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ATA Nº 5.312 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e seis (26) do mês de maio do ano dois mil e 

quinze (2015), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon 

Inácio Teixeira; os Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da 

Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do 

Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se 

manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas 

e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e um (21) de maio, na 

forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi 

dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: 

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira 

(Presidente): Aprovo-a. Em seguida, a presidência determinou a secretaria que procedesse a 

leitura do expediente, tendo o senhor Secretário assim se pronunciado: Em meu nome, de Tom 

Teodoro Mendes Tavares e de Dom Irineu Roman, agradeço de coração as orações e 

sentimentos de pesar por ocasião da partida para o paraíso de Dom Vicente Joaquim Zico, 

Arcebisbo Emérito de Belém. Certamente sua vida de amor a Deus e à Igreja é testemunho vivo 

de doação, abnegação e entrega sem medidas àquele Deus que dá sentido ao viver ou morrer. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 844

Fraternalmente, Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. O 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, neste momento, amparado pelo 

texto regimental desta Corte, solicitou à Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira para, extraordinariamente, assumir a direção interina da sessão, com o fito de 

relatar os processos inscritos nesta pauta sob sua relatoria. Passou-se, então, a palavra ao senhor 

secretário que, incontinenti, anunciou o Processo nº 2008/50445-6, que agasalha a prestação de 

contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Associação Ulysses Pereira, responsável Roberto Pereira da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da 

aplicação das multas ao responsável e, ainda, aplicar a multa regimental à senhora Maria Lúcia 

de Macedo Penedo. A presidência anunciou que, embora regularmente citados, não se fizeram 

presentes e nem se fizeram representar, tanto o responsável quanto a concedente dos recursos. 

Pausa. A partir daí a matéria entrou na esteira das discussões. Pausa. Em não havendo, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, sem aplicação da multa 

pela intempestividade em face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas. Consultado o 

plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. 

Imediatamente foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2011/51277-0, que deu 

conhecimento a respeito da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Acará, responsável João Ricardo 

Alves de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com devolução do 

valor conveniado dos senhores João Ricardo Alves de Oliveira e Francisca Martins de Oliveira 

e Silva e aplicação das multas regimentais. A presidência tornou público que, embora citados 

regularmente, nenhum dos dois responsáveis em questão se fizeram presentes e nem se fizeram 

representar. Pausa. A matéria foi aberta à discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva; e 
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aplicar ao responsável a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela 

intempestividade das contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar 

a posição do relator. Neste momento Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias 

adentrou ao Plenário. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2014/51045-3, que trata da 

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

procedência da Associação Musical da Amazônia, responsável Domingos Jorge Ramos Salles, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

glosado e com aplicação das multas regimentais cabíveis ao responsável. A presidência tornou 

público que o responsável em questão, devidamente notificado, não esteve presente e nem se 

fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou no âmbito da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas 

regulares com ressalva, deixando de aplicar a multa pela intempestividade em face do 

Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas. Consultado o plenário, este se manifestando 

inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por 

unanimidade, acatar a posição do Relator. Finalizado o rol destes processos, a Presidência 

retornou ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Em breve e oportuno 

interregno, a Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha solicitou ao senhor 

presidente a inversão da pauta de julgamento do processo de sua relatoria. Na obtenção da 

especial deferência, o senhor Secretário anunciou o Processo nº 2013/53065-9, que comporta o 

ato de Aposentadoria de Eunice Saco, sob a relatoria da Auditora Milene Dias da Cunha. 

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

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

isentando-a da reposição dos valores percebidos a título de proventos, conforme a súmula nº 

249 do TCU. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro, 

com as determinações ao IGEPREV e à SECEX, e enviar a decisão ao Ministério Público do 

Estado e à Casa Civil. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; 
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oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar 

a posição da relatora. 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 

pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Após o julgamento deste processo, a 

Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dais da Cunha retirou-se da sessão. Dando 

continuidade, foi anunciado o Processo nº 2008/50032-0, que cuida da prestação de contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Itaituba, responsável Roselito Soares da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação de multa 

ao responsável, ficando autoridade administrativa competente sujeita, a critério do Douto 

Plenário, a ser solidariamente responsabilizada pela aplicação dos recursos e as recomendações 

à SEPOF. De pronto, a Presidência tornou público que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. 

A matéria entrou em discussão. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Roselito Soares da Silva em 

débito para com o erário estadual na importância de R$49.434,15 (quarenta e nove mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo débito apontado, e R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva; e, ainda, aplicar ao senhor João Matos a multa 

no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo descumprimento da Resolução nº 

13.989/95. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em 

que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do 

relator. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2009/51502-8, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, responsável Amós Bezerra da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a retirada deste processo da pauta de 

julgamentos supra, obtendo a fidalga assertiva. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o Processo 

nº 2008/50964-2, que agasalha a tomada de contas instaurada no Fundo de Desenvolvimento da 
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Pecuária do Estado do Pará, responsável Carlos Fernandes Xavier, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de 

julgamentos, sua Excelência obteve a pronta assertiva. Sem detença, deu-se o anúncio do 

Processo nº 2010/52977-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Organização Social 

Associação Cultural e Educacional do Pará - Hospital Metropolitano de Urgência e 

Emergência, exercício financeiro de 2010, responsável José Ricardo Monteiro Raymundo, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com aplicação da multa 

regimental ao responsável. Presente em plenário, a palavra foi franqueada ao senhor Isaac 

Ramiro Bentes que, representando o responsável supracitado, fez da prerrogativa constitucional 

de direito à ampla defesa: Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, 

Excelentíssimo Senhor Auditor, Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Senhoras 

e Senhores. A ACEPA, entidade mantenedora do CESUPA, participou de procedimento seletivo 

e em 2005 firmou contrato com a SESPA para administração do Hospital Metropolitano de 

Belém. Àquela altura, o contrato previu, dentre outras cláusulas, um limite de 70% para gastos 

com pessoal, o que era, e é, compreensível, haja vista a contratação da OS para superar as 

dificuldades que o estado enfrentava na área de saúde para a contratação de pessoal 

habilitado e para a prestação de serviço de qualidade. As contas de 2005, 2006, 2007, 2008 e 

2009 foram aprovadas com ressalva por um único item que remanesce no relatório e no 

parecer do Douto Ministério Público nas contas ora examinadas, que é exatamente o limite 

para gastos com pessoal, não porque tivesse a ACEPA ultrapassado aquilo que 

contratualmente firmou, pois ela não fez. O limite contratual de 70 % foi observado, haja vista 

ela ter, naquele exercício de 2010, que é o que está em julgamento, efetuado gastos de 53,09% 

com pessoal, o que é bastante razoável. O que questionou a douta área técnica e o douto 

parecer do Ministério Público foi a existência, no entendimento desses pareceristas, de limite 

no decreto regulamentador da transferência de atividades pelo estado e para as organizações 

sociais, que entendem eles seria de 40% que, “data vênia”, não concordamos. Isso foi exposto 

já em outras ocasiões, cabendo recapitular que a lei que previu as parcerias com as 

Organizações Sociais nº 5.890/96 não estabeleceu qualquer limite. O decreto regulamentador 
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nº 3.876//2000, em seu corpo, tão pouco o previu, não estipulou qualquer limite. Consta, 

entretanto, do seu anexo único, uma minuta de contrato, uma sugestão ao contratante, no caso 

a SESPA, para que, ao contratar, observasse se havia sugestão do limite de 40%. Entretanto, a 

mesma regulamentação do decreto nº 3.876, em seu artigo 7º, parágrafo 1º, permite “eventuais 

alterações no modelo”, que é aquele do anexo único que previu os 40% “para adequá-lo à 

finalidade dos vários contratos de gestão a serem celebrados.” Foi o que fez o Secretário de 

Saúde na ocasião, considerando as peculiaridades do contrato de saúde em que havia 

necessidade de contratar médicos especialistas, cirurgiões, anestesistas, todos, obviamente, 

com honorários e com as remunerações elevadas, condizentes com a sua qualificação, o que 

elevou o patamar, o limite de contratação para 70%, que foi observado ainda com bastante 

economia, uma vez que a ACEPA só utilizou 53,09%. Essas constatações levaram, Excelências, 

este plenário, depois de muitos debates, a entender pela regularidade das contas com ressalva 

em todos os exercícios ao qual me referi e, no último deles, que foi julgado neste plenário, 

também, de relatoria da ilustre Conselheira Lourdes Lima. No item percorrido sua Excelência 

atribuiu um prazo para que a ACEPA juntasse os precedentes citados aqui da tribuna, que são 

esses a que me referi. A área técnica, diante desses precedentes que foram adotados por 

unanimidade neste plenário, reviu seu posicionamento; assim o fez também o MPC, e sua 

Excelência proferiu um brilhante voto pela aprovação das contas com ressalva, haja vista ser 

esse o único ponto que havia sido questionado. Então, Excelência, eu peço vênia para pugnar 

da que, alternativamente, quer, se for este o entendimento de Vossas Excelências, a aprovação 

das contas neste momento, considerando os precedentes com ressalva, ou se for esse 

alternativamente o entendimento de Vossas Excelências, a concessão do mesmo prazo de 15 

dias, que foi adotado no julgamento das contas de 2009, processo nº 2010/51015-6, já julgado, 

de atribuir esse prazo de 15 dias, para que nós acostemos aos autos os precedentes e, assim, 

possibilite uma revisão dos pareceres técnicos. É o que temos a pugnar, Excelência, 

agradecendo pela oportunidade. O momento seguinte deu causa e espaço à discussão. Pausa. 

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

contas regulares com ressalva, e aplicar ao responsável a multa no valor de R$767,00 

(setecentos e sessenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado o 

plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a 
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presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. No curso da 

sessão, foi anunciado o Processo nº 2011/52530-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Rio Maria, responsável Walter José da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que, tendo solicitado a retirada deste processo da 

pauta supra, obteve especial deferência ao pedido. Volvendo-se a atenção à pauta, foi anunciado 

o Processo nº 2013/51374-0, que destaca a tomada de contas instaurada na Associação de 

Desenvolvimento Cultural da Marujada Quatipuruense, responsável Joaquim Costa Rodrigues, 

cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável. A presidência tornou público 

que, embora regularmente notificado, o responsável pelas presentes contas, não esteve presente 

e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

contas irregulares, ficando o senhor Joaquim Costa Rodrigues em débito para com o erário 

estadual na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$800,00 (oitocentos reais), pelo débito apontado e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pelo não encaminhamento das contas ensejando na sua tomada. Consultado o plenário, 

este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Imediatamente, foi dado 

conhecimento a respeito do Processo nº 2014/50059-5, que abriga a tomada de contas 

instaurada na União das Escolas de Samba de Belém, responsável Ronaldo Norberto Paiva 

Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais. A presidência tornou publico a presença do 

responsável supra que fez uso do direito constitucional da ampla defesa: Bom dia 

Excelentíssimo Senhor Presidente Luís Cunha, a todos os Conselheiros Presentes, Dr. Odilon. 

A defesa que apresentamos é que, à época, presidindo a União das Escolas de Samba de 

Belém, por motivos fortuitos, alheios a nossa vontade, o nosso contador não prestou conta 
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conosco. Nós passamos os documentos e ele não fez a prestação de conta devida, e, passado o 

tempo, fomos notificados no endereço da União das Escolas de Samba de Belém. Na primeira 

vez não tivemos conhecimento da notificação; a segunda vez fomos notificados, novamente, 

agora em meu endereço. E, na procura pelo senhor responsável pela nossa documentação, não 

conseguimos encontrá-lo. Perdi o prazo, retornei ao Tribunal, e fui notificado pela terceira 

vez, a qual estou presente, e onde conseguimos encontrá-lo e juntar a documentação. 

Precisamos apenas da concessão de, pelo menos, 15 dias para que possamos organizar a 

documentação e possamos enviá-la ao Tribunal. Houve, logo após, a abertura à fase da 

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

Ronaldo, esses documentos que Vossa Senhoria tem nas mãos tem a ver com as prestações de 

contas ora discutidas? Esse documento? Manifestação do Senhor Ronaldo Norberto Paiva 

Costa: Não tem a ver. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Senhor Presidente, nós tivemos um exemplo na última sessão de concessão de prazo 

e, infelizmente, a pessoa nem sequer apareceu na sessão justificando o prazo que foi 

concedido, a prorrogação. Analisando os autos, o Senhor Ronaldo Norberto, como ele bem 

frisou, várias vezes, foi comunicado, e entendi na sua fala que ele teve algum esforço para 

buscar os documentos, mas não os conseguiu ainda. Nós não temos uma previsão regimental 

de concessão de prazo, apesar de ser concedido em alguns casos, excepcionalmente, pelo 

plenário. Eu fico em uma situação delicada em conceder prazo, Senhor Ronaldo, e Vossa 

Excelência não apareceu aqui com os documentos. Como ele vai angariar os documentos 

ainda, eu prefiro não conceder o prazo, esses documentos servirão para o eventual recurso. Eu 

prefiro proferir o voto. Terminada a discussão, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

julgar as contas irregulares, ficando o senhor Ronaldo Norberto Paiva Costa em débito para 

com o erário estadual na importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$3.000,00 (três mil reais), pelo débito apontado e R$766,00 (setecentos 

e sessenta e seis reais), pelo não encaminhamento das contas ensejando na sua tomada de 

contas. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 

sempre fui condescendente em conceder prazos, mas, conforme foi suscitado pelo Conselheiro 
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Cipriano Sabino na última reunião, uma das pessoas que obteve o prazo por esse plenário não 

deu nenhuma satisfação ao Tribunal. Eu queria me dirigir ao Senhor Ronaldo Norberto, dizer 

que a decisão é unânime do plenário, as sua contas foram julgadas irregulares, mas quero 

colocar o Tribunal à sua disposição, o senhor pode se dirigir à Secretaria, que vai orientá-lo, 

vai lhe dar todo apoio para que o senhor faça a sua defesa. Eu entendo, eu conheço um pouco 

como funciona essa parte de Escola de Samba, Carnaval, a complexidade em torno disso. Nós 

pedimos ao senhor, que é o responsável pelas contas, que se dedique, se tiver dificuldade o 

Tribunal está pronto para lhe dar toda a orientação, mas o senhor precisa fazer a sua defesa. 

Ainda há duas chances para o senhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria, colaborando com Vossa Excelência, 

efetivamente, dizer que foi muito esclarecedor tanto o voto do Conselheiro Odilon como o de 

Vossa Excelência nas suas palavras, sobre a situação do senhor Ronaldo Norberto Paiva da 

Costa aqui conosco. É que algumas pessoas vêm ao plenário e solicitam este tempo, e o 

Tribunal sempre concedia, e acontece que em alguns casos, não foi só um, que a pessoa não 

mais compareceu para dar o esclarecimento sobre essa questão, que é o recurso público, e nós 

temos que prestar contas, é normal. Então, eu também, a exemplo do Presidente, quero colocar 

a disposição não só meu gabinete para Vossa Excelência, acho que todos nós, mas também 

lembrar que tem 15 dias, e o doutor Jorge está atento, e se em 15 dias ele não recorrer - o 

nome dele nem entra na lista dos que estão em débito com o estado, ainda tem essa vantagem, 

Senhor Ronaldo - o senhor continua regular até o julgamento final. Tem várias oportunidades 

ainda. Publicou, em 15 dias entra com o recurso, tem o efeito suspensivo automaticamente, e aí 

é apresentada a documentação. Então, eu acredito que o plenário foi feliz, eu agradeço, e 

registro que não foi apenas aquele caso, foram outros casos também, e entendo que é o 

encaminhamento mais adequado. O plenário foi sábio nessa direção, e o Senhor Ronaldo não 

terá nenhum prejuízo, uma vez que em 15 dias ele pode recorrer e continuar em situação 

regular, porque o recurso tem, dentro do prazo, o efeito suspensivo. Obrigado, Presidente! 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Os 15 dias, na 

verdade, são pouco mais. Na verdade, 15 dias após a publicação do nosso acórdão, e a nossa 

Secretaria está levando uma semana para publicar, em média. Então na verdade são 20 dias. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 852

Senhor Ronaldo, vejo que o senhor é uma pessoa simples, e Tribunal não tem nenhum desejo de 

punir ninguém. O nosso papel aqui é seguir as normas. Nós temos dado muitas orientações 

para que aquele cidadão, ou entidade, que recebe dinheiro público, preste contas do dinheiro 

que recebeu, e o Tribunal tem feito vários trabalhos nessa direção. Então, a gente não tem 

nenhum prazer de punir, de condenar, de multar uma pessoa. Estamos lhe dando a 

oportunidade, colocando a Instituição à sua disposição, vejo que o senhor é um homem 

simples, não sei se tem condições de pagar um contador, um advogado, então a Casa está a sua 

disposição. Depois procure a Secretaria, a Senhora Claudia trabalha na Secretaria, ela vai lhe 

dar todo o apoio que precisar. O senhor percebeu que o relator, em um determinado momento, 

perguntou se esse papel que o senhor tem em mãos tinha a ver com o processo, e o senhor disse 

que não, porque se o senhor tivesse ao menos um papel para dar entrada, hoje, relacionado ao 

processo, ele teria outra postura, seria uma reabertura da instrução processual. Então não 

cabe pelo regimento, porque o senhor não deu entrada em nenhum documento. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Antes de chamar o 

próximo processo, o senhor Ronaldo despertou para uma situação que eu considero 

importante, pois nosso Fórum vai ser realizado agora em junho, e nós podemos convidar todas 

as organizações não governamentais para também participar, mesmo porque têm assuntos de 

interesse dessas instituições, das associações, enfim, de todos que recebem recursos públicos. É 

importante a participação destas entidades, uma vez que se familiarizam com o assunto da 

prestação de contas, e serão distribuídas cartilhas tanto do Tribunal com do MPC. São várias 

instruções, que se forem bem alinhadas, eu tenho certeza que essas ocorrências serão menores. 

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/50088-0, que cuida da tomada de contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Itaituba, responsável Valmir Climaco de Aguiar, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos opinou pela regularidade das contas com ressalva e aplicação da multa regimental ao 

responsável e à senhora Eliene Nunes de Oliveira Leal. A presidência informou que o 

responsável pelas presentes contas assim como a concedente dos recursos, regularmente 

citados, não se fizeram presente e nem representar-se à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 
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voto com o fito de julgar as contas regulares, e, aplicar ao responsável a multa no valor de 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não apresentação das contas no prazo 

regimental, e, ainda, aplicar à senhora Eliene Nunes de Oliveira Leal a multa no valor de 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo não atendimento à diligência desta Corte de 

Contas. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. 

Neste momento sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias saiu do Plenário. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2012/51446-4, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por Jardel Vasconcelos Carmo, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira que ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, obteve o imediato 

atendimento.. Prosseguindo-se, então, foi a vez de anunciar o Processo nº 2015/50054-6, que 

trata dos Embargos de Declaração opostos por José Alyrio Wanzeller Sabbá, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos opinou por conhecer dos Embargos de Declaração e excluir da responsabilidade do 

recorrente pela elaboração do competente relatório de acompanhamento e execução do 

convênio e consequentemente lhe seja retirada a imputação da multa aplicada na decisão 

recorrida. A presidência tornou público que o recorrente devidamente notificado não se fez 

presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. Destarte, a matéria entrou na fase da 

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

no sentido de conhecer dos Embargos para negar-lhe provimento, por não vislumbrar qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão atacado. Consultado o plenário, este se 

manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu 

o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. Registrou-se neste momento, o 

retorno de Sua Excelência, o Conselheiro André Teixeira Dias ao plenário. Sem mais 

preâmbulos, foi anunciado o Processo nº 2011/51079-6, que agasalha o ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, cujo Relator foi o 

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

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

autos opinou pelo deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável 
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pelas contratações. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros. 

Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2011/51918-9, que cuida do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável pelas 

contratações. Pausa. A matéria foi à luz das discussões. Pausa. Em não havendo, Sua 

Excelência proferiu voto para deferir os registros. Consultado o plenário, este se manifestando 

inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por 

unanimidade, acatar a posição do relator. Sem detença, deu-se o anúncio do Processo nº 

2012/50439-1, que alberga o ato de aposentadoria de João Evangelista de Jesus e Souza, cujo 

Relator foi o Auditor Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido 

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

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. De pronto a matéria foi aberta à fase da discussão. 

Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu a Proposta de Decisão no sentido de deferir o 

registro. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição 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. Ao passo seguinte, foi anunciado o Processo nº 2014/50563-5, que 

dá guarida ao ato de aposentadoria de Marivalda Furtado Barata, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido 

o representante do Ministério Público de Contas que em consonância com o parecer escrito nos 

autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência apresentou voto no sentido de 

deferir  o registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor; oportunidade 

em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do 
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relator. Imediatamente foi dado conhecimento sobre o Processo nº 2012/51620-0, que alberga o 

trata do Ato de Pensão em favor de Silvani Lopes Luz, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

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

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria foi aberta à luz da discussão. Pausa. Em não havendo, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário, este se 

manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu 

o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo 

nº 2008/51150-9, que alberga a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Escola de Samba Mocidade Unida do Benguí, responsável 

Sérgio Raimundo Valente Meireles, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

aplicação das multas regimentais aos senhores Edilson Moura da Silva e Ivan Santos Santana 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. Consultado o 

plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Logo após, 

foi anunciado o Processo nº 2010/50101-0, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Hospital Santo Antônio 

Maria Zaccaria, responsável Estelina de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

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

regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na esteira das discussões. Pausa. Antes de 

proferir seu voto, Sua Excelência o Conselheiro Relator fez o seguinte comentário: Senhor 

Presidente, prestação de contas convênio formado entre a Secretaria de Estado de Saúde 

Pública – SESPA, e o Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, onde tive a alegria, em 

companhia de Vossa Excelência, de visitá-lo naquela área bonita de Bragança. O valor de R$ 

1.270.285,75, tendo por objeto a plena operacionalização das ações de saúde de média e alta 

complexidade, com retaguarda em UTI’s adulto, pediátrica e neonatal e do banco de leite. É 
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um hospital de excelência na cidade de Bragança, e felizmente é uma das coisas boas na saúde 

pública do estado. Ninguém se manifestando posteriormente na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares. Antes de consultar o 

plenário quanto à posição do voto referendado, houve as seguintes declarações. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Também deixo 

meu testemunho que conheço o hospital, é um hospital público, Vossa Excelência conhece, e 

gostaria de parabenizar a direção pela gestão que faz naquele hospital. É um hospital do 

interior, mas não perde em nada para uma boa gestão de hospital da capital.  Feitas essas 

observações, o plenário foi consultado, manifestando-se inteiramente a favor; oportunidade em 

que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do 

relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Verdade, Conselheira Lourdes Lima, boa lembrança. O Conselheiro Nelson Chaves, 

a meu convite, fez a visita ao Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, que na verdade pertence 

à igreja católica, e é dirigido por uma irmã missionária de Santa Terezinha, irmã Estelina, 

amiga, conhecidíssima da Conselheira Lourdes Lima. Ela é de Irituia, e uma pessoa brilhante. 

Na verdade, Conselheiro Nelson Chaves, o Hospital Santo Antônio, além de ter recuperado o 

prédio antigo, que é uma obra bonita, foi pouco a pouco recuperado pela freira, que por sinal 

teve uma experiência marcante na África, onde dedicou parte da sua vida para cuidar dos 

pobres na África. Então ela é respeitadíssima. Ela cuida, além do Hospital Santo Antônio 

Maria Zaccaria, do ginásio esportivo, que é patrimônio da igreja, onde acontece todos os 

eventos de Bragança, e também estava deteriorado. Ela recuperou o ginásio, que hoje serve 

toda a cidade. Lá foi celebrada a homenagem ao Bispo de Bragança, que, segundo a 

Conselheira Lourdes Lima, lotou o ginásio. Eu acho que ali tem capacidade para 10 mil 

pessoas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: O Hospital tem uma área, uma fazenda. É uma fazenda que pertence ao hospital, 

onde eles têm criações de gado, frangos, frutas, peixes. Eles criam só para o consumo do 

Hospital, Dr. Antônio Maria. Tem muitas frutas e tem uma área de aproveitamento e 

reciclagem de materiais.  Há várias obras da Diocese de Bragança, mas é fantástica aquela 

fazenda. Na própria fazenda, eles têm uma área enorme de preservação, onde contêm vários 

tipos de árvores, de madeira de lei. A fazenda, que pertence ao Hospital Santo Antônio da 
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diocese de Bragança, tem laranja, banana, enfim, fruticultura, piscicultura, pequenos animais 

e também animais de grande porte como o gado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Na verdade, já passo a palavra ao Conselheiro 

Cipriano, a Irmã Estelina é empreendedora. É por isso que o hospital conseguiu ter tanto 

sucesso, por que tudo funciona em torno do hospital, por exemplo, o ginásio quando tem 

alguma renda vai para o hospital; a toca da amizade, que é muito conhecida, próximo de 

Bragança, toda renda vai para o hospital. Então ela é empreendedora. O hospital é um 

sucesso, mas também não viveria sem a parceria do estado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero reiterar aqui, 

defendendo a minha interpretação, no sentido de saber qual é a formação da diretora, ou seja, 

da pessoa que comanda esse complexo? Ela é administradora? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu creio que sim, 

Conselheiro. Ela é freira, mas eu não sei a sua formação. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ela é administradora e tem 

especialização em gestão hospitalar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É aquela que conversa que tivemos aqui e que eu defendo. 

Por que tem que se um médico, por exemplo, para administrar um hospital? A administração 

tem que ser feita por administradores efetivamente. Isso é uma prova maior, mais uma. Temos 

o Ministro José Serra, que foi um dos melhores ministros da história da saúde do Brasil, que é 

economista e administrador. Agora mais um hospital administrado por uma pessoa que tem 

muito boa vontade, dedicação, seriedade e sabe administrar, tanto é que tem vários exemplos 

aqui citados pela Conselheira Lourdes falou, como a fazenda, criações, ou seja, uma estrutura 

que tem que ser administrada por pessoas que tem competência para administrar. Eu acho um 

grande equívoco, com toda humildade, um Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará dizer isso; e eu falo com humildade o que ocorre no Brasil, onde os resultados que se 

obtêm de pessoas são por conveniências políticas. Um dos maiores hospitais de Belém, da 

região ou do estado, que é o conhecido Porto Dias, cujo dono efetivamente é médico, mas 

quem administra o hospital é o administrador, que é o irmão dele, e o hospital está aí para 

todo mundo ver. Ele começou pequeno e hoje está com a maior estrutura, vamos dizer assim, 

da rede hospitalar do estado. Então é só para mostrar e comprovar que, muitas vezes, a 
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escolha traz um resultado, um efeito, elogiado aqui pelo Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes, 

e não sei como se manifestam, mas eu continuo convencido que temos de colocar as pessoas certas 

no lugar certo, porque, às vezes, se coloca um médico que não sabe o que é uma licitação, não sabe 

o que é uma tomada de preços, não sabe negociar com os fornecedores e uma série de outras 

questões que na hora de administrar se colocam à frente do órgão que você está gerindo. Queria 

mostrar o meu voto favorável, cumprimentando a toda a equipe do Hospital Antônio Maria 

Zaccaria, porque a pauta já está na frente, a responsável Estelina de Oliveira, extensivo a toda a 

equipe dela, as pessoas que colaboram, que ajudam, e defendendo essa situação de que cada um 

tem a sua especialidade e deve estudar e se preparar para exercer esta função e esta missão. Eu 

acredito nisso, Senhor Presidente, obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, eu concordo com Vossa Excelência porque eu conheço, 

e olha, não era assim, teve um determinado momento, antes dessa freira, Irmã Estelina, o hospital 

teve um pavilhão que já estava quase desabando, não funcionava e estava fechado. Funcionava 

apenas uma parte do hospital. Ela recuperou esse pavilhão, que estava abandonado, e é lá nesse 

pavilhão que está a UTI Neonatal, mas também tem UTI para adulto. Então ela fez uma revolução. 

Essa visão empreendedora, por exemplo: ao invés de comprar a carne, eu vou produzir a carne; ao 

invés de comprar o frango, eu vou produzir o frango; ao invés de comprar a fruta, eu vou produzir 

a fruta. Foi quando ela comprou uma propriedade rural por um preço muito bom. As terras por lá 

são realmente baratas. É um ambiente bonito de se ver. A fazenda é toda organizada, limpa e 

arborizada. E também tem outra, que é a Toca da Amizade, onde ela cria animais e serve de lazer 

para comunidade. Associado a isso, eu falei, na sessão anterior, que tem o projeto “Fazenda 

Esperança”, que cuida dos drogados e recuperação de jovens. É uma filosofia que tem em poucas 

cidades do Brasil. E em Bragança tem um projeto desses. É outra fazenda exclusivamente para 

cuidar dos dependentes químicos. É algo maravilhoso votar um processo desse. E nós temos que 

registrar realmente o empenho desta freira, que é iluminada, dedicada e focada. Ela fez uma 

revolução naquele hospital e nos projetos sociais no entorno. Para Vossa Excelência ter uma ideia, 

uma vez ao ano ela trás os médicos da Itália para fazer cirurgia de olhos em várias pessoas, 

principalmente nos pobres. Os médicos fazem a cirurgia e o acompanhamento, fornecem os óculos, 

pois os cirurgiões da Itália têm uma parceria com o hospital. Então é realmente algo que dá 

orgulho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Veja bem Presidente. Com o diálogo, aqui, a freira, com certeza, não vai fazer cirurgia e nem 
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aplicar injeção, pois quem faz isso é o médico, é o enfermeiro e quem vai cuidar do gado é o 

veterinário. Quem vai administrar tem que ser uma pessoa que entenda disso e se dedique para 

isso. É isso que eu, humildemente, defendo para que os resultados se apresentem, porque o exemplo 

está no Brasil inteiro, e muitas vezes se insiste. Eu não posso querer construir um prédio, fazer 

planta, projeto, calcular, porque eu não sou engenheiro, mas uma empresa pode ter um engenheiro 

como proprietário, pode ter um administrador, enfim, eu defendo essa situação. Muitas vezes 

comete-se equívoco, e eu não sei se por causa da função, porque se acha que só porque é médico 

pode cuidar da Secretaria de Saúde, ou então por questões político partidárias, de forma que o que 

se apresenta para a sociedade não é o ideal, e não é satisfatório, pelo que temos visto aí muitos 

anos, em todas as áreas do estado, tanto na educação, saúde, segurança pública e, assim, 

sucessivamente. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/50026-1, que acolhe a prestação de 

contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Fundação 

Cultural do Município de Belém, responsável Heitor Márcio Pinheiro Santos, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

pelo arquivamento ou regularidade das contas. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares. Consultado o 

plenário, este se manifestando inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2013/50899-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Fundação Água Viva, 

responsável Avanir Tenório Ramos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, sem 

devolução e aplicação das multas regimentais à responsável. Pausa. A matéria entrou no foco das 

discussões. Pausa. Não havendo, sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares, 

isentando à responsável da aplicação da multa pela remessa intempestiva em face do Prejulgado nº 

14 desta Corte de Contas. Consultado o plenário, este se manifestando inteiramente a favor; 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a 

posição 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 
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estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da 

referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência 

informou inexistirem assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes 

termos: Apenas para um aviso, eu quero fazer primeiro um convite aos conselheiros para uma 

reunião administrativa, que será breve, para tratarmos um assunto importante para Instituição. 

Também eu quero, desde hoje, convidar para a próxima sexta-feira, dia 29, para o evento “sexta-

feira da integração”. Eu quero convidar os conselheiros, se puderam comparecer, pois vamos ter 

aqui o Secretário de Saúde, Dr. Vitor Mateus, a exemplo do que já fizemos na área de segurança e 

educação. Está à frente o Conselheiro Nelson Chaves, Presidente do Conselho Consultivo da 

Escola de Contas, e quero também me dirigir ao Dr. Antônio Maria, novamente, e convidar o 

senhor, os integrantes do Ministério Público, servidores, que sempre participaram conosco. E eu 

queria, aqui, determinar aos secretários do Tribunal, e todos os secretários que fazem parte da 

administração, que selecionem os servidores que poderão participar, porque eu quero que todas as 

secretarias compareçam ao evento, assim como os servidores da Casa, e todos os que desejarem 

comparecer ao evento já estão autorizados a se deslocar ao auditório, no 5º andar. O evento terá 

início às 9h30 da manhã, e, na quinta-feira, depois de amanhã, eu vou ratificar o convite. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, seguindo a praxe, até ontem na sessão eu disse que no Supremo Tribunal Federal fala o 

mais novo; e aqui é o contrário, fala o mais velho. Eu pedi a palavra, hoje, porque eu queria 

registrar que a sessão de ontem foi uma sessão muito boa nesta Casa. Sessão que, do ponto de vista 

institucional, é mais importante, pois é quando nós fazemos o parecer prévio para encaminhar à 

Assembleia Legislativa a aprovação das contas do governador. Um relatório que o Conselheiro 

Cipriano Sabino comandou uma equipe diligente e operosa desta Casa, com muito aprumo, 

inclusive teve a manifestação de sua Excelência o Conselheiro, do Leandro e do Rafael em nome da 

equipe, com cada um dos dois relatando esse fato, e nós todos testemunhamos. Mas acho que é 

importante que se registre na pauta rotineira desta Casa que a sessão especial, vamos denominar 

assim, transcorreu de uma maneira muito positiva para a nossa Instituição, inclusive por um fato 

também relevante, na minha avaliação, pela presença do Secretário José Tostes Neto que, naquela 

ocasião, representava o Governador do Estado. Seria o nosso palestrante da “Sexta da 

Integração” no mês de agosto. Nós todos, como integrantes da vida pública nesse estado, mas até 

os próximos cidadãos paraenses, onde reconheceram o trabalho positivo que Dr. Tostes fez à frente 
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da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará. Ele é um servidor de carreira do Ministério da 

Fazenda, e houve, sem dúvida alguma, em sua participação na Secretaria de Fazenda, um 

aperfeiçoamento. E, também, sempre a mim diz muito respeito a posição daqueles que, em funções 

públicas, buscam permanentemente o entendimento, a cooperação, que, aliás, normalmente, é a 

marca daquelas pessoas que tem sabedoria, que tem competência, porque há uma constatação de 

que uma andorinha só não faz verão. Então, o Dr. Tostes, nesse período, já está para deixar a 

titularidade da Secretaria de Fazenda. Acho que não será fácil escolher um substituto, porque sei 

que há inúmeros servidores da própria Secretaria qualificados, como também na sociedade do 

Pará, que possam ocupar esse cargo. Mas eu quero me referir à forma positiva e, também, 

Conselheiro Odilon, Vossa Excelência como todos nós aqui, Conselheira Lourdes, Julival, Doutor 

Antônio Maria, todos nós testemunhamos, e vendo o Tostes falar, que é uma pessoa da nossa 

amizade também, e de certo modo eu estava me lembrando da “Sexta da Integração”, porque se ele 

não vem aqui em uma data aprazada em agosto, talvez seja o seu substituto, mas ele disse que vai 

representar o Pará no BID, será o representante do nosso Estado em um banco tão importante 

para o desenvolvimento da América Latina, especialmente no caso nosso do Brasil. E ele afirmou 

que terá todo prazer e todo interesse de vir um dia, aqui, com outra agenda para participar da 

nossa “Sexta de Integração”. E eu vi o quanto foi importante para as pessoas que aqui estiveram 

presentes ver a manifestação do Secretário, com aquela simplicidade, mas com muita objetividade, 

mostrando aquilo que se persegue tanto, ou seja, dando chance aos nossos servidores desta 

convivência com a prática diária de um setor complicado como é a questão da arrecadação 

estadual, a questão dos rios, das fronteiras, enfim, dessa dimensão enorme que tem o Estado do 

Pará, e, ainda assim, nós podemos festejar uma situação positiva, que são as contas respeitando os 

limites constitucionais, muito embora, como ressaltei aqui, ainda há tanta coisa a fazer. E eu sei a 

angústia daqueles que querem fazer e não conseguem, porque os recursos são escassos e as 

necessidades são infinitas. Eu queria, então, me congratular aqui com Vossa Excelência pela sua 

característica, que é importante que seja realçada, pois às vezes alguma coisa, Conselheiro André, 

que lamentamos a ausência de Vossa Excelência, foi realçado aqui pelo nosso Presidente, o 

tratamento que Vossa Excelência recebe, mas a gente acaba fazendo uma coisa que a mim agrada 

muito, embora estejamos discutindo aspectos da mais alta responsabilidade. Ao mesmo tempo nós 

podemos discutir essa matéria de forma coloquial, fraterna, amiga, e que isso congrega todos nós 

no sentido da busca do objetivo comum, que é fabricar e fazer parte da construção dessa sociedade 
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fraterna e solidária. Então, eu queria humildemente parabenizar Vossa Excelência, o Ministério 

Público de Contas, na figura do seu Procurador Geral de Contas, que participou também 

positivamente da sessão, nosso Conselheiro Cipriano Sabino, coordenador da equipe técnica, que 

elaborou esse bem montado parecer, no bom sentido, e a todos os conselheiros, acho que todos nós 

ficamos alegres e felizes de termos participado de uma reunião simples, mas de grande importância 

para o estado do Pará, na medida em que servirá de parâmetro para a manifestação definitiva da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Era o que eu gostaria de dizer na manhã de hoje. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, ontem eu já falei, mas eu queria também, como o Conselheiro Nelson, reiterar alguns 

aspectos e agradecer as palavras generosas do Conselheiro Nelson, que é, como diz a Conselheira 

Lourdes, “não ao mais velho, mas o mais experiente”, o que sempre nos orienta conversando, 

dando as suas sugestões modestas, dizendo ele humildes, mas são importantes as sugestões que ele 

nos dá. Então eu agradeço o Conselheiro Nelson pelas generosas palavras estendidas a mim, e, em 

nome da equipe, também quero lhe agradecer pelas suas palavras amigas e gentis aqui conosco. 

Agradeço também ao Presidente pelo apoio total que nos deu sempre. A gente faz o trabalho, não 

interfere absolutamente, mas apóia e dá todas as condições para que a gente possa realizar um 

trabalho à altura do Tribunal, que é competência constitucional. Quero agradecer, também, e 

reiterar ao Ministério Público, Doutor Antônio Maria, e todos os integrantes membros daquele 

Parquet, como seus servidores também, que cumpriram o seu papel, absolutamente dentro do que 

estava planejado, e agradecer a toda equipe técnica mais uma vez. O plenário ontem aprovou, 

Conselheiro André, a manifestação de louvor e reconhecimento à equipe pelo trabalho dedicado. 

Essa é uma missão importante como disse o Conselheiro Nelson, mas, em virtude da agenda 

estabelecida, às vezes tem que trabalhar fora do horário, fora do expediente e feriados. É como se 

fosse uma missão, um projeto, que a gente vai e os técnicos não se furtaram em cumprir a missão. 

Muito obrigado, Conselheiro Nelson, pela lembrança. Hoje, como frisou o Secretário na reunião, e 

o relatório técnico aponta isso, os dados e o que o plenário decidiu, em que pese todas as 

dificuldades que o estado enfrenta, e não é de hoje, já vem há algum tempo, o não cumprimento do 

poder central em repassar os recursos que já estão combinados, e alguns determinados por lei, o 

estado do Pará vem sofrendo muito com essas perdas, com essa redução dos repasses. Alguns 

exemplos foram colocados aqui, mas eu digo dois: chegam até 3 orçamentos do exercício do ano, 

por exemplo, 2014, 18 Bilhões, quase 19 Bi, mas se você somar tudo que o Estado do Pará já 
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deixou, ou está deixando de receber, vai dar aí perto dos seus 60 Bilhões de reais. É só fazer a 

conta. Como eu tive a oportunidade de relatar algumas contas de gestão dos governadores do 

Estado, independente de partido - a Lei Kandir é mais um exemplo - o Tribunal levantou, há um 

tempo atrás, foi frisado pelo Secretário mais de 20 Bilhões os repasses das compensações. Do ano 

passado para esse, nós já vamos chegar em junho, e o Estado não recebeu o que estava prometido, 

enfim, todos os aspectos que se olha, as dificuldades do Brasil, os estados da federação enfrentam 

essa dificuldade, como dizia o Dr. Almir Gabriel: “O Estado do Pará fez o dever de casa, se 

preocupou no ajuste fiscal em equilibrar as contas e assim vem fazendo”. Em que pese todas as 

dificuldades, o Estado do Pará hoje é um estado que está equilibrado e que está de acordo com 

todos os limites estabelecidos pela lei, inclusive alguns abaixo do limite. Outros acima, dependendo 

da situação, por exemplo, o mínimo investido na educação, na saúde está acima do limite. No caso 

da comunicação está abaixo do limite, gastando 0,18% do dinheiro que estava previsto, que chegou 

em torno de 34 Milhões, que era 187 milhões, ou seja, o governador fez o dever de casa com a sua 

equipe e desempenhou o seu papel no âmbito de 2014, cumprindo com muito esforço e sacrifício, e 

olha que foi um ano eleitoral, é importante frisar isso. E o governo cumpre a sua missão 

apresentando as contas rigorosamente dentro do que está estabelecido e com o ajuste fiscal 

adequado. Então, Senhor Presidente, eu reitero o agradecimento a Vossa Excelência, ao Ministério 

Público, ao Conselheiro Nelson e a todos os conselheiros que dão total apoio aos trabalhos deste 

Tribunal, à nossa equipe técnica, que desenvolveu esse trabalho de forma extraordinária. É difícil 

a gente, na condição de Tribunal de Contas, reconhecer determinadas coisas que parece, um 

pouco, que a gente está se colocando de um lado de A ou de B, mas não se trata disso.  Nenhum, 

aqui, tem partido político, cor partidária, nada disso, mas tem que ser reconhecido, muitas vezes, 

um trabalho que é desempenhado com muita responsabilidade. A gente pensa muito com relação 

aos prefeitos, aos governadores, aos candidatos a Presidente do Brasil, mas será que todos esses 

candidatos tem esse compromisso com a questão pública e a responsabilidade de gerir os recursos 

com muito equilíbrio? Nem todos têm! E, muitas vezes, quer se chegar ao poder, ao cargo, e 

depois, para enfrentar esse problema, o Brasil vive em crise. O Tribunal já discutia isso no inicio 

do ano. Há uma crise sem precedentes na história desse país, incalculável os prejuízos que estão se 

apresentando absurdamente, mas é muito maior do que está se falando, mas é aí que vem esse 

reconhecimento no sentido de que no Estado do Pará, graças a Deus, independente de cor 

partidária, partido político, nós tentamos fazer o nosso dever de casa e cumprir o nosso papel. Por 
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isso, ontem, foram apresentados esses dados, que foram analisados pela equipe técnica, de 

servidores efetivos, inclusive que passaram no último concurso, em 2012, que foi o caso do Rafael e 

do Leandro, que se apresentaram aqui. Essa é a responsabilidade que independente de cor 

partidária. O Tribunal tem que verificar efetivamente quem está preocupado com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que já precisa de novas mudanças e alterações para se adequar à 

realidade brasileira, pois o país era um a 15 anos atrás, hoje é outro. E cumprindo a Constituição, 

se preocupando com os gastos de pessoal, com excesso, enfim, é importante frisar isso, e o Governo 

do Estado, independente de qualquer situação, os dados se apresentaram foram nessa direção, 

Senhor Presidente. Muito obrigado por tudo! Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu apenas gostaria de me associar, mais uma vez, às palavras 

do Conselheiro Nelson, do Conselheiro Cipriano, e parabenizar Vossa Excelência porque as contas 

foram julgadas até antes do prazo que nos é dado constitucionalmente. Falei ontem também sobre 

os servidores que se disponibilizaram em dar tudo de si. Nós gostaríamos de parabenizar também 

ao Conselheiro Cipriano pela escolha da equipe, pelo trabalho que foi apresentado. Gostaria de 

dizer que ontem, com as informações postas pelo Secretário, doutor Tostes, com certeza muitos de 

nós conseguimos ter várias informações e a preocupação com a situação do estado, mas 

principalmente do país. E nos deixou em uma forma até confortável ao saber que o nosso estado é 

um dos poucos, Conselheiro André, que teve a capacidade de controlar, de ajustar e de equilibrar 

as finanças. Eu acredito que 40%, que são 4 estados, estão nesse patamar, enquanto que a grande 

maioria dos estados brasileiros está com dificuldade. E se os estados brasileiros estão nessa 

situação, você pode imaginar os municípios lá na ponta, as prefeituras, os prefeitos, com essa 

dificuldade e, principalmente, os municípios do estado do Pará. O Estado do Pará está oferecendo 

ao País essas condições do equilíbrio financeiro, mas sentimos a falta de consideração e de 

respeito para com o nosso estado no sentido da desoneração que o país nos impõe. E não admitem. 

E, ainda, os próprios recursos, como disse o Conselheiro Cipriano, que já estão orçados, estão 

dentro de uma legalidade para que o nosso estado possa receber, mas, mesmo assim, não recebe. 

Isso é uma falta de respeito para com nosso estado. Aparte do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Toda vez que eu vejo um anúncio sobre uma promoção de uma Prefeitura, 

sobre o pagamento do IPTU daqueles que não pagaram na data, e que a Prefeitura, para melhorar 

a arrecadação, isenta de multas, de juros, etc. Aquilo me deixa tão aborrecido, chateado, porque 

penso que é um estímulo para as pessoas não cumprirem a regra. No caso do Pará, ao mesmo 
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tempo em que nos envaidece, a satisfação de ver que o estado controla as suas contas, por outro 

lado nos magoa, porque esse negócio de ser a exceção, junto com 3 ou 4 estados, nos coloca na 

condição de dizer: “Olha os tolos que perdem tempo com isso, enquanto o Governo Federal não 

cumpre e maquia as contas dele de forma violenta, de forma vergonhosa, de forma que não oferece 

imagem para uma sociedade de que tipo de país é. E que esse descumprimento permanente por 

parte da união e de vários estados da federação, que estão sempre negociando entre eles favores e 

concessões não repercute em nada em favor do Pará.” Conselheiro Cipriano, Conselheiro Nelson, 

os nossos deputados federais e Senadores, sendo informados sobre a qualidade destas contas, 

deveriam propor no Congresso Nacional que os estados como o Pará e outros que cumprem 

tenham uma redução, um rebatimento nas taxas de juros que pagam à União, como benefício, e 

não oferecer aos outros inadimplentes, incorretos, preguiçosos, indolentes, lenientes, complacentes 

com a irregularidade, condições para poder pagar as dividas que eles contraíram deliberadamente, 

contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não, a visão é sempre o oposto. É a leniência com 

o irregular. Isso deixa, Conselheiro Nelson, a gente profundamente indignado. Jovens sendo 

assassinados dentro dos ônibus, outro dentro de uma festa, porque é a mesma leniência com as 

contas públicas, é a leniência com o crime organizado, desorganizado e com o caos que está 

instalado no país. Então, Lourdes, ao mesmo tempo em que me deixa satisfeito e de ver que houve 

um esforço por parte do governo, e que de alguma forma todos nós participamos da construção, 

porque foi uma eleição feita no Pará que elegeu um, e quem votou contra ou a favor construiu esse 

governo. E ele cumpriu a sua responsabilidade fiscal, mas nos deixa pouco esperançosos de ver um 

país que não elogia e que não congratula um esforço de um povo que segue nessa direção, pelo 

contrário, continua complacente com aqueles que não cumprem. Obrigado! Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A contribuição do nosso 

estado, Conselheiro, com o PIB brasileiro. O nosso estado tem um peso enorme na contribuição do 

PIB brasileiro, por isso é revoltante. Vossa Excelência pode continuar, se quiser, pois eu sei que é 

um desabafo. O Conselheiro Nelson, ontem na sua fala, também teve esse momento de indignação, 

porque nos indigna ver que o nosso estado, como disse o Conselheiro Cipriano, cumpre, faz o 

dever de casa, cumpre a risca a legalidade, se propõe, ou procura se organizar, se ajustar, 

equilibrar suas finanças para dar o exemplo e, de repente, a gente está aí com outros estados, que 

são a maioria, e com a própria União retirando do nosso estado e nos deixando nessa situação que 

Vossa Excelência acabou de falar, quando diz da falta da saúde, falta da segurança, enfim. 
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Equilibra as finanças, mas há um desequilíbrio nas ações efetivas para melhoria da qualidade da 

nossa sociedade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, muito obrigado pelas suas palavras, recomendo sobre esse 

assunto a leitura do jornal “O Liberal” de hoje. Diz a manchete na coluna Poder: “Prefeituras 

perdem 516 Bilhões”. É uma matéria muito interessante que trás o jornal “O Liberal” de hoje, por 

isso recomendo a leitura a todos. Muito obrigado pelas suas palavras. E nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às onze horas e quinze minutos (11h15min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
Belém, 26 de maio de 2015. 
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