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ATA Nº 5.313 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de maio do ano dois 

mil e quinze (2015), quinta-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. Disponibilizadas, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal as atas da sessão extraordinária realizada no dia vinte e cinco (25), e da 

sessão ordinária do dia vinte e seis (26) de maio, na forma do disposto no parágrafo único do 

artigo 169 do Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, razão pela qual a Presidência 

submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-as. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-as. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-as. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Impedido na forma regimental quanto 

a ata do dia 25 e aprovo a ata do dia 26. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-as. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis 

da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-as. Antes de dar prosseguimento a pauta de 

julgamentos, o senhor presidente anunciou a presença em plenário dos senhores Justiniano 

Martins Alves Junior, Raimundo Benassuly Maués Júnior e do senhor Eduardo de Castro 

Ribeiro. Logo após, passou a palavra para a manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Antes de declarar o resultado, nós pedimos na 

sessão que toda fala do Secretário da Fazenda, que representou o governador seja toda 

incluída. Era só para fazer esse registro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: A Secretaria confirma, Excelência, que tudo está 

registrado, ou seja, a fala do Secretario da Fazenda que, no ato, representou o Governador do 

Estado do Pará. Eu quero registrar também a presença da Sua Excelência Conselheira 

Lourdes Lima, vice-presidente desta Casa, e também informar aos conselheiros que todo o 

processo de prestação de contas do Governador do Estado do Pará já foi entregue à 

Assembleia Legislativa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Senhor Presidente, antes de dar continuidade à pauta, eu quero fazer um 

registro: já fiz no dia da votação, antecipadamente, mas agora reiterando, depois de tudo 

ocorrido efetivamente, a análise na segunda-feira, da prestação de contas do Governador 

Simão Jatene, o Balanço Geral do Estado, foi analisado, apreciado e votado, e a secretaria 

tomou todas as providências. Eu agradeci, antecipadamente, mas agora faço novamente. 

Inclusive foi entregue ontem, em tempo recorde, efetivamente. Houve empenho total da 

Secretaria, todos conseguiram, veja bem, no dia de ontem, com bastante antecedência, 

protocolar na Assembleia Legislativa as contas do Governador do Estado. Então, eu quero 

cumprimentar Vossa Excelência, e eu já tinha feito no meu voto, mas agora agradeço também 

a Vossa Excelência e a toda Secretaria por ter cumprido o que estava planejado. Muito 

obrigado presidente! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Boa lembrança Conselheiro Cipriano Sabino. É importante dar esse destaque 

para a Secretaria da nossa Corte, Dr. Arlindo, Secretário, e Dr. Jorge, porque se tem alguma 

coisa que temos que ter orgulho é da eficiência de nossa Secretaria. Raramente se vê, em 

qualquer organização, nas instituições que têm colegiado, se votar uma Ata da sessão anterior. 

Digo isso porque fui Deputado por muitos anos, e isso não acontecia na Assembleia 

Legislativa, porque há muitas falas, e hoje, aqui, votamos a Ata da sessão anterior, aliás, 

votamos duas Atas. A sessão extraordinária de segunda-feira, uma sessão longa, muitos 

pronunciamentos, e a Ata ficou pronta a tempo. Parabéns à Secretaria e a toda equipe da 

Secretaria, muito bem lembrado pelo eminente Conselheiro Cipriano Sabino. Informando, em 

seguida, que não havia expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário a 
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leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2011/52914-9, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento 

Sócioeducativo do Pará, 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 à responsável pelas contratações. 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. Antes de proferir seu voto Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves manifestou-se da seguinte forma: Senhor Presidente, bom dia! Conselheiros, 

Dr. Procurador, Conselheiros Substitutos, nossos jurisdicionados, visitantes do plenário, 

servidores da Casa. Também quero, antes de dar início ao julgamento, Senhor Presidente, 

compactuar com as palavras de Vossa Excelência a respeito da Secretaria, inclusive até no 

padrão fisionômico eles tem uma regra de estarem iguais sempre do ponto de vista do 

vestuário e pessoal. Mas eu quero, tirando a brincadeira, cumprimentar todos os servidores da 

Secretaria pelo excelente trabalho que desenvolvem em benefício de nós todos, afinal de contas 

somos, de certo modo, destinatários desse trabalho competente que a Secretaria executa. Em 

seguida Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir os registros, e aplicar à senhora Ana 

Célia Cruz de Oliveira a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela remessa 

intempestiva dos contratos. 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/53023-9, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do 

Pará, 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 à responsável pelas contratações A presidência anunciou que, embora regularmente 

citada, a responsável pelos atos não se fez presente e nem se fez representar. Pausa. A partir daí 

a matéria entrou na esteira das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros, e, aplicar à senhora Ana 
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Célia Cruz de Oliveira a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela remessa 

intempestiva dos contratos. 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2006/53594-7, que alberga a 

prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia, responsável José Antônio Lima 

Ferreira, 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. A presidência anunciou que, embora regularmente citado, o 

responsável supra não se fez presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acatar a posição da relatora. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2007/52138-

0, que cuida 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 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 

glosado, sem prejuízo da aplicação da multa regimental. A presidência anunciou que, embora 

regularmente citado, o responsável pelas presentes contas não se fez presente e nem se fez 

representar. Pausa. A matéria entrou na esteira das discussões. Pausa. Em não havendo, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor João Ricardo 

Alves de Oliveira em débito para com o erário estadual na importância de R$159.060,60 (cento 

e cinquenta e nove mil, sessenta reais e sessenta centavos), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), pelo débito apontado; e, aplicar à senhora Carla Marie de Brito 

Kato a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não apresentação do 

relatório conclusivo da execução do objeto conveniado. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente a favor; oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 
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plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo 

nº 2009/53608-3, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Centro Sócio Cultural de Baião, responsável 

Francisca Nogueira Barros dos 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 pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais cabíveis. A presidência 

concedeu palavra ao senhor Edinaldo Ramos, representando a responsável supra, que se 

pronunciou conforme faculta o direito da ampla defesa: Bom dia Senhor Presidente, 

Conselheiro Luís Cunha, representante do Ministério Público, Conselheira Lourdes Lima, 

Senhores Servidores do Tribunal de Contas. Venho aqui, Senhor Presidente, fazer uma defesa 

em nome da Instituição Centro Sócio Cultural de Baião. Essa entidade que já funciona no 

nosso município, do qual sou filho dessa terra há mais de 40 anos. Essa entidade foi 

constituída por algumas mulheres, inclusive uma freira, Irmã Sabino, que era quem 

regimentava as senhoras mães de família. Ensinava-se corte e costura e, durante todo esse 

período, ela nunca teve um prédio. Na verdade, ela teve a oportunidade de contribuir no nosso 

município, quando, na implantação da torre da Telemar, foi viabilizada, através dessa 

entidade, ambulâncias. Durante esse tempo todo, ela não teve a oportunidade de ter um espaço 

próprio onde os associados pudessem se instalar e contribuir mais para a sociedade baionense. 

Foi realizado este convênio em 2008, e eu falei anteriormente, na defesa que fiz no primeiro 

julgamento quando foi reaberta a instrução, que a entidade recebeu a 1º parcela no valor de 

R$ 40.000,00, e o valor do convênio era de R$200.000,00. Ela passou 1 ano e 2 meses para 

receber a 2º parcela, mas depois, ao final, foi liberado. O prédio foi construído, a obra esta lá 

entregue, o objeto do convênio foi cumprido integralmente, e está lá para quem quiser ver o 

Centro Sócio Cultural de Baião, contribuindo com a sociedade baionense, realizando cursos. 

Agora mesmo, no dia 10 de junho, nós vamos estar entregando o certificado do Curso de 

Mecânica Diesel, parcerias que são feitas com o SENAI de Cametá. Fizemos também, no ano 

passado, o curso de Corte e Costura. E foi feito, Conselheiro Nelson, um curso de corte e 

costura, inclusive tenho até as fotografias aqui, se o senhor quiser ver, da entrega dos 

certificados do curso. De forma que, esse convênio, na verdade, nos trouxe muitos problemas 
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em relação ao atraso que foi feito, e é importante ressaltar que você passa 1 ano e 2 meses sem 

receber uma parcela de convênio. É natural que todas as coisas materiais aumentem de preço, 

inclusive o recurso que foi repassado não foi suficiente para cumprir o objeto do convênio, e 

nós tivemos que dispor de recursos próprios para que pudéssemos chegar, realmente, no 

objetivo que a gente tende que fazer, isto é, a parte social no nosso município. O relatório do 

órgão de controle está pedindo a devolução no valor de R$ 607,00. Eu gostaria de fazer uma 

colocação que acho inteiramente importante, pois, quando você pegar os autos nas folhas 105 

a 129, vão estar lá os extratos bancários, você vai ver que estão descontados a taxa de 

manutenção da conta. Então esse valor foi todo debitado pelo banco em função da manutenção 

da conta bancária. Eu queria colocar isso para os conselheiros de forma muito clara, e 

também colocar que, na folha 136, Conselheiro André Dias, dos autos, tem uma devolução de 

R$ 747,00, feita pela entidade para a ASIPAG, e, de acordo com a orientação da ASIPAG, o 

valor que restava na conta foi devolvido, tem cópia da transferência bancária mostrando 

claramente que não houve, de forma alguma, má fé na aplicação do recurso e que, realmente, o 

banco, embora a gente saiba que essas instituições sem fins lucrativos são isentas de taxas 

bancárias, o banco, lamentavelmente, descontou esses valores, e a entidade não tem convênio 

com ninguém hoje. Atualmente, nós quem a mantemos: eu, meus irmãos, amigos, que fazemos 

aquela famosa coleta no final do mês para pagar o vigia, para pagar servente, para que 

possamos realmente atender, fazer a parte social. O que nós percebemos hoje, 

lamentavelmente, do nosso país, do nosso estado, do nosso município que é Baião, é uma onda 

crescente de violência, e quando a gente vê, Conselheira Lourdes, os jovens recebendo 

diplomas de motocicleta, informática, nós vemos em seus semblantes a oportunidades que 

estamos dando a eles. É pouco? É, mas se muitos fizerem um pouco eu tenho certeza que a 

gente muda esse cenário que vivemos hoje. Eu peço aqui aos Senhores Conselheiros que 

aprovem essas contas, julguem regulares, sem aplicação de multa, porque a entidade não tem 

realmente de onde tirar dinheiro para fazer a devolução, penalizando a entidade para que 

possa constituir outros convênios. Temos espaço grande dentro da entidade. A gente tem um 

projeto de ampliar, de construir uma quadra de esporte, de fazer eventos lá dentro que possam 

contribuir para tirar os jovens das ruas e atender as senhoras da sociedade. Eu encerro 

agradecendo este Tribunal pela serenidade, que sempre atende a todos, os servidores e 
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agradeço o espaço, Senhor Presidente. A matéria foi aberta à discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, o 

processo obviamente é presidido e relatado pelo Eminente Conselheiro André Dias, e ele 

estudou, acredito eu que neste momento, melhor do que qualquer outro membro deste plenário. 

Observando as colocações do Eminente Advogado Edinaldo Ramos, me parece que, se eu não 

estiver enganado, de que esses valores referentes à glosa, ou a devolução, foram taxas 

cobradas pelo banco, e o banco recolheu essas taxas. Eu faço uma pergunta, me parece que 

nesses casos o banco não poderia cobrar essas taxas, me parece que é uma entidade sem fins 

lucrativos, uma conta específica para o convênio, e aí como o banco recolheu, pelo que ele 

disse tem comprovação nos autos pelo extrato, talvez teria o banco que devolver então este 

recurso para a entidade e a entidade devolver para o estado. Não foi um valor pago 

deliberadamente, por livre e espontânea vontade ao banco ou a qualquer pessoa, simplesmente 

o banco descontou, me parece que foi isso, não sei Conselheiro André, e aí neste caso, se não 

estou enganado, nós temos legislações no Brasil e no estado que proíbe o banco de cobrar este 

tipo de taxas referente a valores repassados. Essa é a observação que queria fazer para 

discussão do plenário nessa minha convicção. Encerrada a fase de discussão, sua Excelência o 

relator proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. 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. Logo após, foi dado 

conhecimento a respeito do Processo nº 2010/50905-5, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará, exercício financeiro de 2009, responsável 

Ubiratam Holanda Bezerra, 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, sem 

devolução do valor glosado e aplicação da multa regimental e recomendação à FAPESPA. A 

presidência tornou público que o responsável supra se fazia representar pelo senhor Antonio 

Duarte Brandão Neto, que fez uso da palavra conforme assegurado o direito da ampla defesa: 

Obrigado Presidente. Quero saudar, aqui, os demais conselheiros e servidores da Casa. Todas 

as vezes que eu estive aqui, neste Tribunal, fui muito bem atendido pelos servidores. Devia ser 
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um modelo, um exemplo a ser seguido pelos demais tribunais do estado. Primeiramente, 

gostaria de falar com relação ao contrato feito com a FADESP de nº 006/2008. Três situações 

foram apontadas no relatório: a primeira seria a ausência de processos internos e demais 

procedimentos administrativos, ausência de notas fiscais e um possível valor exorbitante com 

base em outra proposta feita pela FADESP para a Petrobrás. Em relação à ausência de 

processos internos e demais documentos, eu queria frisar aqui a dificuldade que foi a obtenção 

deste documento, tendo em vista que o Ubiratan Holanda Bezerra não á mais presidente da 

Fundação à cerca de 5 anos. Para se ter uma ideia, a defesa de documentos acostados foram 

obtidos com as próprias empresas que prestaram serviços. Em momento algum os documentos 

juntados com a defesa foram obtidos perante à Fundação. Uma das alegações da ausência de 

notas fiscais, eu acredito que foram supridas, tanto é que o próprio MPC retirou essa 

devolução da glosa, onde foi efetivamente prestado conta do valor de R$ 1.202.076,56. Eu 

acredito que nesse contrato nº 006/2008, a maior indagação fica por conta de uma possível 

divergência entre um valor feito pela FADESPA, que foi a convenente, em relação à Petrobrás. 

A efeito de atestar a capacidade técnica deste serviço, ela juntou uma proposta feita no 

passado pela Petrobrás, e, de fato, o valor era bem diferente do valor que foi fechado com a 

Fundação, daquele que foi fechado com a Petrobrás. E a explicação é muito simples, ela juntou 

apenas para atestar a capacidade técnica, agora as especificidades do convênio são diferentes. 

Isso afrontaria até a lógica, pois você está apresentando uma espécie de orçamento em um 

serviço igual, e você apresentaria um de 1 milhão e 200 e outro de 400, 300, Quer dizer, a 

própria Fundação iria contestar esta disparidade. Então, especificamente, concluindo a 

relação, este convênio foi todo devidamente comprovado e só ressalto que realmente foi muito 

difícil conseguir esses documentos, e eles só foram obtidos diretamente com a própria 

FADESP, com as demais instituições que tiveram essa relação com a FAPESPA. Em relação 

ao contrato feito com a Fundação CERTI de Florianópolis – Santa Catarina, de nº 008/2008, 

mais uma vez tivemos essa dificuldade na obtenção de documentos. Os documentos 

comprobatórios foram apresentados porque viajamos até outro estado para conseguir a 

segunda via das notas fiscais e devidamente apresentadas e comprovadas. Há uma divergência 

em relação ao ISS, e de fato isso não foi esclarecido até hoje, porque o curso foi feito em Santa 

Catarina, a empresa é de lá, então a retenção do ISS, pela lógica, teria que ser feita lá e não 
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aqui, até porque as notas fiscais foram emitidas lá, não foram emitidas aqui em Belém. Então 

realmente houve essa dificuldade. Não houve nenhum parecer jurídico nesse sentido. E 

realmente não foram recolhidos o ISS aqui, mas parece que lá. Eu sinceramente não sei se foi 

juntado com a defesa, mas houve essa divergência e ficou efetivamente comprovado. Uma das 

alegações seria ausência do curso, mas foram juntados atestados de conclusão, certificado, 

passagens, hospedagem, quer dizer, o convênio teve seu objeto concluído. Uma última questão 

é a alegação de que não houve uma cotação de preço. Há uma declaração, juntada com a 

defesa do Instituto de Tecnologia Federal do Pará, que atestando que esta Fundação - a 

CERTI – Santa Catarina, era a única habilitada a promover este curso, porque era um curso 

que havia necessidade de utilização de equipamentos de última geração, e que somente essa 

Fundação é a única no Brasil que possuía esse tipo de equipamento. Tem até uma declaração 

juntada e assinada pelo Presidente Dr. Aldebaro Klautau, justificando e informando essa 

necessidade. Então, finalizando, eu acredito que a comprovação dos dois convênios e os 

pagamentos foram devidamente comprovados. Só ressaltando uma eventual dificuldade na 

obtenção de nota de empenho e outras formalidades administrativas em virtude de que, 

realmente, não foi possível ter esse acesso junto à Fundação, já que a presidência é outra, pois 

houve mudança de governo e realmente há essa dificuldade de acesso a esses documentos. Era 

o que eu tinha a informar, Excelência. Obrigado! A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

contas irregulares, sem devolução de recursos e recomendação à Fapespa. Consultado o 

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

que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2010/51102-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Paraense de 

Apoio às Comunidades Carentes, responsável Ruth Corrêa 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 regularidade das contas com ressalva e aplicação da multa regimental à 

responsável, bem como sua notificação para apresentar razões de justificativa. A presidência 

anunciou que, embora regularmente citada, a responsável pelas presentes contas não se fez 
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presente e nem se fez representar. Pausa. A partir daí a matéria entrou na esteira das discussões. 

Pausa. Como não houve, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com 

ressalva. 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. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2011/51907-6, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável Alcides Abreu Barra, 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 responsabilidade solidária, sem prejuízo das 

multas regimentais ao responsável, bem como ao senhor Eduardo de Castro Ribeiro Junior. 

Presente em plenário, fez uso da palavra o senhor Eduardo de Castro Ribeiro Junior: Senhores 

Conselheiros, Dr. Luís Cunha, Senhora Conselheira Lourdes, demais conselheiros, 

funcionários do MPC, representante do Ministério Público de Contas, demais presentes. Eu 

queria, Presidente, agradecer a oportunidade do Tribunal, da defesa, e queria aqui fazer 

algumas considerações sobre esses convênios que a COSANPA firmou à época, e que mantêm 

inclusive hoje com esses municípios. Bem, a COSANPA, até 2006, no sentido de substituir a 

mão-de-obra que vinha se aposentando ou se afastando, adotou a contratação de empresas 

terceirizadas para fazer a alteração no interior do estado. A partir de 2006 houve um Termo de 

Ajuste de Conduta ajustado com o Ministério Público do Trabalho, na gestão anterior a que 

nós tivemos lá, onde foi acordado que a COSANPA faria um concurso público para a operação 

dos sistemas do interior. O que aconteceu foi o seguinte: Em 2007 recebemos uma decisão da 

justiça do trabalho, aplicando uma multa da ordem de 20 mil reais por posto que havia no 

interior. Isso dava alguma coisa em torno de R$ 10.800.000,00 por mês, de multa. Então nós 

conseguimos uma negociação, amparado pela Procuradoria do Estado, na época o Dr. Aloísio 

Campos, no sentido de buscar no Ministério Público do Trabalho um meio termo em relação a 

essa questão do concurso público, primeiro pelas dificuldades que nós teríamos em manter 

funcionários concursados em algumas localidades do interior; e o acordo que se fez, 

respaldado pelo MP, é que nos sistemas mais complexos que a COSANPA operava, e isso ficou 

valendo para a região metropolitana, município de Castanhal, Santarém e Marabá haveria o 
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concurso público, e as localidades de menor porte haveria uma contratação de funcionários 

locais cedidos pelo município. O Ministério Público do Trabalho entendeu que havia respaldo 

para isso. Já nessa época havia uma nova Lei, o Marco Regulatório do Saneamento, a Lei nº 

11.445, que inclusive estabelece a possibilidade do convênio federativo, onde municípios e 

estados podem atuar na área de saneamento conjuntamente. Então a alternativa buscada foi no 

sentido de que a gente criasse um corpo minimamente capaz de operar aquele sistema nas 

cidades do interior. E também o princípio da economicidade, uma vez que o funcionário do 

município custaria cerca de 1/3 de um funcionário da COSANPA. Partiu-se, então, para essa 

solução. Nesse caso especifico, eu gostaria de registrar o seguinte: nós fomos notificados, eu 

fui atrás da documentação necessária, entrei com uma solicitação de prorrogação de prazo, e 

não tive uma nova notificação para apresentar essa documentação. Por isso, Conselheira, nós 

não termos dado entrada nisso, desculpe o mal entendido de nossa parte. Mas eu estou 

trazendo aqui toda essa documentação, inclusive colocando que esse convênio extrapolou o 

meu período, pois eu estive na COSANPA entre janeiro de 2007 e junho de 2010, e esse 

convênio se estendeu além desse período, por isso eu não posso esclarecer o entendimento do 

parecer conclusivo do referido convênio. Eu queria dar esses esclarecimentos em respeito ao 

TCE, a Conselheira Lourdes, que é uma pessoa que sempre tem me atendido com a maior 

deferência, e a todos os conselheiros aqui presentes, e solicitar, se possível, a apreciação do 

Conselho no sentido de tirar a penalidade da multa. Muito obrigado! A matéria passou, então, 

para a fase de discussão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Diante da exposição do Senhor Eduardo de Castro Ribeiro Junior, 

eu consulto ao representante do Ministério Publico, com a aquiescência do plenário, 

oportunizando ao Ministério Público para examinar a peça que o defendente apresenta e pelas 

razões já expostas aqui, eu gostaria de saber se o Ministério Público acata, para que a gente 

possa concluir os autos, pelo princípio da celeridade processual. Manifestação do Senhor 

representante do MPC Procurador Geral Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Eu estou tendo 

conhecimento desses fatos agora aqui, o processo foi da responsabilidade da Procuradora 

Silaine, evidentemente que ela examinou adequadamente os autos, e eu acho que qualquer 

documento que se juntar nos autos, tem que retornar para ela, para ela poder complementar a 

sua manifestação. A palavra foi devolvida a relatora que proferiu seu voto: Pela manifestação 
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do representante do Ministério Público, considerando a documentação apresentada, eu peço 

ao plenário que promova a reabertura da instrução processual para que retorne os autos ao 

MP e para que possamos, inclusive peço à secretaria que transcreva as manifestações do 

defendente e as anexe à documentação apresentada. 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. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2011/52124-9, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá, 

responsáveis Geraldo Narciso da Rocha Filho e Antônio Jorge Gomes Abelém, 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, sem prejuízo das multas 

regimentais cabíveis. 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 matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares com 

ressalva. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor; oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. 

Neste momento, Sua Excelência o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

ausentou do Plenário. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/52521-7, que cuida da 

tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Curuá, responsáveis José Antônio 

Fausto da Silva e Raimundo Reis Barbosa Ribeiro, 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 dos valores glosados e aplicação das multas 

regimentais aos responsáveis. Presente em plenário, o senhor Nelson Luiz Diniz da Conceição, 

representando o senhor Antônio Fausto da Silva, fez uso da palavra no direito à ampla defesa: 

Muito Obrigado Presidente. Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Luís Cunha, 

Digníssimo representante do Ministério Público, Dr. Antônio Maria, Senhores Conselheiros, 

Senhores Auditores, Senhores funcionários desta Corte, jurisdicionados aqui presente. Face à 
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manifestação do MPC, entendemos pertinente a nossa intervenção neste julgamento para fazer 

alguns esclarecimentos em relação a este convênio. Como consta lá no inicio do laudo de 

execução física emitido pelo órgão concedente que está às folhas 30 dos autos, ele coloca que 

este recurso, que seria na ordem de R$ 400.000,00, Conselheiros Odilon, é objeto de uma 

Emenda Parlamentar do Deputado Federal Nilson Pinto. Pode-se perguntar: Mas emenda 

parlamentar de um Deputado federal, e sendo que o recurso foi repassado pelo estado? Só 

para relembrar, Conselheiro Relator, em 2007 o governo do estado apresentou uma proposta à 

bancada federal do Pará de que, em vez das emendas parlamentares federais serem repassadas 

diretamente aos municípios, fossem repassadas ao estado, e que para cada 1 real colocado no 

orçamento da união, a título de emenda por qualquer parlamentar do Pará e em favor de 

qualquer município do Pará, o estado entraria com o 1 real. O conselheiro relator, nessa 

época, era parlamentar e ele deve se lembrar dessa proposta, e que foi aceita, porque isso 

tinha, por conseqüência, mais recurso no município. E o que ocorreu? A bancada federal do 

Pará fez isso, apresentou as emendas ao orçamento da União beneficiando os municípios no 

estado, porém esses recursos viriam para o estado, que de cada 1 real aportado entraria com 

mais 1 real e executaria a obra. Mas o que ocorreu? O estado não conseguiu realizar o que 

planejou a contento, e a consequência disso foi que muitos, a grande quantidade do recurso, a 

maior parte do recurso, foram perdidos, porque tiveram que ser devolvidos à União, e porque 

o estado não teve uma quantidade de técnicos suficientes para gerenciar esses recursos. Neste 

caso, o convênio foi firmado no valor de R$ 400.000,00, e, como o recurso que era objeto da 

Emenda Parlamentar do Deputado Federal Nilson Pinto já estava na conta do FDE, o 

convênio foi celebrado. E como consta do plano de trabalho juntado aos autos, ele seria 

repassado ao município, Conselheiro Odilon, em parcela única de R$ de 400.000,00, conforme 

demonstra, às folhas 39, a nota de empenho da Secretaria de Planejamento do Estado. Porém, 

destes R$ 400.000,00 na gestão do prefeito que celebrou o convênio, Senhor José Antônio 

Fausto da Silva, e ressalto que estou fazendo nesta tribuna a defesa do responsável José 

Antônio Fausto da Silva, foi repassado, mesmo a nota estando empenhado R$ 400.000,00, já 

que o dinheiro estava em totalidade na conta do FDE, ao município, conforme consta na ordem 

bancária, aos autos na página 29, o valor de R$ 80.000,00. Diante deste fato, de que o Prefeito 

teve a confirmação de que receberia o recurso em parcela única de R$ 400.000,00 e durante a 
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sua gestão só recebeu apenas R$ 80.000,00, ele deixou, neste momento, de fazer o aporte da 

contrapartida, que diante do montante de R$ 400.000,00 caberia ao município R$ 20.000,00. 

Por que Conselheiro André Dias? 2008 foi o ano em que se abateu a crise mundial, que afetou 

o Brasil, por consequência disso o Governo Federal provocou uma desoneração do IPI, e que 

isso acabou trazendo prejuízo aos municípios porque o IPI é um dos principais impostos 

formadores do Fundo de Participação dos Municípios. E isso afetou sobremaneira as receitas 

estaduais, porque os nossos municípios do estado do Pará, dependem, na sua maioria, desses 

repasses do Fundo de Participação dos Municípios. E que, uma vez afetado, acaba 

comprometendo o planejamento das prefeituras. E a crise foi grave. Foi uma das maiores 

crises mundiais desde a grande crise de 1929. Então, por conta disso, como o estado não 

repassou o que tinha celebrado, o que tinha compactuado, uma vez que o dinheiro já estava na 

conta do FDE, em parcela única de R$ 400.000,00, fazendo no valor de apenas R$ 80.000,00, 

o município temerário, Conselheiro Nelson Chaves, de que este convênio, como já aconteceu 

em tantos casos, não fosse honrado em sua totalidade pelo governo do estado, e diante a crise 

financeira que se abatera no município em consequência da queda brusca do FPM, em 

consequência da desoneração do IPI pelo Governo Federal, não fez esse aporte, nem de forma 

proporcional ao que tinha recebido, com receio de que o recurso municipal, que já é tão 

pouco, acabasse se perdendo em uma obra que estava correndo risco de não ser concluída. 

Essa primeira parcela, Conselheiro André Dias, foi repassado ao município mesmo estando o 

recurso no Fundo de Desenvolvimento do Estado, em 03/07/2008, e somente, Conselheiro 

Odilon, em 10/09/2010, 2 anos e 2 meses depois da liberação da 1º parcela, é que o estado fez 

o aporte na conta de convênio no valor de R$ 300.000,00. Isto para uma obra de pavimentação 

do município, mais de 2 anos, Conselheiro Odilon, para que o estado fizesse o repasse de R$ 

400.000,00, e, mesmo assim, ainda não fez na sua totalidade, que era para repassar R$ 

320.000,00 e só passou R$ 300.000,00. Então, dos R$ 400.00,00 que o estado deveria repassar 

ao município, foram repassados R$ 380.000,00, sendo que, como eu já coloquei, R$ 80.000,00 

através de uma ordem bancária em 3/07/2008 e R$ 300.000,00 através de outra ordem 

bancária em 10/09/2010. Aquilo que eu já cansei de colocar aqui. Vem o município arcar com 

esse atraso da obra que acaba gerando um ônus maior, porque a obra fica mais cara e o 

município, o gestor, tem que dar o jeito de terminar com aquele recurso que está pactuado. 
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Bem, como o Ministério Público se manifestou no sentido das contas serem julgadas 

irregulares, por conta de que o município não fez o aporte da contrapartida, e com isso 

descumprindo cláusulas do convênio, vejo também que o estado ficou faltoso no convênio, 

porque dos R$ 400.000,00, só repassou R$ 380.000,00, e mesmo assim Conselheiro André 

Dias, conforme um laudo detalhado de uma vistoria feita “in loco” pelo órgão concedente, ele 

atesta que mesmo tendo sido repassado apenas 95% dos recursos, a obra foi 100% concluída. 

É o laudo de execução física que está da página 30 à página 34 do órgão concedente, 

apontando, inclusive com registros fotográficos, que a obra está 100% concluída. Bem, vale 

relembrar, Senhor Presidente, que eu estou fazendo aqui a defesa de um dos ordenadores 

apenas, o Senhor José Antônio Fausto da Silva, de quem eu já juntei procuração aos autos. Por 

essa razão é que, quanto a este ordenador, diante de tudo o que coloquei, acho que não deve 

proceder à opinião do MPC, com todo o respeito que tenho pelo Ministério Público de Contas, 

de tornar as contas desse gestor, que aplicou os R$ 80.000,00, irregulares e, ainda, que seja 

apenado como está no parecer ministerial em devolver R$ 4.000,00 a título de contrapartida, 

que não foi do município, que não foi aportado na conta do convênio, mas não foi Senhor 

representante do Ministério Público aportado pelo gestor, à época, por uma questão de 

temeridade diante da crise financeira que se abatera no país em 2008, porque ele tinha 

conhecimento que os R$ 400.000,00 já estavam na conta do FDE e apenas R$ 80.000,00 foram 

repassados à sua gestão e o restante do valor não veio, e sim somente o valor de apenas R$ 

300.000,00 e apenas 2 anos e 2 meses depois, já em outra gestão do responsável Raimundo 

Reis. Por tudo que eu coloquei, pugno a este plenário que julgue as contas do Senhor José 

Antônio Fausto da Silva regulares, sem devolução de recursos e sem penalidade alguma, 

porque não houve nenhuma impropriedade ou ato que provocasse lesão ao erário por este 

gestor, Senhor Presidente. Era o que tinha a colocar. Muito obrigado! A matéria entrou na fase 

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

voto para julgar as contas regulares com ressalva de responsabilidade do senhor José Antônio 

Fausto da Silva e irregulares as contas do senhor Raimundo Reis Barbosa Ribeiro, ficando este 

em débito para com o erário estadual na importância de R$25.071,00 (vinte e cinco mil, setenta 

e um reais), 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 não 
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apresentação das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2013/50455-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Carnavalesca Alegria 

Alegria, responsável Edilberto Veloso da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve 

o imediato atendimento. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o Processo nº 2013/51469-6, que 

agasalha a tomada de contas instaurada no Instituto Amazônico para o Desenvolvimento de 

Tecnologias Sociais, responsável Christian Lisboa Cunha, 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 glosado e aplicação de multas regimentais 

cabíveis. Com responsabilidade solidária dos senhores Christian Lisboa Cunha, Jorge Luiz 

Guimarães Panzera e o Instituto Amazônico para o Desenvolvimento de Tecnologias Sociais, 

com notificação dos dois últimos responsáveis. A presidência anunciou que, embora 

regularmente citados, não se fizeram presentes e nem se fizeram representar, tanto o 

responsável quanto o 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 

irregulares, com responsabilidade solidária dos senhores Christian Lisboa Cunha, Jorge Luiz 

Guimarães Panzera e o Instituto Amazônico para o Desenvolvimento de Tecnologias Sociais na 

devolução de R$78.989,00 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais), aplicando ao 

senhor Christian Lisboa Cunha as multas de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo débito apontado 

e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo não encaminhamento das contas ensejando 

na sua tomada; ao Instituto Amazônico para o Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias 

Sociais a multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo dano ao erário, e ao senhor Jorge 

Luiz Guimarães Panzera as multas de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo débito apontado e 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela não apresentação de relatório de fiscalização 

e acompanhamento. Por fim, determinar a remessa da cópia do processo ao Ministério Público 

do Estado para as medidas de sua competência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor Presidente este voto foi bastante paradigmático na 
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minha leitura, acho que ele forma uma visão que conforme o resultado final desta votação, se 

uma vez unânime, ele sinalizará para o entendimento desta corte sobre casos que se 

assemelham. Eu gostaria de cumprimentar o Conselheiro Odilon, por que achei que ele tratou 

a questão, não somente com a responsabilidade devida, mas colocando a lupa em cima da 

responsabilidade de cada um. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu gostei da observação levantada pelo Eminente Conselheiro André 

Dias, eu creio que todos ficaram atentos, realmente a compreensão do Conselheiro Odilon, nós 

já discutimos isso em vários momentos, firma um novo entendimento dentro daquela nossa 

discussão sobre responsabilização de quem está fazendo a gestão de recurso público. 

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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/51754-7, que trata da Denúncia formulada 

por Paulo José Viana Cunha, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira que ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, obteve a gentil deferência. 

Novamente à pauta, foi chamado à ordem o Processo nº 2013/51669-1, que trata da Denúncia 

formulada por Anastácio Trindade de Campos, 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 pelo 

acatamento parcial da denúncia com a sua conversão em Tomada de Contas Especial, para 

apurar os fatos e notificar os responsáveis e quantificar os danos ao erário e ainda remessa da 

cópia da denúncia aos autos da prestação de contas do DETRAN referente ao exercício de 2013 

e recomendações. A presidência identificou a presença do denunciante na galeria do Plenário, 

porém, sem que o mesmo houvesse requerido manifestação. Pausa. A partir daí a matéria entrou 

na esteira das discussões. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

converter a denúncia em Tomada de Contas Especial para apurar os fatos e notificar os 

responsáveis visando quantificar os danos ao erário. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, em primeiro lugar para registrar 

a procedência e oportunidade da denúncia feita pelo Doutor Anastácio, que inclusive é 

servidor desta casa. Pela manifestação da Ilustre Relatora, vê-se que o DETRAN está na 

contramão faz tempo, é pouco tolerante nas infrações de trânsito de terceiros e é muito pouco 
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diligente na sua administração interna, isso já não é segredo de se fazer ouvir sem as provas, 

pela imprensa, televisão, imprensa escrita, e muitas vezes ficamos até se perguntando por que 

tanto tempo para a apuração de algumas coisas que são de conhecimento geral. De maneira 

que eu quero, primeiro louvar a tenacidade, a força de vontade, a coragem do Doutor 

Anastácio de fazer as denúncias que de certo modo se escuta a voz geral da população e a 

pertinente análise dos fatos da Ilustre Conselheira e que esta casa faça, como é do seu dever 

imparcialmente, mas rigorosamente a apuração dos fatos para que os culpados, se existirem, 

possam sofrer as consequências legais dos seus atos. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente da mesma forma que o 

Conselheiro Nelson acompanhando inclusive a fala dele, nós temos na Constituição do Estado 

do Pará a responsabilidade, ou responsabilização do controle interno do órgão, e me parece 

que não tem nenhum tipo de atuação nesse sentido ou nessa direção, e aí quero apoiar as 

palavras do Conselheiro Nelson, da Conselheira Lourdes, e voto obviamente favorável dizendo 

que se observe também esta questão do controle interno e que me parece que lá não funciona 

de maneira nenhuma, então pela constituição deve também ser responsabilizado quem está à 

frente e todos que acompanham o controle interno nesta direção. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem, eu acompanho a relatora. 

Achei importante a manifestação do Conselheiro Nelson Chaves, do Conselheiro Cipriano 

Sabino, Conheço um pouco do DETRAN, eu acho que está de parabéns o Doutor Anastácio 

pela sua condição, não de servidor desta casa, mas, de cidadão, atento, sabemos que ele é um 

crítico, corajoso, tem que fazer isso. Eu já falei neste plenário várias vezes, que acho muito 

pouca a quantidade de denúncias que chegam ao TCE, a minha esperança é agora com a 

ouvidoria, à frente o Conselheiro Odilon Teixeira, que vem fazendo um belíssimo trabalho, que 

possamos realmente a ter esse canal com a sociedade e que possamos realmente ver acontecer 

a participação dos cidadãos paraenses, muito importante isso para nós. Então parabéns ao 

Doutor Anastácio, acho que a Conselheira Lourdes Lima aprofundou bastante o estudo sobre a 

questão. Eu quero só registrar aqui, não fizemos oficialmente, mas da parte do Senhor 

Corregedor André Dias, eu estive presente também, já falamos sobre isso com o governador, 
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sobre o DETRAN e a Secretaria de Educação, e em uma das conversas a vice-presidente 

Conselheira Lourdes Lima estava acompanhando, pedindo para que o governador tomasse 

algumas providências, e ele tomou, dentro do que nós propomos o governador tomou as 

providências no sentido de fazer algumas correções nestes dois órgãos. Mas eu acho que, tenho 

conversado isso com o Doutor Odilon, a ouvidoria está pronta, na próxima oportunidade que 

conversaremos no colegiado, é um dos assuntos que eu quero tratar, é sobre consultas 

denúncias, e seremos certamente mais eficientes, seremos, porque precisamos ser. Não pode 

uma denúncia demorar, e não pode uma consulta, que no meu entendimento já é um pedido de 

socorro, também demorar nesta casa. Eu sei que existem muitos processos, existe um passivo 

que nos incomoda, o eminente Conselheiro Sabino estando presidente fez um esforço muito 

grande com a ajuda de todos nós, enfrentamos isso, resolvemos bastante, mas, não o suficiente. 

Mas eu acho que tem muita coisa para resolver, algumas têm que ser prioridade, eu acho que a 

consulta não pode demorar, eu entendo que é um pedido de socorro, tem que haver uma 

resposta, principalmente para o jurisdicionado, e a denúncia tem que ser levada a sério, 

olhada com muita responsabilidade, porque aquela manifestação que vem de fora, e a corte 

tem que se manifestar. Nenhuma crítica a nenhum procedimento anterior, é que eu gostaria 

muito de compartilhar isso com o colegiado, para que a gente defina prazo, Doutor Odilon 

ouvidor já conversou comigo um pouco sobre prazo, então teremos prazo na casa para 

responder a uma denúncia e a uma consulta. Então que quero neste momento parabenizar o 

colegiado pelo entendimento em relação a denúncia e da relatoria da Eminente Conselheira 

Lourdes Lima. A Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação da relatora. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2013/52603-9, que trata do 

Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Benassuly Maués Júnior, 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 conhecimento e improvimento do recurso, confirmando-se na íntegra a decisão do 

Acórdão atacado. Presente em plenário o senhor Justiniano Alves Júnior, representante do 

recorrente, fez uso da palavra conforme o direito da ampla defesa: Nobre Presidente, 

Conselheiro Luís Cunha, Senhores Conselheiros Nelson, Lourdes, Cipriano, André e Odilon, 

Conselheiros em exercício Julival e Milene, meus respeitos aos funcionários desta Casa. Eu 
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quero fazer a minha saudação a todos e quero dizer que estou aqui, neste momento, para me 

manifestar em defesa do meu cliente e meu amigo pessoal, por uma questão de justiça. O 

principio da ampla defesa. Eu não quero aqui dizer que alguém errou ou alguém deixou de 

errar. O principio da defesa consagrada pela Constituição Federal é bem claro. E lá também 

existe uma questão que se chama de princípio ruibarbosiano da lei, que é tratar desigualmente 

os desiguais na proporção em que lhe desigualam. Não é raro, pelo contrário, é frequente a 

esta Corte, que sempre revê seus atos mesmo sabendo que se publica no Diário Oficial do 

Estado. Desculpe-me porque eu estou um pouco abalado, pois eu passei a noite sem dormir. Eu 

estou com um filho acamado no Hospital Amazônia com infecção altíssima, 12 anos, meu único 

filho, então eu vim por uma questão de tentar fazer justiça, e eu sei que Vossas Excelências vão 

entender o meu posicionamento. Doutor Benassuly, hoje, exerce o cargo de assessor do 

General Jeannot Jansen. Ele estava no CIOP e o General Jeannot Jansen o trouxe pela sua 

capacidade profissional, para que trabalhasse junto com ele para combater essa situação hoje 

incontrolável no Brasil, que se chama violência. Neste exato momento, ele está aqui em 

respeito a essa Corte, e pediu a esta Corte esta revisão, pois estão acontecendo dois fatos: 

mataram um cidadão inglês em frente o Juizado da São Pedro, agora. Ele estava na academia, 

saiu de lá e foi morto por latrocínio. E neste mesmo momento está acontecendo uma rebelião 

de presos na Seccional de São Brás. Fato que até o Conselheiro Nelson até se relatou com 

relação à questão do sistema penal e que o Coronel André tem sofrido muito com essa situação 

também, porque é uma situação caótica, que não é só o Pará, é o Brasil. Mas o que eu quero 

dizer, e aqui eu venho trazer e que é a novidade, é que nos autos, Doutor Julival, e aí eu apelo 

a Vossa Excelência, como auditor, como homem dedicado, sabe disso. Nos autos existem 

inúmeros pedidos na defesa de que se baixasse diligência para se perguntar ás empresas se 

realmente houve essa peça, para que elas até apresentassem a sua própria defesa, porque 

qualquer ação posterior a isso elas terão que responder, fato que ocasionou, em razão do não 

conhecimento, do não se quer acatamento do que foi pedido em todas as defesas apresentadas 

pelo Doutor Benassuly. Ele mesmo tomou a iniciativa de solicitar, e está juntado aos autos, e 

Vossa Excelência pode verificar, como bom Auditor que é, que estão nos autos o pedido da 

abertura de inquérito policial e foi feito diretamente à DIOE. A DIOE abriu procedimento, 

mandou chamar e intimou a representante da empresa, que são empresas tradicionais no 
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mercado, para que fosse prestar depoimento e saber que ela prestou depoimento e que está 

juntado aos autos. Que a peça que foi indagada foi feita por telefone, não quero aqui gente, 

pelo amor de Deus, senhoras e senhores, culpar alguém, porque o volume é muito grande, 

como disse o Conselheiro Presidente, é muita coisa. Nesse país aumentou-se a demanda, mas 

não aumentou-se a estrutura. Agora que esse poder está podendo ter recurso através do Banco 

do Brasil para poder modificar sua fachada, até por uma questão da economicidade, estava 

vedado tudo aqui. O que eu quero dizer é que estão nos autos peças que foram juntadas e que 

não foram analisadas, e aí está à violência ao princípio da ampla defesa, não desta Corte, mas 

pelo volume de leitura, por isso que eu digo que os processos hoje são enfadonhos pelo volume 

de papéis, e acabam as pessoas passando na leitura despercebidos pelo volume de processos a 

serem julgados. A funcionária responsável pela empresa disse que não houve 

superfaturamento. Ela afirmou no depoimento a DIOE. O fato está transcorrendo lá, o 

inquérito policial a pedido do defendente, apesar de inúmeras vezes ele ter pedido nos autos, 

em todas as suas defesas, é só Vossa Excelência verificar, e já deve ter visto nos autos ele 

pedindo que fosse notificado, que fosse baixado diligência. Mas uma coisa eu quero aqui instar 

para positivamente colaborar com este Tribunal, o jurisdicionado não pode, não existe no 

regimento, ou podem me corrigir, mas que a pedido do jurisdicionado seja baixado diligência 

acatada pelo Presidente desta Corte ou pelo Conselheiro para que baixe diligencia, porque é 

um pedido de prova; porque amanhã pode ser suscetível de uma discussão judicial na esfera do 

Tribunal de Justiça do Estado, e não se quer isso. O Tribunal de Contas do Estado do Pará tem 

o mérito. Não é só porque Vossas Excelências estão aqui não. Vocês têm o mérito de dinamizar 

esse Tribunal e garantir esse princípio, como disse há pouco. Eu estou na advocacia, me 

aposentei, mas vejo hoje uma situação muito difícil nesse país. As demandas são muitas, mas, 

infelizmente, a estrutura organizacional do estado, tanto o ente federado como a União, são 

poucos para atender a demanda, desde a área de segurança pública e tudo mais. Então, o que 

eu quero dizer é que esta peça que deu motivo a indeferimento de uma prestação de contas de 

300 milhões e 4 mil reais, ela não é superfaturada, bastava esse Tribunal baixar em diligência 

para perguntar à empresa e indagar a empresa, porque uma verdade existe, uma situação 

concreta existe, e eu apelo a Vossas Excelências, Dr. Julival, o senhor como Relator, eu faço 

esse apelo para aquele cidadão que ainda está no exercício como delegado de polícia, atuando 
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no combate a criminalidade, que seja revisto este processo e seja baixado em diligência para 

que se possa ouvir a empresa. E está nos autos, porque se não tivesse nos autos, então eu diria: 

“Olha estou perdendo tempo.” Mas estão nos autos e nenhuma manifestação foi dada quanto a 

isso e ninguém percebeu. Estão nos autos os pedidos. Outro fato é que uma servidora deixou de 

prestar conta no suprimento de fundo de um mil reais. A prestação de contas, desta que está 

sendo julgada, é de 300 milhões de reais. Aí eu venho aqui citar o Conselheiro Ivan Cunha que 

tinha um princípio que ele falava: “Não é questão do princípio da insignificância, qualquer 

centavo que se tire do estado tem que ser reposto, e este recurso aqui, que pode alguém chegar 

e dizer: “É porque o Tribunal está fazendo a reforma.” Está porque o Tribunal já deu para o 

estado. Já retornou para o estado milhões e milhões, Conselheiro Cipriano, todos que foram 

Presidentes desta Casa, e os senhores conselheiros, os senhores auditores, conseguiram 

resgatar milhões de reais para que o estado pudesse reaver dinheiro aviltado por cidadãos que 

transgrediram a norma. Então Excelências, eu pediria a Vossas Excelências e, principalmente, 

ao relator, e a ele cabe este poder temporal de fazer esta revisão e observar, porque existem 

nos autos os pedidos. A própria funcionária representante da empresa disse que foi feito por 

telefone a consulta, e que a peça citada era importada. Agora vejam bem, e aqui eu falei de 

outra vez e tenho visto, vou ouvir várias vezes, vou falar sobre essa tecla, me desculpa a 

insistência, mas a questão, agora um Conselheiro, não sei qual deles falou, que há necessidade 

de se punir o controle interno, acho que foi o Conselheiro Cipriano. Onde está a 

corresponsabilidade? Para que existe um controle interno? Para que se cria um controle 

interno? Por que se regulamenta um controle interno dentro dos órgãos? Bora punir o gestor. 

E o que deu causa? E o chefe do transporte? Mas nesse caso nem isto ocorreu. Não existe 

superfaturamento. Pode pegar nos próprios autos, Dr. Julival, eu lhe peço encarecidamente e 

requeiro a Vossa Excelência, olhe nos autos e veja que não existe nenhum ofício do TCE 

pedindo para constatar essa questão do superfaturamento. A consulta foi por telefone, e a peça 

informada era o preço de uma peça nacional. Só para finalizar, em 2005 o Doutor Luís 

Fernando da Rocha, que era assessor de planejamento estratégico dele, fechou um convênio, a 

compra de veículos, foi uma licitação, tudo perfeito e acabado. Fez um processo licitatório em 

que se vinculou, porque é um problema sério, empresas darem manutenção para as polícias. É 

insustentável. É complicado demais, porque viatura de polícia não dura 2 anos, e aí se 
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amarrou neste contrato que a garantia seria estendida por 3 anos. O Dr. Benassuly não 

poderia mandar fazer o serviço em outro lugar, se tivesse sido: “Olha, ele mandou fazer em 

outra oficina, distante do que foi acordado.” Aí tudo bem, nós nos calaríamos, mas não, ele 

cumpriu todas as normas, inclusive o contrato firmado pelo gestor anterior que foi de 

manutenção do veículo, de 3 anos, estava sob a vigência disso. Então a empresa que forneceu a 

peça, que botou lá, e aí vem aquele ditado antigo do Jabuti na árvore, “Ou foi maré cheia, ou 

alguém colocou”, mas, para mim, este jabuti que apareceu aí como superfaturamento ele deve 

ser analisado com critério, porque eu peço para que não se faça injustiça com quem está 

lidando com o problema da segurança pública, como Vossas Excelências estão lhe dando no 

dia a dia com as contas do estado, e com o trabalho que tem as auditorias. Eu louvo aqui, 

porque um dia desses eu fiz uma defesa dizendo o seguinte:” Olha, tem que se valorizar e muito 

quem vai a campo fazer a busca, mas, infelizmente, são muito poucos.” E eu relembro a 

história da 2º guerra mundial em que o Winston Churchill disse: “Nunca tantos deveram tanto 

a tão poucos.” E eu acho que esse é o papel dos auditores, dos funcionários, dos servidores 

que fazem os olhos, os braços, as pernas de Vossa Excelência. Então, eu pediria, por favor, Dr. 

Julival a Vossa Excelência, que é relator, que não deixe passar este fato que estas questões 

estão nos autos. Está juntado ao depoimento da servidora já prestado na Policia Civil, que 

para nós, até nós esperávamos, porque poxa, de repente, até foi feita a consulta? Não foi feita, 

não está nos autos que foi feito por escrito. Foi feita por telefone e aí o erro pode existir. Existe 

uma fala histórica do direito “in dubio pro réu”. Eu acho que esta Corte, pelo seu histórico, 

pelo papel que Vossas Excelências representam, pela importância de Vossas Excelências, hoje 

judicante, não é apenas um conceito, é uma corte que decide, que pune e que trás de volta 

aquilo que foi aviltado do estado. Doutor Benassuly não cometeu nenhuma infração e eu peço 

justiça a Vossas Excelências. Muito obrigado e desculpe ter me alongado na fala. Um bom dia 

a todos! A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, obviamente com o mesmo 

propósito do caso do processo de relatoria do Conselheiro André, agora o Conselheiro Julival 

que obviamente estudou e conhece o processo de forma mais profunda, observando as 

manifestações do Doutor Justiniano Alves Junior, no processo do Doutor Benassuly Maués 

Junior. Algumas questões têm que ser levada em consideração, e obviamente que é consagrado 
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na constituição, e o tribunal tem se pautado nesta direção, dando total oportunidade de defesa, 

de ampla defesa, da apresentação do contraditório, e em diversos, aliás, na totalidade, posso 

dizer isso, buscar sempre fazer a justiça, nenhum conselheiro aqui tem a intenção de penalizar 

ninguém, aliás, quando acontece isso fica desconfortável para todos, nós queremos que o 

dinheiro seja aplicado, que as contas sejam prestadas e que o objetivo final da destinação foi 

alcançado. Mas observamos o seguinte, todos nós sabemos, já separando a questão, que na 

minha opinião deve prevalecer principalmente, vamos dizer, preliminarmente, é a questão da 

ampla defesa do contraditório tem que ser concedida, se houve algum tipo de falha nesse 

primeiro momento, o tribunal tem que, como sempre fez, corrigir e se for o caso voltar o 

processo e continuarmos como sempre estamos fazendo aqui, então na primeira questão da 

ampla defesa acredito que a minha opinião é como todos nós conselheiros observamos aqui 

deve ser dada toda a oportunidade da ampla defesa, do contraditório. Segunda questão, nós 

sabemos que os carros quando comprados, principalmente novos, seja um carro ou seja uma 

licitação de 100, 200 carros, ele fica “vinculado” aquela empresa que vendeu o fabricante por 

um período, se você fizer alteração, qualquer tipo de peça sem que a empresa fabricante seja 

consultada, ou participar, ou autorizar, você perde a garantia daquele veículo, se trocar uma 

peça que não for original fornecida pela concessionária, a mesma já pode imediatamente 

cancelar qualquer tipo de proteção de garantia daquele veículo. O que seria para uma pessoa 

comum, empresa privada ou cidadão, no mínimo uma, como posso dizer? No mínimo um erro, 

porque eu vou perder a garantia do carro? Imagina o poder público que tem que observar 

vários aspectos constitucionais, do zelo, da economicidade, uma série de outas questões. 

Lamentavelmente, aí já é outra questão, às vezes as empresas não tem todas as peças a 

disposição, até as que têm fábricas no Brasil, concessionárias como Volkswagen, outras 

empresas que já estão aqui há muitos anos, às vezes tem que se esperar, todos nós sabemos 

disso, aguardar a peça chegar, às vezes não tem no Brasil, vem de fora. Então têm que ser 

observadas todas essas condições, esses aspectos essas situações, peculiaridades, no sentido de 

levar em consideração. Então são vários processos nessa direção, reconhecemos com certeza o 

trabalho do Doutor Benassuly, há muitos anos dedicados à carreira na segurança pública e 

diversas atuações nessa direção fortalecendo, e principalmente agora em que nós vivemos uma 

dificuldade no Brasil inteiro, não aqui em Belém ou só no estado do Pará, em todo o Brasil 
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passam por esta dificuldade, como também o Doutor Justiniano que já demonstrou por 

diversas vezes a sua dedicação, no cumprimento do seu dever como servidor público, como 

servidor da sociedade, buscando cumprir suas obrigações. Absolutamente é claro e evidente 

colocar essas situações. Senhor Presidente para discutir, já manifestando que eu acho que o 

tribunal deve caminhar no sentido de dar total direito a ampla defesa e o contraditório, e 

segunda questão observar essas questões que acontecem, nós sabemos, no dia a dia nesse 

vínculo com as fábricas, com os fornecedores sob pena de perder a garantia do bem adquirido. 

Encerrada a fase discussão, sua Excelência apresentou a Proposta de Decisão no sentido de 

conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe provimento, a fim de anular o Acórdão nº 52.416, 

publicado no DOE de 09.09.2014 na parte que julgou irregulares as contas do recorrente, com 

imputação de débito e multa, devendo o processo ser redistribuído, com o prosseguimento a 

partir do ato declarado nulo, isto é, que seja prolatado novo julgamento sobre o mérito, devendo 

para isto haver a notificação do recorrente para a sessão de julgamento. 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. 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 André Teixeira Dias. 

Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2010/52397-4, que trata do 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 

pelas contratações. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

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

plenário, este se manifestou inteiramente 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 2011/52267-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, 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, 
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opinou pelo indeferimento do registro, sem prejuízo da multa regimental ao responsável pela 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para indeferir 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 relator. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 

2013/53253-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro 

de Hemoterapia e Hematologia do Pará, 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 do registro. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente 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 2013/50281-3, 

que agasalha o ato de aposentadoria de MARIA JOSÉ GOMES PANTOJA, Subprocurador Patrick 

Bezerra Mesquita, Relatora 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 deferimento do registro, com determinação corretiva incontinenti 

para que se faça ajuste do vencimento básico, bem como aplicação de multa regimental. 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 determinação ao 

IGEPREV e SECEX, enviar cópia desta decisão ao MPE, SEAD e Casa Civil da Governadoria. 

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. 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. Neste 

momento sua Excelência Cons. Luis da Cunha Teixeira se ausentou do plenário e transferiu a 

Presidência à Cons. Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo 

nº 2013/52350-7, que trata do Ato de Aposentadoria de Luiz de Gonzaga Souza Terra, cuja Relatora 

foi a 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 deferimento do registro, com as modificações sugeridas pelo órgão técnico dessa Corte de 
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Contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

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

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor; 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 pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Neste momento sua Excelência Cons. Maria de Lourdes Lima de Oliveira, transferiu a Presidência 

ao Cons. Luis da Cunha Teixeira. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/50878-0, que 

alberga o ato de aposentadoria de Benedita Glacy Rodrigues Maia, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, 

Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do 

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

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

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

julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

passando a palavra, imediatamente, à Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Obrigado Excelência, Vossa Excelência já está com a sua capacidade de voo 

restabelecida devidamente, plano de voo. Diga conselheira. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu tinha conversado com os conselheiros 

e tinha solicitado ao presidente, que a gente gostaria, eu quero consultar ao plenário sobre a 

proposta que eu já conversei com cada Conselheiro, conversei com o Presidente, para que 

pudéssemos colocar na parte administrativa hoje, a proposta para concessão de medalha Serzedelo 

Correia classe “A” ao Ministro Gilmar Mendes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Realmente a conselheira falou isso comigo, mas na 

verdade eu não passei isso para a secretaria, mas é Vossa Excelência que tem que propor mesmo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pois é, 

eu encaminhei para todos os conselheiros, todos os gabinetes, conversei com cada um e falei com 

Vossa Excelência para que fosse colocado em pauta administrativa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa Excelência está em 

um aparte com o Conselheiro Nelson. Vossa Excelência permite que a gente vote? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu nem mais novo 
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gostaria de cometer algum deslize no que se refere ao cavalheirismo quanto às senhoras, ainda 

mais, mais velho, amadurecido, então como é que eu vou falar na frente delas? Tem toda 

precedência, inclusive porque o tema dela também é importante, há outro tema também que vou 

tratar importante, penso eu, mas ela tem toda precedência. Com maior prazer cedo a vez a 

conselheira Lourdes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Com aquiescência do Conselheiro Nelson em permitir ser interrompida a sua fala 

nesse momento, para que possamos votar a proposição da Eminente Conselheira Lourdes Lima. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro 

Luís Cunha, eu vou inclusive falar a Vossa Excelência o que ela me confidenciou, e o Cipriano 

também acho que teve alguma parte nisso, houve a troca dos vidros, ela disse, porque pela posição 

do sol incidindo na nossa bancada Ela disse: “Poxa que bom, agora o Cipriano eu e você vamos 

ter um lugar ao sol nesse plenário.” Pena que o sol está se pondo, essa troca aqui foi estratégica. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E agora 

com as costas quentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Verdade, isso aí que está me preocupando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A Conselheira Lourdes Lima propões a Medalha 

Serzedello Correa Classe “A” ao Eminente Ministro do Supremo Tribunal federal Gilmar Mendes, 

que será palestrante do nosso Fórum, é uma honra, a primeira vez que um Ministro do STF 

participa de um evento do nosso Tribunal. O conselheiro presidente colocou o assunto à luz das 

discussões. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu queria antes fazer o registro que nós aprovamos, o Tribunal de Contas do Estado, todos 

os conselheiros, a condecoração do Ministro Augusto Nardes. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele vai receber Excelência. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não. É só a minha 

preliminar. O ex-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes esteve no 

Pará, foi a Santarém, Conselheira Lourdes foi comigo, inclusive nós fomos lá para fazer a 

auditoria coordenada na área do meio-ambiente, o Ministro Augusto Nardes esteve no Pará, foi a 

Santarém, esteve em outra oportunidade em Belém, reunido aqui na sala de reunião do tribunal, foi 

ao Marajó, pelo menos três vezes esteve aqui atuando na direção do Estado do Pará de alguma 

maneira, apoiando o Tribunal, e a mesma situação refletiu-se também no ex-presidente, antes do 

Augusto Nardes, Benjamin Zymmler, que veio algumas vezes no Fórum, acho que três vezes no 
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Fórum e esteve aqui também em outras situações de TCM e atuando nessa direção, demonstrando 

obviamente seu interesse e até por liderança, posso dizer aqui, do Conselheiro Nelson Chaves, a 

Assembleia deu um título de Cidadão do Pará ao Benjamin Zymmler. E algumas outras situações 

que foram concedidas. O Ministro Gilmar vem ao Fórum, confirmada a sua presença, e com 

certeza absoluta não só o trabalho que ele vem fazer aqui demonstrando interesse, respeito ao 

estado, ao Tribunal de Contas, a todos nós e será reconhecido e obviamente ficará na sua 

memória, ou nos seus registros esse reconhecimento do Estado do Pará, que não só nesta 

oportunidade como em outras também poderá contribuir com nosso estado, então eu voto favorável 

por esta demonstração dele vir com carinho ao Estado do Pará participar do Fórum. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, 

senhores conselheiros, nosso digno representante do Ministério Público de Contas. Nos termos do 

artigo 2º da resolução nº 17462 de 29/11/2007 venho propor ao egrégio Plenário a concessão da 

medalha Serzedello Correa Classe A, ao Excelentíssimo Senhor Gilmar Ferreira Mendes, Ministro 

do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 5º, inciso I e parágrafo único: “A Medalha 

Serzedello Correa será conferida pelo plenário desta Corte de Contas por proposta por qualquer 

um dos seus membros acolhida por maioria absoluta dos conselheiros”. A Medalha Serzedello 

Correa parágrafo único Classe A, excepcionalmente será concedida a personalidade ou entidade 

que tenha se destacado em especial atenção em favor do TCE, essa honraria justifica-se pelo 

extenso e brilhante currículo de Sua Excelência anexado a esta proposta, bem como por sua 

participação no VII Fórum TCE e Jurisdicionados a ser realizado no próximo mês. Está é a nossa 

proposição. Em seguida, aconteceram manifestações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente com toda humildade, uma correção, 

esta resolução já foi emendada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: É uma proposta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não. Ela leu um artigo da resolução, ela já foi emendada, ela é 

não somente por pessoas que prestaram relevantes serviços ao tribunal, como também ao Estado 

do Pará, porque só foi colocado ao tribunal e ela foi emendada, inclusive permitiu, por exemplo, 

nessa direção, o tribunal reconhecer o Dom Vicente Zico por essa emenda que foi proposta, 

relevantes serviços ao estado do Pará, e ao governador e a outras autoridades mais. Para ficar o 

entendimento claro, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência, a Conselheira Lourdes já 
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distribuiu para conhecimento dos conselheiros a minuta da proposta de resolução, e agora 

oficialmente ela apresenta, eu já coloquei em discussão, está em votação. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estou de acordo, quero registrar apenas a 

oportuna manifestação da Conselheira Lourdes, porque em razão de todos os componentes, os 

participantes já assegurados, notadamente os Ministros que aqui virão, eu acho que eles 

dimensionam o Fórum, E a presença de um Ministro do STF, embora todos os outros igualmente 

ilustres, mas, como o STF não faz digamos, não é integrante do que se fala “O sistema tribunais de 

contas”, eu acho que é um engrandecimento, é um reconhecimento por parte, vindo um ministro 

daquela corte a esta casa, a este evento. Então é o reconhecimento, uma manifestação da 

seriedade, e de fato eu acho que ele coroará com brilhantismo, é a última conferência do nosso 

Fórum, e eu quero parabenizar a lembrança da Conselheira Lourdes, que é pertinente, sempre digo 

aqui que não importante receber qualquer condecoração, importante é merecer, e eu acho que já o 

gesto de prestígio do Ministro em uma iniciativa desta casa, ele com certeza fortalece a nossa 

instituição. Algumas coisas os homens públicos, as mulheres que também abrilhantam a vida 

pública do país, algumas coisas são simbólicas, mexem no sentimento e disponibilizam as pessoas 

para um olhar mais atento, e a generosidade em relação aquilo que é do interesse a coletividade no 

Estado do Pará. Há quinze dias parentes meus, por coincidência no avião encontraram o Ministro 

Benjamin Zymmler, e ele vinha aqui para um evento, se não me engano no Banco da Amazônia, 

identificou-se, conversou e disse que não poderia se esquecer de dizer que toda vez que vinha a esta 

terra, vinha com muita alegria, porque era também um cidadão paraense. De maneira que isso 

gratifica a esta casa que concedeu esta honraria e ver que ele se honra de ser hoje um cidadão do 

Estado do Pará e tem sido, independente de antes não ter recebido nenhuma comenda e ainda não 

a cidadania do estado. Sempre foi um ministro atento, distinto, e todas as vezes que o tribunal de 

contas do Estado solicitava a presença dele, o encaminhamento dele, em qualquer assunto ele 

sempre disponibilizou-se para isso. Então parabenizo a Conselheira Lourdes pela lembrança e voto 

de acordo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Já 

votei presidente, frisei essas situações, apenas para parabenizar a Conselheira Lourdes novamente 

pela iniciativa de reconhecer, tenho certeza que é importante para o nosso tribunal. Eu sugiro 

apenas a Vossa Excelência assim que terminar a votação e se for o caso aprovada, o que deve ser, 

comunicar-se ao Ministro, como sugestão até pelo objetivo dessa comunicação, talvez seja um 

efeito de motivação ainda mais para que ele veja que todas as providências no sentido de vê-lo bem 
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estão sendo tomadas. Ouvidos os demais membros a respeito da matéria, houve-se a unanimidade 

nesta aprovação, o que foi consubstanciada através da Resolução n.° 18.712/2015, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Apoio a 

iniciativa da Conselheira Lourdes Lima, a parabenizo e a decisão é unânime, está concedida a 

medalha ao Ministro Gilmar Mendes, medalha Serzedello Correa. Na oportunidade irão receber 

além de Gilmar Mendes, o Ministro Augusto Nardes e também o Doutor Jorge Ulisses Jacoby, 

essas três medalhas serão entregues na solenidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Obrigado presidente. Eu quero dizer que Vossa 

Excelência sempre conduz com essa jovialidade, essa fraternidade, as sessões após o julgamento 

da pauta, e é quando nós nos encontramos com os nossos pensamentos, às vezes divergentes, mas 

sempre muito, para mim, honrosos e agradáveis, os momentos assim que eu posso trocar ideias, 

debater com este plenário com o qual me honro pertencer. A sessão de hoje teve, na minha 

avaliação, mais uma vez o testemunho que todos nessa casa podem observar que podem ver que 

cada dia se repete, da qualidade que nós recebemos o incremento, a contribuição para a melhoria 

do nosso desempenho, quando tivemos a honra, é uma coisa que foi pensada lá pela Conselheira 

Lourdes, era um desejo dela que foi concretizado na administração do Conselheiro Cipriano e, 

vamos dizer, colaborado por todos nós, porque demos o apoio a essa medida. Na medida que o 

tribunal fez o concurso para os auditores, e nós tivemos aqui a felicidade, eu acho que hoje pela 

afinidade, pelas conversas do dia a dia, pela militância na mesma área, nos nossos assuntos, nos 

nossos interesses, já cria-se naturalmente uma fraternidade, uma amizade entre nós, mas que essa 

amizade e essa fraternidade não nos levariam ao julgamento parcial no que se refere à qualidade 

intelectual de todos que vieram aqui abençoadamente fazer parte do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, inclusive a Doutora Patrícia que hoje já não está conosco, porque fez concurso para 

outro Tribunal de Contas por questões de conveniência particular, enfim. Mas eu queria dizer 

presidente, que nos votos hoje do Conselheiro Julival, da Conselheira Milene, nós vemos o 

detalhamento, o aprofundamento, às vezes é cada detalhe que até algum de nós poderia passar um 

pouco despercebido, e eles vão percucientemente buscando os detalhes para fazerem votos 

elucidativos como tantas vezes tem feito o Conselheiro Odilon que já integrou brilhantemente, e 

tenho certeza se honrou muito de ser integrante da bancada dos auditores, Eu vendo aqui nas 

contas do governador, julgadas na semana passada pela coordenação do Conselheiro Cipriano, 

infelizmente não estava presente o nosso Conselheiro André Dias, pelos motivos que Vossa 
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Excelência elencou a dar satisfação a todos pela ausência do ilustre Conselheiro, e eu aqui fechava 

o olho e dizia como é bom a gente ver essa bancada totalmente preenchida, embora com algumas 

circunstâncias pudéssemos desfalcar ou outras, e fui ao regimento, eventualmente, eu gosto de 

passar a vista no regimento, e vi que ao presidente, portanto não é nem uma resolução, é apenas 

uma sugestão a Vossa Excelência, que do fundo do coração eu espero que ela seja acolhida por 

todos, tenho certeza da justeza, primeiro não vou inventar nada, eu vou apenas resgatar uma coisa 

de ordem legal, do meu conhecimento, mas tenho certeza que é procedente, senão não traria aqui 

assim. Artigo nº 15 do nosso regimento, ele revela as competências do nosso presidente, inciso 17 

ele diz – Convocará auditores nos termos do artigo 20 da Lei Orgânica do tribunal, se nós formos 

para a nossa lei Orgânica, da qual eu tive a honra de ser o relator, por designação da presidência, 

Conselheiro Cipriano e com anuência dos conselheiros, o artigo 20 diz o seguinte: os Conselheiros 

em suas ausências e impedimentos por motivos de licenças, férias ou outro afastamento legal, serão 

substituídos mediante convocação do presidente do tribunal pelos auditores, observada a ordem de 

antiguidade no cargo e em caso de empate o de maior idade. No paragrafo 1º do artigo, diz-se 

assim: os auditores poderão ser convocados pelo presidente para efeito de quórum nas sessões, 

sem que esta convocação importe em substituição. O paragrafo 2º diz assim: Em caso de vacância 

do cargo de Conselheiro, o presidente convocará auditor, que é aqui deverá proximamente estar 

substituído por Conselheiros Substitutos, eu sei que há em andamento projeto encaminhado à 

ALEPA, repetindo, o presidente convocará auditor para exercer as funções inerentes ao cargo 

vago, até novo provimento, observado critério estabelecido no caput deste artigo. É esta situação 

Eminente Presidente, eminente colegas Conselheiros, Conselheiros Substitutos, que quero tratar. 

Vossa Excelência tem amparado pelo nosso regimento, amparado pela nossa lei orgânica, o 

privilégio, diria eu, de fazer com que este plenário se complete com os sete integrantes, porque há 

uma vaga aberta com a que é destinada constitucionalmente ao integrante do Ministério Público de 

Contas, que a gente não sabe o prazo, as providências estão sendo tomadas, Vossa Excelência já 

recebeu expediente do ilustre Procurador-Geral de Contas que está aqui presente, mas essas coisas 

todas demandam, haverá possibilidade, ou necessariamente o escolhido, enfim, a ser submetido à 

Assembleia Legislativa, uma série de passos obrigatórios, de ordem legal e eu queria propor essa 

sugestão a Vossa Excelência que utilizasse o que o regimento e que a lei orgânica lhe concedem no 

sentido de que pudéssemos esvaziar de mais um, a bancada dos auditores e fazer a convocação de 

um auditor, nos critérios que o artigo estabelece para compor o nosso quórum de sete membros e 
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acho que seria primeiro uma demonstração de apreço, de respeito ao trabalho, quero me referir 

aos quatro que aqui chegaram e para honra nossa está lá o Conselheiro Odilon, como poderia ser 

a Milene, Conselheiro Julival, abrilhantariam de igual modo a bancada dos Conselheiros. De 

maneira que eu queria, não sei se invadi a competência de Vossa Excelência. Não é esta minha 

intenção, mas, apenas dando seguimento o nosso regimento propõe amparado na lei orgânica e 

compete ao presidente, portanto, eu estaria sugerindo que Vossa Excelência tomasse essa medida 

até que se preencha novamente a vaga que será destinada ao membro do Ministério Público, mas, 

não diz que a substituição não possa ser feita, então ela é absolutamente clara. É a proposta que eu 

queria fazer a Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu recebo com tranquilidade, elogio Vossa Excelência por ter tido a 

preocupação e observar esse dispositivo no regimento e na lei orgânica, não vejo da parte da 

presidência nada contra, acho justo o pleito, vou consultar os conselheiros, apesar de ser um ato 

da presidência e tomarei as providências legais que eu creio que seja uma portaria, mas eu achei 

interessante, pertinente, muito justo, o pleito que Vossa Excelência faz, e a lei orgânica nos 

ampara, o regimento também, eu acho importante, mas eu vou consultar, como é o meu estilo de 

governar, a gestão colegiada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Quero até pedir a Vossa Excelência que registre, que faço isso de moto próprio, 

não tive nenhuma consulta com auditor, até peço desculpa a eles, mas eu acho que é um registro no 

currículo com a ocupação, está na lei orgânica e acho que isso é importante para a casa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E quero 

dizer a Vossa Excelência, creio que nenhum conselheiro irá se opor, será uma honra para nós, e 

depois, isso já aconteceu aqui, momento anteriores quando o Doutor Edilson e o Doutor Erlindo 

estavam na condição de auditores, foram convocados a atuar como conselheiros no plenário. Não 

vejo nenhum problema, vou estudar com carinho e consultarei cada conselheiro e tomaremos a 

decisão. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, muito justo, olhando aqui para os dois 

postulantes, Julival e Milene Dias da Cunha, eu não sei a sua idade Doutora, está resolvida para 

Vossa Excelência, mas aí o Conselheiro Substituto Julival já leva alguma vantagem, entraram no 

mesmo dia, mas tem mais idade. Mas eu vou analisar com carinho este pleito justíssimo do 

Conselheiro Nelson Chaves. Eu quero aproveitar Excelência, eu sei que a sessão já é enfadonha 

pelo horário, somente por isso. Aconteceu ontem um evento aqui em Belém do Pará, muito 

prestigiado por sinal, do Conselho de Profissionais do Estado do Pará, à frente a Desembargadora 
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Isabel Benone e a nossa Conselheira Substituta Milene Dias Cunha foi homenageada com o troféu 

e mais um diploma Mulher Padrão 2015, eu tive a honra de poder participar do evento 

representando o nosso tribunal, eu quero aqui doutora dizer que foi justa a homenagem, belíssima 

festa, muito organizada, isso é um orgulho para todos nós, porque todas as justificativas 

apresentadas para a escolha de Vossa Excelência convenceram, Vossa Excelência em tão pouco 

tempo aqui já se destacou ao ponto de ser reconhecida por pessoas importantes, influentes da 

sociedade paraense que lhe concederam esse título, essa honraria, parabéns em nome do nosso 

tribunal. É o Oscar, ela ganhou o Oscar ontem. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, senhores conselheiros, eu sei 

que o tempo urge, mas eu gostaria de me manifestar agora. Primeiro dizer que Vossa Excelência já 

se manifestou no estudo da proposta que foi feita pelo Conselheiro Nelson Chaves, realmente nós 

temos observado o trabalho, dos auditores, inclusive como ele citou da Doutora Patrícia, e hoje já 

consta no nosso colegiado, muitos auditores aprovados em concurso público, certamente todos pela 

competência, porém, havia necessidade da escolha de um, e o nosso Doutor Odilon hoje já compõe 

o nosso colegiado, trazendo, contribuindo, significativamente para as nossas decisões desta Corte 

de Contas. Assim como os dois auditores que permanecem, nesta casa com suas competências, 

fundamentações legais, julgados trazidos para este plenário, bem fundamentados, com proposta de 

decisão para que todos nós aqui que estamos votando e assinando essas propostas de decisões, não 

tenhamos a menor dúvida da qualidade do trabalho apresentado aqui por cada qual, seja pelo 

Doutor Julival, pela Doutora Milene. Gostaria também de me manifestar no sentido de 

parabenizar, e até pedir desculpas aqui, deixar o meu registro, porque eu até me organizei, fui 

convidada pela Doutora Benone, pelo promoter Paulo Fernandes, porém, tive um problema de 

saúde, ontem no inicio da noite, passei até uma mensagem para a Eloíza que trabalha conosco, 

pedindo que ela justificasse, mas eu vi hoje pela manhã que a mensagem do “Whats’s app” dela, 

parece que ela não viu, mas eu gostaria aqui de me manifestar, por que é muito importante quando 

Vossa Excelência recebe uma comenda, Mulher Padrão, realmente Vossa Excelência vem 

demonstrando não só aqui nesta Corte de Contas, mas, principalmente seu trabalho para a 

sociedade paraense não mede esforços de forma nenhuma. E com certeza a comenda recebida por 

Vossa Excelência merecida pelo olhar daqueles que colocam uma lupa em cada uma de nós, é o 

prêmio Mulher Padrão. Portanto, é um prêmio concedido às mulheres de destaque, eu mesmo 

recebi essa comenda quando fui Deputada Estadual, e vejo que há um critério para uma escolha, 
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uma seleção de mulheres que realmente desenvolvem trabalho dentro das suas especificidades, da 

carreira profissional. Vossa Excelência está desempenhando suas funções, realmente vem deixando 

essa demonstração de qualidade, de dedicação, de esforço e prestando o seu trabalho para o 

Estado do Pará. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao nosso presidente que se fez presente a 

essa tão importante e dedicada homenagem que com certeza Vossa Excelência representou não só 

o seu trabalho, a senhora, mas a todas as mulheres desta Corte de Contas e eu me incluo também 

nessa homenagem a Vossa Excelência. Tenho certeza que nossas colegas daqui também se sentem 

homenageadas e prestigiadas pelo Conselho de Profissionais do Estado do Pará. Peço ao nosso 

presidente, eu vou ainda levar as minhas justificativas de ausência a Doutora Benone e todo 

Conselho de profissionais do Estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Só para dizer que existem momentos que a comenda homenageia o 

homenageado e há momentos que a comenda que é homenageada pela presença do homenageado. 

Milene engrandece o evento por que realmente é uma grande profissional. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu gostei muito da fala do 

Conselheiro André, nosso colega como sempre muito inteligente, acerta no alvo. Eu sem 

desmerecer ninguém, nem a proposta, nem a comenda, nem nada, mas, com certeza a Doutora 

Milene foi que valorizou a comenda, foi ao contrário, o Conselheiro André foi brilhante. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero ratificar 

esses conceitos, também foi uma festa muito bonita a conselheira destacou-se muito é merecedora 

de todas as comemorações e todas as honrarias que lhe foram prestadas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Quando os conselheiros falam, eu 

tenho a sorte de falar por último, porque os conselheiros que falam antes de mim, eles têm uma 

capacidade de sintetizar incrível e que me permitem simplesmente me somar e assinar embaixo, e é 

o que eu vou fazer agora, o Conselheiro André foi muito feliz na colocação que fez, a Doutora 

Milene enalteceu o evento. Eu quero cumprimentá-la e parabenizá-la, e para afirmar que tenho a 

honra de poder trabalhar com ela nesta Corte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: Quem fala por último sou eu. É um 

privilégio nós termos aqui no Tribunal de Contas o concurso de uma moça tão jovem e tão 

competente, que está se revelando a Doutora Milene. Isso para nós é um motivo de satisfação, nós 

estamos acompanhando desde o início, vimos que ela é um exemplo para as jovens paraenses, uma 

vez que todas almejam ser como ela, porque ela realmente faz o diferencial, é diferente, é uma 
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pessoa que realmente está ocupando o seu espaço dentro desta corte com muita inteligência, com 

muita pró-eficiência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: 

Primeiramente mais uma vez agradeço aos conselheiros pelas palavras generosas dirigidas a 

minha pessoa, e parabenizo a Doutora Milene, com certeza ela merece, é uma grande mulher, uma 

grande profissional, é um exemplo a ser seguido por todas as mulheres. E digo para os 

conselheiros que o critério de desempate é a idade para a convocação para conselheiros, mas nós 

já estamos estudando, já temos a comissão para a alteração da lei orgânica, estamos estudando a 

alteração da lei orgânica para que isso seja feito mediante rodízio, ou seja, de tal forma que a 

convocação agora será minha pelo critério de idade, mas a próxima já será da Doutora Milene, 

essa vai ser a sugestão para a alteração da lei orgânica. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Julival, eu 

confesso que fiquei bastante tocado com a proposição do Conselheiro Nelson Chaves e já se 

passaram alguns meses desde a aposentadoria do Doutor Ivan. Eu não vejo problema nenhum, o 

regimento nos ampara, lei orgânica também, porque não fazer? E foi feliz em levantar, tanta coisa, 

a gente não observa isso e era para ter resolvido até, mas o meu jeito de governar é 

compartilhando com os conselheiros, vou ouvi-los sobre isso e quem sabe na semana que vem nós 

já temos uma decisão. Eu acho que é uma ideia feliz. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Comprovando o que o Conselheiro André disse e 

eu gostei muito. Nós estivemos no interior do Estado, cidades grandes e em várias cidades. E após 

a apresentação da Doutora Milene, que é uma verdadeira apresentação a sua palestra, ela foi 

rodeada por diversas pessoas, jurisdicionados homens e mulheres, autografou alguns materiais e 

foi muito requisitada para tirar fotos com os estudantes, jurisdicionados, é o reconhecimento 

efetivo do trabalho dela, da capacidade, enfim, da grandeza dela. Então mais um registro nessa 

direção, foi verdade, todos testemunharam, Doutor Antônio ouviu, os Conselheiros que estavam lá 

presenciaram nesse sentido. Então verdadeiramente, considerando várias situações, talvez a 

estrela do evento tenha sido ela, abrilhantou o evento com certeza. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E coincidentemente hoje o sol adentrou 

aqui em nosso plenário, continua o sol aqui na direção de Vossa Excelência, da Conselheira 

Lourdes e Conselheiro Nelson, vamos depois decidir o que fazer com o Sol, se baixa a cortina ou 

deixa assim. Eles querem continuar com as costas quentes, muito bem. Vai ter a cachoeira, está em 

obras ainda. O sol sutilmente invadiu o plenário hoje e o brilho maior para todos nós. 
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Manifestação do Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Primeiramente 

Presidente eu gostaria de agradecer as palavras, Conselheiro André quase me fez chorar aqui. 

Bom, não vou falar muito porque senão eu vou às lagrimas. É claro que eu fiquei feliz com a 

indicação, não tem como a gente não ficar feliz, não se sentir envaidecida com isso, mas, se por um 

lado isso me envaidece de certa maneira, por outro lado eu enxergo como mais uma 

responsabilidade, por que eu acho que toda vez que a gente é indicada a alguma coisa ou 

reconhecida pelo nosso trabalho, isso nos impõe ainda mais responsabilidade de continuar agindo 

com seriedade, para poder corresponder às expectativas que colocam na gente, toda vez que somos 

indicados e o nosso trabalho é reconhecido à expectativa que existe em relação ao nosso trabalho 

também de certa maneira é aumentado e querendo ou não, isso nos impõe uma certa 

responsabilidade na nossa atuação. Então é claro fico muito feliz e agradeço a palavra de cada 

uma de Vossas Excelências, recebi a indicação como um estímulo, como um incentivo a continuar 

realmente atuando com seriedade, responsabilidade, bom-senso, que é o que a gente tem que fazer 

em benefício da sociedade, eu acho que o prêmio não é a minha pessoa e sim a um cargo que existe 

dentro do tribunal que reflete em benefício de toda a sociedade, é assim que eu enxergo e é assim 

que eu busco colocar os meus pés no chão para não enxergar isso como algo a minha pessoa, mas 

sim a atuação de um trabalho que, Graças a Deus, está sendo reconhecido, fico muito feliz com 

isso, mas, também por esse lado me dá mais responsabilidade para poder realmente continuar 

atuando com a seriedade e aquilo que eu acredito que é o correto a fazer. Agora eu gostaria 

apenas de fazer um adendo quanto à manifestação e proposição do Conselheiro Nelson, que 

realmente ele não conversou com a gente anteriormente, mas que eu achei muito salutar porque 

isso demonstra a integração e harmonia que existe neste plenário, que infelizmente não acontece 

em muitos estados da federação, e independente se no momento agora de convocação pelo que está 

na lei orgânica que a oportunidade a ser dada é para o Doutor Julival, ou independente se vai ter 

alteração na Lei Orgânica ou não, eu acho que o que importa realmente é que este tribunal 

garanta a proposição e que está previsto na constituição. Então independente de quem venha ser 

convocado, se o Doutor Julival nesse momento ou se eu no futuro, ou se seja somente o Doutor 

Julival, o que importa é que o trabalho realmente seja realizado em beneficio da sociedade, porque 

eu tenho plena consciência de que o Doutor Julival me representa e nós temos essa harmonia que é 

supertranquila em relação a isso. Muito obrigado Conselheiro Nelson pelo reconhecimento, pela 

proposição que eu acho que só vem a engrandecer esse tribunal. Claro, valorizar a nossa carreira, 
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valorizar o nosso cargo, mas também estar em consonância com as necessidades de celeridade, de 

tempestividade que se busca na atuação do tribunal. Então é isso, mais uma vez obrigada, fiquei 

muito feliz com as palavras. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Só para lembrar que amanhã a “Sexta da Integração”, só para nos 

lembrar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheira Lourdes Lima muito boa lembrança, amanhã “Sexta da Integração” com o Secretário 

de Saúde, outro lembrete, amanhã acontecerá a campanha de vacinação aqui na casa contra gripe, 

todos estão convidados, amanhã a partir das 9 horas. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

doze horas e cinquenta e três minutos (12h53min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 28 de maio de 2015. 
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