equipe montada para não fiscalizar, só para dizer que tem. Eu 

festejo isso, conselheiro Nelson, no estado do Pará porque, do que eu pude ver até então, está 

consolidado o controle interno da administração pública do estado do Pará. Hoje nós 

acabamos de dar mais um passo interno, aperfeiçoando o nosso controle interno e dizer isso 

para Vossa Excelência, que já faz um bom tempo que não está à frente da gestão aqui, em 

muitos momentos, enquanto eu estava presidente, o controle interno nosso chegou: ‘‘não, 

Presidente, isso não pode’‘, e eu meu curvei ao controle interno da casa. Não pode, não pode. 

Eu me pautava muito no controle interno e na procuradoria. Quando vinha o não, não faz. 

Então, eu quero festejar esse momento da casa, muito importante é o fortalecimento do 

controle interno. Fica aqui, Presidente, os cumprimentos à Vossa Excelência e toda a equipe. 

Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Também gostaria de cumprimentar a parte da equipe da Márcia, dos companheiros 

todos que trabalharam nisso. Pensava que era uma coisa já sucinta, mas como houve também 

manifestações, desejo fazer. Conselheiro Luís, mais ou menos em algum tempo dessa época 
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ocorreu aquele sinistro com o navio italiano que o comandante arremessou o navio nas rochas. 

Tentando fazer uma comparação dizendo que o controle interno, na administração pública, ele 

tinha para mim uma semelhança, doutora Silaine, com o que eu chamava o leme do navio. 

Aquela história do vento batendo nas velas das canoas e as canoas não sabendo para onde ir, 

não adianta ter vento. Ele vai ficar rodando no mesmo lugar. O conversando com o controle 

interno, o conselheiro Luís tocou no assunto, mas como a gente está na fase da conversa e 

muitas vezes eu não falo para que, eventualmente também, muitas vezes a gente não seja mal-

entendido, eu não compreendo, e também por uma questão até ética, de ter uma barreira. 

Como, eventualmente, embora tenha tido a honra, não poderia deixar de ser diferente da 

aprovação deste plenário, mas como tivemos a origem da proposta, qualquer fala minha no 

sentido de cobrar alguma ação pode aparecer a algumas poucas cabeças que estejam por trás 

de uma vaidade porque teria sido a proposta da implementação do programa. O programa 

interno não é estático, ele modifica com a legislação, ele se aprimora. Eu já reclamei nesta 

casa, temos que acabar com a história de que, por existir um TCM, nós não temos nada a ver 

com o município. Isso é uma visão retrógrada, ultrapassada, não verdadeira. Nosso lugar 

institucional ninguém ocupa. Lugar do tribunal de contas no estado ninguém ocupa, tenha 

TCM, não tenha TCM. Nós temos que ir em direção a quem recebe recursos do estado. Eu vi 

eventos do TCE, nesse sentido, conversando e por isso o nome, porque lembrava muito, 

conselheiro Luís Cunha, das oficinas. Saiu o nome aqui aprovado no plenário, Daniel e 

Edvaldo, conversando com o controle interno, como você faz na sala de aula, como tantos de 

nós fazem nas suas salas de aula onde são professores e às vezes até alunos. É porque o termo: 

“conversando com o controle interno” é coloquial mesmo. Uma coisa é observar e a outra 

coisa é fazer. No nosso conversando com o controle interno, ele passa para uma visão da 

oficina sim, no que se refere a certos controles internos das repartições. Não pode ser uma 

coisa estática. E a outra coisa para quem dirige, e Vossa Excelência foi muito feliz nesse tema, 

conselheiro Luís, dizendo o seguinte: ‘‘se o controle interno não tiver autonomia do controle 

interno, ele não vai servir de nada’‘. Se não tiver autonomia no controle interno, que não possa 

dizer para o chefe os erros, não precisava ter controle interno e também não precisa ter chefe, 

porque a vaca vai para o brejo. Então, tem que ter aquela condição e a humildade de quem 

dirige de saber que erra. Nenhum de nós aqui, por exemplo, nesse plenário é especialista de 
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todas essas coisas. Não existe isso. A grande visão do administrador é ser o generalista e 

assessorar muito bem. Então, o controle interno é aquela área da administração muitas vezes 

invisível e tem que ser assim, mas que tenha primeiro a liberdade, e depois que tenha a 

autorização da autoridade, porque o controle interno, quando puxa na bainha das nossas 

calças, vamos dizer o seguinte, eu não tenho que me enraivecer, tenho que agradecer, como 

nos procuradores, nos pareceres, nas pessoas que trabalham conosco, um colega de 

plenário que possa nos orientar em uma votação, em um voto que, eventualmente, 

estejamos equivocados. Está é a beleza do colegiado, eu recolher informações e críticas a 

aquilo que vou fazer, senão acabou que seu caso é errado, não é por aí. A humildade leva 

no sentido de reconhecer o erro e não insistir nele. Então, o controle interno tem a lei, e 

outra coisa que Vossa Excelência aborda e a gente sempre fala quando num grande 

púlpito, um grande sacerdote. Entro na seara das igrejas, mas é quase uma piada do 

domínio popular, muito chegado na birita, vamos dizer assim. ‘‘Não se deve beber álcool’‘, 

aí quando acabou o sermão, o rapaz chegou e: ‘‘o senhor diz que não deve beber álcool e 

chega na taberna e enche a cara’‘. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para 

exigirmos que os outros façam, é preciso que nós demos a nossa amostra que nós fazemos 

também. Eu penso que a grande contribuição, e isso está nos processos da transparência, 

nossa procuradora está partícipe, efetivamente, na questão da transparência nacional, é 

exatamente que as instituições públicas possam, transparentemente, mostrar sua 

administração para o público, que muitas vezes não acontece. Mesmo com a história do 

SIAFEM, de dados aclarados, ainda há muita situação que os dados são englobados. A 

gente, às vezes, quer destrinchar esses dados e é uma dificuldade. Quando a gente requer: 

‘‘está com implicância’‘. Não é implicância, é função constitucional. Como pode um poder, 

às vezes, mascarar seus dados, não determinar suas despesas? Isso ainda acontece. Não 

vou entrar no mérito, nem dizer onde é, mas acontece muito. Então, nós temos que lutar por 

isso. Esse é um controle interno que certamente não é escutado, porque se o controle 

interno fosse escutado, os dados estariam. Esse é um momento de festejo, que a gente tem 

essa situação de dizermos que nós, em primeiro lugar, podemos presentar à opinião 

pública com o nosso controle interno inteiramente oxigenado, transparente. Não é a 
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translucidez. Eu sempre digo aqui que, no dicionário, quem confunde translucidez com 

transparência, se for pouco intelectualizado, pode-se dizer, não tem uma percepção, mas 

quando aqueles que são ilustres, são intelectualizados e confundem a transparência com 

lucidez, isso é esperteza. Não há condição diferente de interpretar o texto, é que é uma 

certa diferença nas duas coisas. De maneira que a gente festeje cada vez que a gente 

caminhe e faço um apelo, Presidente, para que não abandone o controle interno. Aliás, 

Vossa Excelência, e eu defendo esse prestígio, às vezes até comparecendo em ações de 

outras instituições nesse sentido, vamos fazer a nossa. É importante que a gente prestigie 

os outros, sim, mas não é importante que a gente desprestigie aquilo que a gente já tem 

pioneiramente nesse sentido. Todos os eventos aos quais compareci no controle interno, 

inclusive na sua região. Eu quero dizer aqui, o conselheiro Luís Cunha tinha chegado nesta 

casa, Daniel, e ele é oriundo lá do município de Augusto Corrêa, antigo Urumajó não é 

isso? Era o nome antigo do Urumajó e Bragança é o município pujante da região 

bragantina. O nosso primeiro controle interno, como é previsto na nossa resolução, prevê o 

deslocamento desta casa para o encontro da sociedade na capital e no interior. Foi um 

evento revestido de sucesso, Vossa Excelência há de testemunhar isso, e que nós 

propusemos aqui que fossemos ao interior, nós homenageávamos o conselheiro Luís Cunha 

ao levar o controle interno para a região bragantina onde, ainda hoje, mesmo fora da 

política, mas é um líder comunitário, um líder da sociedade e teve uma expressiva 

liderança política naquela região. Eu festejo, Márcia, a sua equipe, e apelo à Presidente, 

logicamente junto com a anuência, sempre presente, porque esteve conosco em todos os 

momentos, do Ministério Público de Contas. Que a gente não esqueça e, ao contrário, a 

gente projete o controle interno para os outros, mas tendo a capacidade de dizer que o 

nosso funciona e muito bem e com autonomia para apontar para a administração não 

sentindo o dedo da acusação, mas o campo para o aprimoramento das regras, dos 

costumes administrativos que possam nos tornar uma instituição respeitada por essa 

sociedade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza: Obrigado, Presidente. Quero me somar aos elogios à toda equipe do 

controle interno, mas também quero desejar meus parabéns ao conselheiro substituto 
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Daniel, que eu tive a honra de ingressar junto com ele, tomar a posse, já se passaram mais 

de dois anos e que também tive a honra de ter uma amizade com ele. Pude ver a excelência 

com que ele exerce o cargo de substituto, bem como as demais atribuições da sua 

experiência anterior de professor e outras atuações e que permite ele, nesses dois anos, já 

ter participado de várias palestras, vários cursos, inclusive participou mês passado, se não 

me falha a memória, de um módulo no curso de especialização aqui do nosso tribunal. 

Acredito que foi isso que o conselheiro Luís Cunha escutou bastante os elogios. Realmente, 

eu também escutei muitos elogios, que não poderia ser de outra maneira. Dessa forma a 

gente vê o quanto ele se torna essencial aqui, uma boa aquisição aqui para o nosso tribunal. 

Em relação à parte pessoal, de cara eu percebi que ele fez uma boa escolha do nosso time aqui 

no nosso estado, fiquei tranquilo em relação ao resto. Brincadeiras à parte, uma excelente 

pessoa, trabalha com muita excelência no cargo. Sempre que eu posso trocar uma ideia, 

debater sobre algum assunto pertinente ao nosso tribunal, eu sempre saio mais enriquecido do 

diálogo. Desejo também os parabéns. Muitas felicidades, muita paz, muita saúde e que Deus 

abençoe você e sua família. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Bom dia. Desculpa o atraso, eu já tinha avisado que eu tinha uma 

consulta médica e acabou atrasando mais do que eu gostaria. Bom dia senhores, conselheiros, 

Ministério Público de Contas, todos presentes, que nos ouvem ou nos assistem. Apesar de ter 

chegado atrasada, eu quero aproveitar a oportunidade para também me somar às palavras que 

foram ditas aqui em homenagem ao conselheiro substituto Daniel, já que amanhã é o 

aniversário dele, e dizer aqui, publicamente, da amizade, do carinho que eu tenho por Vossa 

Excelência, e que eu tenho me esforçado bastante para chegar e seguir os mesmos passos que 

ele, porque ele é “fera”. Especialização, mestrado, doutorado, grande conhecedor de diversos 

ramos, contabilidade, economia, direito, administração e, com certeza, o conselheiro Daniel 

honra a nossa casa, é um grande exemplo de atuação e é uma honra para mim poder 

compartilhar com ele da bancada, de profissão e também de amizade, porque eu tenho um 

carinho muito grande por ele. Então, parabéns, que Vossa Excelência tenha sempre muita 

saúde, muita paz, seja sempre muito feliz e continue assim, entusiasmado e entusiasmando 

todos que lhe cercam, todos que têm o prazer e a honra de conviver contigo e de te conhecer 

um pouquinho mais de perto. Então, parabéns, felicidade e tudo de bom na sua vida, hoje e 
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sempre. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Será 

feito. Na verdade, eu gostaria só de agradecer e dizer que agradeço profundamente todas as 

palavras a mim dirigidas pelos conselheiros, pela Presidente, pela doutora Silaine, pelos meus 

colegas de bancada aqui e agradeço profundamente não só as palavras, algumas elogiosas, 

algumas motivacionais, que falam da minha vida profissional, da minha vida pessoal, da minha 

vida familiar. Que bom ouvir de pessoas que eu admiro tanto, de pessoas nas quais eu me 

espelho. Eu tenho aqui um ambiente repleto de pessoas que são espelhos para a minha conduta 

pessoal e profissional. Faço isso e o reflexo disso tem sido um crescimento pessoal e 

profissional bastante grande e esses dois anos que estou aqui no Pará fui muito bem 

recebido, fui muito bem recepcionado, trabalho em uma casa que é espetacular. 

Desenvolvo uma atividade que me dá uma sensação de importância muito grande, porque o 

nosso trabalho tem um reflexo muito grande dentro da sociedade. Eu vim aqui para prestar 

o meu concurso intelectual, minha capacidade técnica, o meu trabalho em prol da 

sociedade e percebo que essa função exercida tem muito isso dentro da sua própria 

essência, de ser algo que pode contribuir muito para a sociedade. Também, em relação a 

ser professor, eu falo isso não é como brincadeira, é como verdade, não existe ex-

professor. Uma vez professor, você é professor para sempre. Sei que a Presidente já foi 

professora, o conselheiro Nelson já foi, o conselheiro Luís Cunha já foi, o doutor Odilon já 

foi, doutora Milene já foi, não sei se mais alguém foi professor de sala de aula, mas isso 

entra em nossas veias e nós acabamos levando isso para sempre. Em qualquer momento 

que você é requisitado, você está capacitado a publicitar o conhecimento. Conselheiro Luís 

Cunha foi muito feliz quando disse: ‘‘o conhecimento, quando serve só a você, ele não faz 

sentido nenhum, na verdade’‘. O conhecimento tem que ser publicizado, ele tem que ser 

partilhado e eu faço isso com muita felicidade, porque, na verdade, isso está dentro da 

minha atividade também, da minha função de contribuir no que é possível para o 

desenvolvimento de outras pessoas e para o desenvolvimento do Tribunal de Contas. 

Sempre que for requisitado nesse sentido, vou prestar sim o meu concurso em relação a 

essa atividade também. Entendo que isso faça parte do meu fazer. Fui muito feliz como 

professor de sala de aula de universidade porque o acompanhamento no desenvolvimento 
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das pessoas é algo fantástico. Você percebe isso muito claramente e, mais do que isso, você 

se orgulha porque você sabe que tem, ainda que um pouquinho, contribuído para o 

desenvolvimento das pessoas e isso é uma paga que não tem como você não perceber. 

Agradeço e com relação à festa, eu quero dizer que, provavelmente, conselheiro, vai ter 

porque, historicamente, eu tenho aqui um quantitativo de convidados, algo em torno de 100 

mil, mais ou menos, mas o cerimonial do Palácio do Planalto está providenciando os 

convites, algumas autoridades já foram convidadas. Vai ser um simples desfile em minha 

homenagem, em homenagem ao dia do meu nascimento que vai ser feito no Eixo 

Monumental em Brasília. Todos estão convidados e quem não puder comparecer lá, será 

também televisado o evento, uma dimensão bastante ampla. Então, podem assistir pela 

televisão, o convite está feito. Vai ter esquadrilha da fumaça, um desfile cívico, civil e 

militar em minha homenagem. Essas coisinhas, uma festa simples, eu diria acanhada, mas, 

historicamente, tem sido feito em homenagem ao meu nascimento, então eu não vou mudar 

isso. Deixa que o Palácio do Planalto continue fazendo isso. Brincadeiras à parte, gente, 

estou muito feliz e obrigado por fazerem parte desse meu crescimento, meu 

desenvolvimento e agradeço todas as felicitações e peço ao Deus todo poderoso que 

concretize todos os desejos de vocês em relação a minha pessoa, em relação a minha 

família, para que isso se concretize. Recebo todas as bênçãos a mim dirigidas. Obrigado a 

todos, estou muito feliz aqui e espero poder partilhar com vocês muitos outros anos da 

minha vida e, eventualmente, contribuir e obter de vocês as contribuições que vocês têm me 

dado ao longo desse meu tempo aqui no tribunal. Obrigado, agradeço a todos. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Parabéns, felicidades. Curta bastante seu aniversário amanhã, se Deus quiser. 

Que Deus, Jesus Cristo possa estar ao seu lado sim. Certamente Vossas Excelências 

receberão o convite para o nosso, meu e da doutora Silaine, através da parceria com o 

Ministério Público de Contas para, na próxima quarta-feira, dia 12, nos reunirmos 

novamente, conselheiro Odilon, para capacitação dos conselheiros, conselheiros 

substitutos, dos procuradores de conta. Certamente chegará às mãos de Vossas 

Excelências. Estou sendo informada pela Secretaria que foi distribuído, apenas estamos 
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relembrando o convite distribuído à Vossas Excelências. Nós queremos agradecer, pois a 

última capacitação em que nós estivemos, nós contamos 100% dos conselheiros, dos 

conselheiros substitutos e dos procuradores do Ministério Público de Contas. Não faltou 

ninguém, todos estavam presentes. Desejamos que também na próxima quarta-feira, dia 12, 

será no mesmo lugar, apenas mudará a palestrante e o tema, nós teremos a professora 

Cristiana Fortini. Iniciará as 9:00 e encerrará as 13:00. Da mesma forma como aconteceu 

na capacitação passada, nós teremos esse curso nesse dia para que todos nós possamos, 

cada vez mais, aprimorar nossos conhecimentos, trocar experiências, inclusive. Nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e doze minutos (11h12min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 06 de setembro de 2018. 

 
 
 

 
JORGE BATISTA JUNIOR  

Subsecretário  
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 11 de setembro de 2018. 

 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR  
Secretário-Geral  

 
 

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


