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Nº 5.599 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia primeiro (1º) do mês de novembro 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 Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos, Julival Silva 

Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Sousa e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves por motivo de força maior e André Teixeira Dias por motivo de saúde e da Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 30 (trinta) de outubro 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 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 não havendo expediente a ser lido, a 

Presidência informou ao plenário a inversão de pauta dos Processos nºs 03 e 05 da pauta em 

virtude da solicitação do relator. Neste momento registrou-se a saída do Plenário do 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Logo após, foi dado seguimento à sessão, 

oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2017/52401-3, que trata do 
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Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Regulação e Controle de 

Serviços Públicos do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 indeferimento do registro, com as recomendações à 

Arcon e à Sead e por fim determinar que seja imediatamente suspenso o contrato, caso ainda 

esteja ativo, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no §1º do art. 113 do RITCE/PA 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para indeferir o registro. Consultado o 

Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiros Luis da Cunha Teixeira divergiu da 

proposta de decisão do relator, pelo deferimento excepcional do registro; Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira acompanhou o relator; as Excelentíssimas Conselheiras Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam a divergência. A 

presidência proclamou o seguinte resultado, por maioria (3x1) vencedor o voto divergente 

apresentado pelo Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, deferimento excepcional do registro. 

Neste momento registrou-se o retorno ao Plenário do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2017/51317-4 e 2017/52169-3, que 

tratam dos Atos de Aposentadorias em favor de Benedita da Silva Correa e Maria Izabel 

Vilhena Gomes, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 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 no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2017/50309-0, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 
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Municipal de Garrafão do Norte, responsável Francisco Chaves Franco, 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 pela regularidade das contas, com 

aplicação da multa regimental ao seu responsável, além da recomendação à Seduc (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

decisão para julgar as contas regulares, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pelo descumprimento 

do prazo de remessa das contas, e, ainda, determinação à Seduc. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia, senhora presidente e 

senhores conselheiros; senhor procurador de contas; conselheiros substitutos; senhoras e 

senhores. Doutor Daniel, recebeu o recurso e quanto tempo depois ele devolveu, por favor? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Totalmente 

devolvido no dia 28 de setembro de 2010. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: E recebeu em? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: 30 de abril de 2010. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não utilizou e devolveu integralmente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Perfeitamente. A devolução foi 

pouco tempo depois do término da vigência do convênio. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente e senhores conselheiros, eu vejo que é 

um caso muito excepcional. O Estado, ao atrasar o repasse, inviabilizou a utilização do objeto. 

Por outro lado, o convenente também não devolveu imediatamente. Ficou com o dinheiro lá. 

Ele pelo menos aplicou, doutor Daniel? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Não. Os recursos ficaram na conta - tem os comprovantes, os 

extratos, e foram devolvidos pouco tempo depois do término da vigência do convênio. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Como o dinheiro 

ficou parado, acredito que a multa seja aplicável, justa. Porque eu ia propor a não aplicação 

da multa dada a peculiaridade do caso. Mas já que ele ficou quatro meses com o dinheiro 
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parado, e deveria ter aplicado pelo menos, porque ele impediu que Estado utilizasse esse 

dinheiro em outra coisa, de todo modo, já que não ia utilizá-lo. Após a solicitação de 

esclarecimentos, foi consultado o Plenário, tendo este se manifestado 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 no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2013/53298-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 pela extinção do processo sem resolução de mérito, com relação 

aos contratos em análise, com exceção do contrato firmado com a senhora Dilza Maria Costa 

Machado em virtude dos mesmos não surtirem mais efeitos financeiros, pois foi constatado que 

a referida servidora ainda consta no quadro de pessoal da Seduc, consoante Demonstrativo de 

Remuneração de Pessoal o que afronta o disposto no art. 4º, inciso II da Resolução supracitada, 

impende que seja diligenciado junto à Seduc, para que a mesma informar os motivos que 

originaram a nova contratação ou eventual prorrogação contratual, bem como informar se foi 

observada a quarentena entre um eventual novo contrato temporário (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para extinguir o feito sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 4º, inciso II, da Resolução n. 18.990/2018, deste Tribunal, com o consequente 

arquivamento dos autos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2017/51160-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Antônio Felix Pereira, 

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

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 
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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 2017/52885-2, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Merian Neves da Paixão, Procurador 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 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 2007/50977-1, que trata do 

Ato de Pensão em favor da dependente ex-segurado Adolfo Ludovino Saldanha, Procurador Patrick 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 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 

2007/54420-7, que trata do Ato de Pensão em favor do dependente da ex-segurada Rachel 

Mendonça de Sousa, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 de mérito (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto pela extinção do presente processo sem resolução de 

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 2017/52302-1, que trata do Monitoramento da 
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Auditoria Operacional realizada na Secretaria de Estado de Educação, Procurador Patrick Bezerra 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi considerar não implementadas nenhuma 

das recomendações desta Corte constantes da Resolução 18.571/14 (Resolução que tratou dos 

primeiros resultados da Auditoria Operacional), sugerindo o prosseguimento do monitoramento da 

implementação dos itens da Resolução 18.915/18; bem como sugestão de expedição de 

determinação a Seduc para que elabore e encaminhe ao TCE, em 60 dias, o Plano de Ação e, ainda, 

sugestão no sentido de que esta Corte se cadastre no sistema de acompanhamento do Plano 

Nacional de Educação da Atricon. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto pelo encerramento do ciclo 

de monitoramento da Resolução 18.915/18, devendo ser encaminhadas cópias do relatório da 

decisão exarada pelo TCE/PA e do voto, a 5ª CCG para que sejam juntados à prestação de contas 

anual de gestão e apuração de responsabilidades. Decidir, também, pelo encaminhamento de cópia 

da decisão desta Corte de Contas aos órgãos elencados na manifestação da Auditoria Operacional às 

fls.78v e pelo encerramento e arquivamento do processo. 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. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, 

do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas 

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

contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de 

julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Esta 

presidência redistribui, diante das emendas apresentadas pelo senhor Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro doutor Odilon Inácio Teixeira e pelo grupo de trabalho da SECEX. Informo aos 

Excelentíssimo Senhores conselheiros e conselheiros substitutos que será redistribuída mediante os 

e-mails corporativos a minuta de resolução que trata da composição do encaminhamento e da 

autuação processual referente aos atos de admissão pessoal por meio dos sistemas eletrônico E-

jurisdicionado, módulo admissão, com a reformulação efetuada pela SECEX, considerando as 

sugestões apresentadas. Da mesma forma, redistribuiremos nesta sessão para que possamos trazer 

ao douto plenário na próxima terça-feira as novas propostas de emenda, inclusive apresentadas 

por esta presidência e pelo Exmo. Senhor conselheiro Odilon Inácio Teixeira pelo grupo de 
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trabalho da SECEX. Informo aos Excelentíssimos Senhores conselheiros e conselheiros substitutos 

que será redistribuída logo mais mediante os e-mails corporativos, a minuta de resolução que trata 

dos documentos, informações e procedimentos necessários à transição de governo do chefe do 

Poder Executivo estadual com a reformulação efetuada considerando todas as sugestões 

apresentadas. Reapresentaremos para que possamos votar na próxima terça-feira. Também, esta 

presidência informa que será distribuída ao final desta sessão através de e-mails corporativos de 

Vossas Excelências a minuta de um projeto de lei para modificar a Lei Complementar 81, de 26 de 

abril de 2012, Lei Orgânica desta Corte de Contas, especificamente no caput do artigo 62 e no 

parágrafo único do artigo 82, visando a adoção de idênticos índices de correção monetária, multas 

e juros incidentes sobre os débitos imputados por decisão dessa Corte de Contas àqueles adotados 

pela Secretaria da Fazenda. Há uma divergência atualmente. A Secretaria da Fazenda tem a lei 

6.182, de 30 de dezembro. Essa matéria fica à disposição dos senhores com previsão para 

deliberação em próximas sessões ordinárias. Esta presidência gostaria de dizer da nossa satisfação 

em comunicar a este douto plenário, parabenizar o conselheiro Luís, o conselho consultivo e a 

Escola de Contas pelo hercúleo trabalho que vêm adotando para que a nossa instituição pudesse 

divulgar o máximo com tantas dificuldades nesse período. Encerraram-se as inscrições na data de 

30, e ontem estivemos na sala da ECAV e constatamos, conselheiro Cipriano, que o concurso de 

redação desta Corte de Contas. Inclusive com os editais e todo o processo licitatório, enfim, tudo. 

O conselheiro Luís esteve conosco, o conselheiro Nelson Chaves, que é o proponente da resolução 

que trata do concurso de redações aqui, e é uma experiência que estamos tendo, conselheiro 

Odilon, em que conseguimos movimentar vários diretores de USES, diretores de escolas – várias 

escolas de ensino médio; vários alunos concorrendo a esse prêmio em cada escola, e hoje 

concorrendo após o recebimento e ao encerrar o recebimento, estamos com mais de 100 redações. 

Até ontem tínhamos 105. Estávamos aguardando algumas que estavam vindo via correios. A 

comissão de redação já está debruçada acerca da análise e das notas. Ao final, teremos a 

premiação. Então, pelo primeiro ano que aconteceu, a gente percebeu um movimento pelo 

momento das eleições onde o próprio site da SEDUC estava fora por conta da questão eleitoral, 

mas houve o empenho e eu quero aqui agradecer a escola e a SEDUC através do secretário 

adjunto professor doutor Roberto, que junto com todas as diretoras de URES e USES, estiveram 

aqui na Escola de Contas tomando todas as informações e todas as providências para que as 

escolas que foram inscritas pudessem trabalhar esse momento e compartilhar conosco desse 
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momento. Eu acredito, conselheira Rosa, que para nossa instituição Tribunal de Contas foi mais 

um avanço quando esses alunos se debruçaram para estudar sobre um tema do controle externo. 

Um tema sobre os tribunais de contas. Ontem que ia começar a abrir, e a comissão a se debruçar 

nas análises das redações. Mas deu para percebemos que realmente, quando esperávamos umas 20 

ou 30, já tivemos muito mais que 100 redações. Isto levando em consideração que cada escola faria 

essa análise dentro da própria escola e indicaria o nome do aluno premiado daquela escola. Então, 

eu quero compartilhar desse momento de alegria e agradecer à Escola de Contas, principalmente 

ao conselho consultivo na pessoa do seu presidente; agradecer ao conselheiro Nelson, que teve 

esse brilhante ideia e que nos permite, em mais um ato nosso, levar para a sociedade, isso faz parte 

do, vamos dizer assim, controle social. Porque esses alunos de ensino médio, além de conhecer e 

também procuraram se debruçar e buscar se aprofundar sobre também a participação da própria 

sociedade junto ao controle externo. Contribuir com o controle externo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, cumprimento 

Vossa Excelência e desejo somente fazer um acréscimo no que Vossa Excelência disse. Foi bom o 

evento de ontem. Posso dizer que esse pleito, conselheiro Nelson, hoje é uma realidade. E a gente 

não tem condições ainda de afirmar com precisão, mas eu espero na próxima reunião ou num outro 

momento oportuno podermos passar para o conhecimento dos conselheiros a quantidade de alunos 

envolvidos. Porque hoje é como se fosse a peneira. O que foi concluído de cada escola. Tivemos um 

critério. Mas na verdade tem muita gente envolvida; muita gente participou em todo o estado do 

Pará. O que tem aqui já é parte conclusiva da seleção que cada escola fez. Então, dentro da 

expectativa criada pela Escola de Contas, posso dizer que superamos essa expectativa. Isto é, 

houve uma adesão. A participação dos alunos, das escolas e o envolvimento dos diretores. Isso é o 

lado bom. Porque se desenvolve um projeto desse e a sociedade não o recebe bem, fica um pouco 

ruim. Como se não tivesse dado certo. Então, o concurso de redação aconteceu dentro do esperado 

– até acima da expectativa. Eu considero, senhora presidente, sucesso absoluto. Missão cumprida. 

Estamos na fase final da correção de redações. E posso reafirmar: houve um planejamento, uma 

organização e total transparência. Quem hoje atua na correção dessas provas são pessoas de fora 

da instituição. Professores selecionados, experientes e certamente o resultado será um resultado 

técnico, justo, daquele que realmente mereceu. Porque está tendo critérios para se chegar à 

conclusão, à escolha da melhor redação. Então eu queria dizer isso. Em outro momento traremos 

melhores informações. Com isso, posso dizer: é mais um caminho que a gente está trabalhando, 
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levando em conta o projeto pensado pelo conselheiro Nelson Chaves, para dialogar com a 

sociedade. Para poder trabalhar esse controle social e falar do controle externo. E com isso a 

gente vai consolidando pouco a pouco essa nossa aproximação com a sociedade paraense, que eu 

considero da maior importância para o controle externo paraense. A gente precisa estar bem junto 

à população. Que a população conheça o que estamos fazendo. E eu tenho, senhora presidente, 

muita esperança que tempos bons virão para o controle externo paraense. Porque vamos, a partir 

de janeiro, certamente é um novo momento, um novo governador, um novo perfil. E a gente, para 

cada governante, temos uma forma de ver e orientar; trabalhar essa parte pedagógica. Mas 

também intensificar nossa fiscalização. Porque cada um tem um jeito; cada um tem um perfil. E 

certamente daqui para janeiro vamos reunir a instituição e ter dentro do plano de trabalho alguma 

coisa a mais para que possamos trabalhar e, com isso, fortalecer o controle externo. Aquilo que, no 

caso do Pará, é nossa competência, mas voltado ao governo do estado do Pará. É isso que tenho a 

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

Oliveira: Obrigada, conselheiro Luís. Parabéns. Essa presidência gostaria de dizer da nossa 

satisfação, nós tivemos ontem no auditório a apresentação da central de serviços de TI. Uma meta 

que nós apresentamos já iniciada na gestão de Vossa Excelência, conselheiro Luís. Era ação de 50, 

prevista na gestão do conselheiro Luís Cunha, e nós colocamos como uma das ações no nosso 

plano para continuar. Continuamos e ontem, com muita alegria, o secretário da SETIN fez a 

apresentação dessa nova ferramenta da central de TI, iniciada por Vossa Excelência, conselheiro 

Luís. Um trabalho hercúleo das equipes que foi continuado pela equipe da SETIN com a 

coordenação do conselheiro Nelson Chaves, também como coordenador de TI, que vem ao longo 

de um ano, mais ou menos, trabalhando e, com a graça de Deus, a Secretaria serviu de base e 

expertise para que pudéssemos realmente termos um tempo e vermos que o sistema se consolidou. 

A ferramenta está consolidada. E ontem o secretário Carlos Gomes teve a oportunidade de fazer o 

lançamento oficial para que pudéssemos compartilhar com vários servidores, estiveram presentes o 

conselheiro Odilon, conselheiro Nelson e conselheira Rosa. Foi um debate muito profícuo. Nós, 

inclusive, solicitamos também os conselheiros substitutos encaminharam assessores, inclusive 

alguns, como os servidores do gabinete do conselheiro Julival, se apresentaram justificando e 

certamente dos outros conselheiros estiveram lá. Observei de vários conselheiros. Mesmo aqueles 

que não puderam ir encaminharam seus assessores para que pudéssemos realmente ter um número 

de servidores tendo melhor conhecimento dessa central de serviços, que é uma nova ferramenta; 
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uma nova forma de relacionamento com a Secretaria de Tecnologia da Informação. Nós tivemos a 

oportunidade de conhecer melhor essa nova ferramenta. E aqueles que estiveram presentes, 

solicitamos que pudessem também compartilhar com os outros colegas a importância dessa 

ferramenta para o desenvolvimento dos nossos trabalhos na Corte de Contas. Então também quero 

dizer da nossa satisfação da conclusão dessa ação. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e vinte e quatro minutos 

(10h24min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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