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ATA Nº 5.337 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quinze (15) do mês de setembro do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Auditor 

Convocado Julival Silva Rocha; e ainda a Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da 

Cunha; e 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. Justifico a ausência do Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira em gozo de férias. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia (10) dez de setembro, na forma do disposto 

no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela 

qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: impedido na forma 

regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Convocado Julival Silva Rocha: 

Aprovo-a da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Aprovo-a. Em seguida não havendo expediente a ser lido e antes de 

solicitar o seguimento da sessão ao senhor secretário, sua Excelência Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, atendendo solicitação do representante do Ministério Publico de 

Contas, concedeu-lhe oportunidade de manifestação: Presidente, Conselheiros, pessoas que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1420

estão aqui presentes, e aquelas que estão nos ouvindo, tanto no tribunal como no Ministério 

Público de Contas. Eu pedi a nossa presidente, e ela sempre com a bondade que lhe é peculiar, 

me concedeu a palavra, nesta oportunidade, para apresentar a todos, a toda comunidade dos 

tribunais de contas, do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, a nossa nova colega 

Doutora Deíla. Todos nós sabemos, que na semana passada, eu avisei aqui, que a Doutora 

Iracema estava se aposentando, e, como conseqüência lógica da aposentadoria da Doutora 

Iracema, que fazia parte como Procuradora há muitos anos, fazia parte do nosso conselho 

superior, nós tivemos que fazer a promoção de um Subprocurador. E foi promovido o Doutor 

Felipe Rosa Cruz, que era o Subprocurador, e a partir de sexta-feira da semana passada, ele é 

o novo Procurador de Contas, fazendo parte do Conselho juntamente comigo, com a Doutora 

Rosa e com a Doutora Silaine. Abrindo a vaga do Doutor Felipe, evidentemente eu tive que 

chamar o candidato que estava na ordem de classificação, na vez para ser chamado, que era a 

Doutora Deíla. A Doutora Deíla, então, foi chamada, foi nomeada na sexta-feira passada e 

ontem tomou posse. Ela já é de fato e direito nossa nova colega do Ministério Público de 

Contas. Não vai ser necessário nenhum ato da Assembleia legislativa para que ela seja 

considerada cidadã do Pará, porque ela é paraense de nascimento, nascida aqui em Belém do 

Pará. Só que muito cedo foi para o Maranhão, fez toda a sua vida profissional no Maranhão, e 

pasmem todos, a Doutora Deíla é Médica, antes de ser advogada, médica, exercia, porque não 

exerce mais, a profissão de médica em São Luís do Maranhão. Portanto, Conselheiro Nelson, 

ontem eu pedi a ela, lá na posse, que ela fizesse uma especialização em geriatria, porque eu 

acho que em pouco tempo estaremos precisando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Neste campo, eu acho que ela vai ter um espaço 

muito curto de prática. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante: E pedi também para ela andar sempre 

com aquela maletinha de médica, porque, qualquer coisa, se os ânimos acirrarem, ela está com 

a maletinha pronta para poder acalmar todas as situações e passar o remédio necessário para 

que tudo aconteça a contento. Mas de qualquer maneira eu quero apresentar a Doutora Deíla, 

que é uma pessoa jovem, tem uma filhinha de 4 anos, a Isadora, que já foi para o 1º dia de aula 

aqui ao lado. Ela está aqui e eu peço a ajuda de todos para recebê-la como os paraenses 

sabem fazê-lo. E aqueles que não são paraenses de nascimento, mas já são paraenses por ato 
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da Assembleia Legislativa, nós sabemos receber, e ela mais do que ninguém sabe porque tem 

família aqui no Pará. Então eu peço a todos que recebam a nossa colega, ela faz parte agora 

da família do Ministério Público de Contas, e integrado como sempre ao Tribunal de Contas, 

que vocês podem contar com todos nós. Era só isso. Em seguida Sua Excelência a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício) deu boas vindas a Doutora Deíla 

e solicitou aplausos à nova Sub-Procuradora do Ministério Público de Contas. Sequentemente 

albergou-se no artigo 17, I, do RITCE, e transferiu a Presidência ao Conselheiro André Teixeira 

Dias que, incontinenti, determinou ao Secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2011/50952-7, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Terras do 

Pará, exercício financeiro de 2010, responsável José Heder Benatti, cuja Relatora foi a 

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

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

pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação de multa regimental ao responsável, a 

critério do douto Plenário, da multa prevista no art. 74, I do mesmo diploma, que seja 

determinado pelo Colendo Plenário a implementação pelo ITERPA, das recomendações 

técnicas constantes do Relatório de Auditoria (Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com 

ressalva e recomendações ao ITERPA. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Neste momento Sua Excelência o Conselheiro 

André Teixeira Dias, restituiu a Presidência à Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

que de imediato solicitou prosseguimento à pauta, oportunidade em que foi anunciado pelo 

senhor secretário o Processo nº 2010/52143-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora foi a Auditora 

Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento dos registros, com exceção dos quarenta e quatro contratos. A seguir, a 
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Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas contratações, Senhor Fernando 

Jorge Azevedo estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Obrigado. Senhora 

Presidente, demais conselheiros, bom dia a todos e bom dia a todas. Ainda bem que temos 

nesse plenário uma médica, porque o coração está para sair fora. É minha primeira 

experiência nesse sentido, peço antecipadamente perdão se atravessar a boa norma jurídica, 

porque não é minha especialização, a minha formação é outra completamente diferente. Do 

que trata a remessa intempestiva de acordo com as normas, procedimentos, regulamentos e de 

acordo com a lei, sobretudo, eu gostaria de falar a respeito da circunstância à época que se 

encontrava a Secretaria de Educação do Estado. Nós tínhamos dois concursos rodando, o C-

105 e C-125, e é sabido que para a qualificação dos servidores aprovados em concurso, 

minimamente, o estado precisa de 90 dias. É a obediência aos prazos legais. E nesse ínterim, 

nós tínhamos duas opções na secretaria: ou contratávamos um temporário por esse período 

para evitar que as escolas ficassem sem os profissionais, sobretudo os professores, ou 

contratávamos temporários para aquelas disciplinas, sobretudo de língua estrangeira, física e 

matemática, onde o C-105 e o C-125 não contemplavam vagas. No entanto, a SEDUC, para 

quem a conhece, na Augusto Montenegro, é uma pequena cidade com 2 mil pessoas lá dentro. 

Então imagine-se o fluxo burocrático, de onde um processo de uma sala para outra demorava 

até 1 mês, separados apenas por uma parede. Agora imagine-se um órgão que funcionava em 

um dos outros prédios da secretaria. E tínhamos situações mais ou menos parecidas, como: 

precisávamos mandar a documentação para o tribunal, por exemplo, que é o caso em questão. 

Quando nós tínhamos motorista, não tínhamos carro. Quando nós tínhamos carro, não 

tínhamos motorista. Quando tínhamos carro e motorista, nós não tínhamos combustível, e 

mesmo quando nós tínhamos combustível, carro e motorista, tinha defeito mecânico no carro. 

Esta era a realidade da SEDUC e, com certeza, hoje não está muito diferente. No afã de que os 

meninos, as crianças, alunos, adolescentes e adultos não ficassem sem profissionais. Da casa 

que eu venho, e trabalhei por quase 30 anos, de onde sou aposentado, nós tínhamos uma 

sistemática, um fluxo bastante claro e definido, essa casa chama-se Banco do Brasil. Eu tentei 

implementar a mesma forma administrativa, e isso é que foi o meu pecado, porque, no afã de 

acertar, apressei alguns procedimentos, agilizei alguns procedimentos, e esse procedimento 
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hoje demonstram contrários, ferindo a legislação. Não foi por dolo, não foi por má fé, foi por 

tentar acertar. Pela primeira vez, desde que alguns processos com o mesmo teor, que eu estou 

respondendo por eles, eu recebi esta notificação do correio, não sei por que razão. O correio 

passava de manhã, e eu não estava, quando ele passava à tarde eu não estava. Tentei até falar 

com os correios e com o carteiro dizendo: “Olha, sempre estou em casa esse horário”, mas ele 

sempre entendeu o contrário. Se eu dissesse que sempre estaria à tarde, ele sempre passava 

pela manhã, e pela primeira vez eu recebi, há dois dias, essa notificação. Eu gostaria de 

encerrar, senhores e senhoras, lembrando uma fala de um congresso que participei. Era um 

congresso, um seminário sobre a lei das licitações, a Lei 8.666. E uma das palestras foi de um 

Ministro, que eu não me recordo o nome, da Controladoria Geral da União, e ele fez a seguinte 

fala: “Ao julgador cabe também observar a circunstância em que ocorreu qualquer situação; 

essa circunstância nos traz três aspectos: a eficiência, a eficácia e a efetividade”. Esta foi a 

minha base. Esta foi a minha decisão de fazer a contratação dos temporários, de acordo com a 

lei, e o erro foi o tempo de encaminhamento pelos fatos que eu relatei anteriormente, mas eu 

me pautei pela eficiência. O Ministro da CGU diz: “A eficiência é fazer certo as coisas, ou 

seja, obedecer aos menores detalhes da lei, fazer certo, se tiver que ser arquivado de folhas 1 

até 100, que seja, não pode ser o contrário; se o papel tem que ser A4, e não o A5 ou A6, é 

fazer em obediência restrita aos termos da lei, essa é a eficiência, fazer certo as coisas; a 

eficácia é fazer a coisa certa.” De uma coisa eu não tenho arrependimento: de ter colocado os 

temporários na sala de aula para que as crianças, adolescentes, os jovens ou adultos não 

ficassem sem os profissionais e perdessem o semestre. E nos leva, finalmente, a dimensão da 

efetividade de que esses profissionais foram para a sala de aula, cumpriram o seu papel, até 

que os concursados tivessem condições de serem qualificados, retornados e a demissão dos 

temporários efetivada. Muito obrigado, senhoras e senhores! A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para indeferir os registros dos quarenta e quatro contratos de professores, 

conforme tabela constante dos autos, deferindo os demais e aplicar ao senhor Fernando Jorge 

Azevedo a multa no valor de R$300,00, pela remessa intempestiva dos contratos para registro 

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

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 
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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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2011/51856-1, 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, que antes de manifestar-se no relatório supra, fez o breve pronunciamento: Muito 

obrigado pela gentileza de Vossa Excelência. Quero fazer uma saudação aos nossos 

servidores, servidores do Ministério Público de Contas, as pessoas que estão em nosso 

auditório no dia de hoje, e uma saudação especial pela presença do nosso amigo ex-deputado 

estadual Wilson Schuber, que está presente nesta sessão. Mas gostaria de dizer que ontem tive 

muita honra e muita alegria de participar, na Assembleia Legislativa, nós tivemos a alegria de 

ver a concessão do título da cidadania paraense ao Conselheiro Julival e à Conselheira 

Substituta Doutora Milene. Isso é motivo de honra, de orgulho para o nosso estado, pessoas 

que somam com suas contribuições brilhantes, já demonstradas ao longo desses anos, que para 

nós é um convívio extremamente honroso, se somando ao Conselheiro Odilon, que também tem 

a cidadania paraense. E também tivemos a oportunidade de presenciar também a concessão 

desta cidadania que comprova a generosidade, a forma como nós, no Pará, nos orgulhamos de 

receber os irmãos que aqui vem, Doutor Felipe Rosa Cruz, Procurador do Ministério Público 

de Contas, porque hoje passa de Subprocurador a Procurador, e a Doutora Silaine, que 

também foi merecedora dessas homenagens. De forma que eu acho que nós, como integrantes 

do sistema Tribunal de Contas, ficamos felizes e alegres. É uma contribuição enorme para o 

estado do Pará, e eu fiquei extremamente feliz de ter comparecido a essa sessão que foi 

engrandecedora em todos os sentidos. Parabéns a todos! No cumprimento dos ditames legais e 

regimentais, após a leitura do relatório, 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 a responsável pela contratação (Pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que a responsável pela contratação, embora regularmente notificada, não esteve 

presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Em não 

havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir os registros, e, aplicar a senhora 

Euniciana Peloso da Silva a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), nos termos do 
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art.243, III, “b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1, “a” do Anexo 04 da Resolução nº 

17.459/07, todos combinado com o art. 283 do Ato 63/2012 TCE/PA, que dispõe que na 

aplicação de multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos casos pretéritos à vigência do atual 

Regimento, a norma mais recente, desde que mais benéfica ao jurisdicionado. 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. Sem 

detença, foi anunciado o Processo nº 2012/52313-7, que agasalha o Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 

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

e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público que deu voz ao parecer escrito 

nos autos, opinando pelo deferimento dos registros, com aplicação das multas regimentais ao 

responsável pelas contratações (Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas contratações, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar. A matéria foi colocada em discussão. Pausa, como não houve, sua Excelência 

proferiu voto para deferir os registros, deixando de aplicar multa pela publicação fora do prazo 

face o Prejulgado nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 17.459/07, entretanto, pela 

remessa intempestiva a este Tribunal, aplicar ao senhor André Luiz de Almeida e Cunha a 

multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 243, III, ‘b” do Regimento 

Interno e item 2.1.1.1, “a” do Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinado com o 

art.283 do Ato 63/2012, que dispõe que na aplicação de multa por este Tribunal, considerar-se-

á, nos casos pretéritos à vigência do atual Regimento, a norma mais recente, desde que mais 

benéfica ao jurisdicionado. 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. Imediatamente deu-se o anúncio do Processo nº 2012/52409-3, que 

cuida 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 do registro, vedada 

a prorrogação dos contratos, com determinação ao órgão contratante, no sentido de que 

promova concurso público para o provimento dos cargos cuja contratação temporária e, ainda, 
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com recomendação à SECEX, SEAD e AGE (Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a 

responsável pela contratação supra, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro, com a 

observância das recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas, deixando de 

aplicar multa pela publicação fora do prazo face o Prejulgado nº 06 e item 04 do Anexo da 

Resolução nº 17.459/07, entretanto, pela remessa intempestiva a este Tribunal, aplicar a senhora 

Terezinha de Jesus Moraes Cordeiro a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), nos termos 

do art. 243, III, ‘b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1, “a” do Anexo 04 da Resolução nº 

17.459/07, todos combinado com o art.283 do Ato 63/2012, que dispõe que na aplicação de 

multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos casos pretéritos à vigência do atual Regimento, a 

norma mais recente, desde que mais benéfica ao jurisdicionado. 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 2013/51833-6, que agasalha o Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, 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, sem prejuízo da aplicação de multa regimental pelo 

parcial descumprimento dos requisitos formais de multa ao responsável com fulcro no art. 83 da 

Lei Orgânica do Tribunal (Lei Complementar nº 81/2012) e determinação à SEASTER e SEAD 

(Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pela ação supra, embora 

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

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

voto no sentido de deferir o registro, com a recomendação à SEAS para observância rigorosa 

das regras do concurso público, nos termos da manifestação do Ministério Público de Contas 

deixando de aplicar multa pela publicação fora do prazo face o Prejulgado nº 06 e item 04 do 

Anexo da Resolução nº 17.459/07, entretanto, pela remessa intempestiva a este Tribunal, 

aplicar ao senhor Heitor Márcio Pinheiro Santos a multa no valor de R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), nos termos do art. 243, III, ‘b” do Regimento Interno. Consultado o 
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Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência 

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

Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2008/50502-9, que alberga a Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação 

Cultural Caeteuara, responsável Aldo da Silva Bandeira, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi 

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

autos, opinando, assim, pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, de 

responsabilidade solidária do senhor Aldo Bandeira e Domingos Juvenil, e aplicação das multas 

regimentais ao responsável e ao senhor Domingos Juvenil, com recomendações à Alepa, e 

ainda solicita que seja citado o responsável supra para apresentar razões de justificativas em 

virtude das possíveis multas que lhe podem ser imputadas (Pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que tanto o responsável pelas presentes contas, quanto o convenente das despesas, 

embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar. A 

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

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Aldo da Silva 

Bandeira em débito para com o erário estadual na importância de R$24.400,00 (vinte e quatro 

mil e quatrocentos reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais), pelo débito apontado. 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2009/53492-9, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, 

responsável José Ismael Lima Rocha, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo os ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

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

ressalva, com determinação ao responsável e ao município de Santa Bárbara do Pará (Pausa). A 

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

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

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 
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as contas regulares com ressalva, face ao pagamento das tarifas bancárias com recursos do 

convênio. Devendo a Secretaria deste Tribunal expedir ofício para a SAGRI e ao Município de 

Santa Bárbara do Pará para que cumpram a recomendação do Ministério Público de Contas. 

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

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

relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/51464-0, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Igarapé Açu, responsável Sandra Miki Uesugi Nogueira, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

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

autos, opinando conclusivamente pela regularidade das contas com ressalva (Pausa). A seguir, a 

Presidência tornou público que a responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificada, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em 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, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2011/52599-7, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Inhangapi, responsável José Alves 

Feitosa Oliveira, 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 aposto nos autos, opinou pela regularidade das contas, com aplicação da multa 

regimental ao responsável (Pausa). A seguir, a Presidência tornou público que o responsável 

pelas contas supra, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas regulares, e aplicar ao senhor José Alves Feitosa Oliveira a 

multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das 

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

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

relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2012/52389-5, que agasalha a prestação de 
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contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Marechal Esporte Clube, responsável Carlos Almeida Vidal, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

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

aplicação das multas regimentais ao responsável (Pausa). A seguir, a Presidência tornou público 

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

nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem 

imputação de débito, e aplicar ao responsável a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

pelas irregularidades verificadas, com base no art. 83, incisos I e II da Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará (Lei Complementar nº 81 de 26 de abril de 2012). 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, foi anunciado o Processo nº 2013/50076-0, que cuida da prestação de contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sindicato Rural de 

Castanhal, responsável Ayvan Alves Pinto, 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 aposto nos autos, opinou pela regularidade das contas com 

ressalva e determinação ao responsável e o Sindicato Rural de Castanhal, em futuros ajustes, 

passem a realizar a cotação de preços previamente à contratação de fornecedores e aquisição de 

produtos (Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, face à ausência de cotação prévia 

de preços. Determino à Secretaria desta Corte de Contas que faça as recomendações da 

Secretaria de Controle Externo desta Corte de Contas (SECEX) ao Sindicato Rural de 

Castanhal. 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/52122-8, que agasalha a prestação 
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de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará, responsável Vilson João Schuber, 

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 aposto nos 

autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva, com determinação ao responsável e o 

Convenente e aplicação da multa regimental ao senhor Henrique Kiyoshi Sawaki. Presente à 

Sessão, o senhor Vilson João Schuber usou da palavra, conforme prerrogativa constitucional da 

ampla defesa: Senhora Conselheira Presidente, muito bom dia! Senhores Conselheiros, bom 

dia! Agradeço a deferência do Conselheiro Nelson Chaves. Senhora Representante do parquet 

recém-chegada ao Estado do Pará, seja bem vinda. Senhor Procurador Geral, senhoras e 

senhores. Na verdade eu fiz questão de vir fazer a minha sustentação oral por duas razões: a 

primeira delas em homenagem a este tribunal pela condução da análise que a todas as contas 

que lhe são submetidas, e a transparência com que elas são julgadas. E em segundo lugar, é 

que a apreciação das contas ora em comento, imputa ao coordenador de despesas, no caso eu, 

uma aprovação com ressalvas, ressalvas que eu fiz questão de vir falar com os senhores que 

incomoda. Porque se houvesse o SEBRAE sido notificado, houvesse nós próprios nos detido 

mais apuradamente a quando da remessa a esse tribunal da prestação de contas, teríamos 

dado conta de que colocaram como despesas as despesas bancárias e que deveriam ter sido 

suportadas pelo próprio SEBRAE. Só que, nesse interregno, entre o mês de outubro, quando 

elas foram previamente analisadas pelo Ministério Público de Contas, e a notificação ao 

responsável, ocorreu à extinção, ou termino do mandato do responsável. Então não poderia se 

fazer nada preteritamente, quer dizer, ficou intempestiva qualquer manifestação do órgão. 

Ademais, como o próprio parecer técnico aqui do tribunal de contas, ele infere que embora 

tenham sido recolhidas as despesas bancárias ao próprio banco do estado do Pará, em outras 

palavras, ao Estado do Pará, uma vez que ele integra o estado como um todo, mas mesmo 

assim, e pelo valor que hora lhes foi atribuído, R$ 87,00. Não quero dizer se é muito ou é 

pouco, não quero ir para o lado que pode ser uma despesa insignificante ou mais significativa, 

apenas que ela deveria ter sido contabilizada corretamente e não o foi, não o foi. Também há 

que se verificar a regularidade da aplicação dos recursos e a sua finalidade, que vem de 

beneficiar não só os diretamente envolvidos na ação, que no caso foi a questão da preparação 
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do caranguejo ou a preparação com métodos de higiene, com métodos semi ou quase 

industriais do caranguejo, nessa nossa região nordeste do estado, e que vem beneficiar a 

sanidade alimentar de todos os quantos consomem esse produto. Então vem mais um 

pouquinho do incômodo, ao longo da minha vida pública, que ela começou em 1983 com a 

eleição a vereador de Itaituba, passando pelo cargo de Prefeito, ninguém lembra disso, 

Conselheiro, passei 9 meses como prefeito em Itaituba na época, no finalzinho do Regime 

Militar, quando se extinguiram então os municípios da área de segurança nacional, e eu, como 

presidente da câmara, e por força da constituição vigente, era o substituto legal. Depois, como 

deputado estadual constituído, graças a Deus, depois o SEBRAE, depois na Junta Comercial, 

cujas contas também foram aprovadas por essa egrégia Corte, sem ressalva. Não digo ao final, 

não digo ao crepúsculo da vida pública, até por que como bem observou o Conselheiro Nelson, 

nossa Ilustre membro do parquet poder-se-á se especializar em geriatria, que pelo que a gente 

vê agora pelas notícias, e pela preocupação da previdência, com a longevidade com os 

segurados brasileiros, há que se antever uma vida um pouquinho mais estendida a todos nós. 

Mas eu venho expor mais uma vez, demonstrar a minha boa fé nessa prestação de contas e que 

inclusive coloquei na manifestação que fiz, e que o próprio parquet reconheceu, acolheu, mas 

manteve a aprovação regular das contas com ressalvas, como medida educativa. É o que 

consta no parecer. Então dentro desse sentido é que venho procurar demonstrar mais uma vez, 

conforme fiz na manifestação escrita, mas demonstrar a boa fé e a regularidade da aplicação 

dos recursos, os benefícios desses próprios recursos para a comunidade, que estão sendo até 

hoje usufruídos na comunidade que o produz, os moluscos, os caranguejos, e a própria 

sociedade que os adquire, inclusive nós aqui de Belém. Ademais agradeço a paciência com que 

me ouviram e aproveito, como bom Vereador, ao fazer uso de uma tribuna sempre há que se 

lembrar alguma coisa, Conselheiro André Dias, e hoje quando se referenciaram os novos 

cidadãos paraenses, eu quero dizer que completo aniversário, e vão pensar assim: “É tão novo 

esse rapaz.” Eu completo 42 anos no dia 15 de setembro, que eu cheguei ao estado do Pará. 

Ainda bem, não é? Então, com isso, posso dizer que passei mais tempo da minha vida no estado 

do Pará do que no estado do Paraná, onde eu nasci.  É o registro que eu faço e da feliz 

coincidência de estar aqui com os senhores e com colegas do parlamento, porque uma vez 

deputado, sempre vai ter aquele jeitinho de deputado. Muito obrigado e bom dia a todos. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, o relator é o Conselheiro André. Eu queria só indagar o que atribui esse custo de 

R$ 87,00, me parece, salvo engano, que ele levanta, a taxa do valor de banco. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheiro Cipriano levantou essa 

questão porque foi objeto de um debate bastante sensato em uma sessão anterior sobre a 

efetiva responsabilidade daquele que recebe o recurso sobre o pagamento da taxa ao banco. 

Mas vejam que a conta aberta é para fins específicos, e, naquele momento, tinha que ser 

tomada uma medida por parte do estado para que não impusesse aquele que recebe o recurso, 

uma responsabilidade na qual efetivamente não estava na lógica do convênio. Quer dizer, o 

convênio não fala nada sobre a taxa, mas é obrigado a abrir a conta de convênio. Por que 

necessariamente essa despesa tem que ser suportada pelo responsável? Aquilo não consta de 

um plano orçamentário, então ela vai sempre estar fora da lei, ao pagar a taxa. Ou então tem 

que ter um aporte. Conhecemos o Doutor Wilson Schuber há muito tempo, e nesses 42 anos de 

paraensismo, ele não é revestido somente da condição de ter formado sua família aqui, ter feito 

seus filhos e etc., mas a efetiva contribuição com a sociedade e com o estado. E, Conselheiro 

Cipriano, Conselheiro Nelson, realmente eu não me sinto de forma alguma em retirar a 

condição de regular das contas do Doutor Wilson por uma taxa que eu não acredito que seja 

irresponsabilidade dele de pagar, acho que aí é um erro de origem, Senhor Wilson, quer dizer, 

isso tem que ser estabelecido antes, vai ter taxa, a quem suporta isso, ou, não tem porque ter 

taxa, recurso público, dentro de um banco público, que é imposto pelo estado, onde assim o sê-

lo. Por que cobrar esta taxa? Banco vive de taxa, é verdade, mas o banco pertence ao poder 

público. Então tem que ser resolvido outra forma, e não aquilo que até consideraria um certo 

enriquecimento ilícito do próprio estado, que está se apropriando de um recurso que não é 

dele, e exigindo um tipo de prestação que eu acho que não é conveniente. Em seguida, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares, e aplicar ao senhor Henrique Kiyoshi 

Sawaki a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela ausência de 

Laudo Conclusivo (Resolução 13.989/95). 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2012/51162-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Afro Religiosa e 
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Cultural Amigos do Marajó, responsável Alcybiades de Almeida, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução de valores, correspondente a 

totalidade da quantia conveniada, acrescido dos consectários legais e aplicação das multas 

regimentais cabíveis (Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de julgar as contas irregulares, ficando o senhor Alcybiades de Almeida em débito 

para com o erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e R$900,00 

(novecentos reais), pelo descumprimento de prazo. 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2013/50488-5, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Associação de Representante de 

Entidades Comunitárias do Conjunto Residencial Paraíso dos Pássaros responsável Doralice 

Gonçalves Lima da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira que solicitou a 

retirada deste processo da pauta de julgamentos, sendo de imediato atendido. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2014/50512-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Rio Maria, responsáveis Aldo Fernandes de Souza e Walter José da Silva, 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 aposto nos 

autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução dos valores glosados, sem prejuízo 

da aplicação das multas regimentais aos responsáveis (Pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que os responsáveis pelas presentes contas, embora regularmente notificados, não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

julgar as contas irregulares, ficando o senhor Aldo Fernandes de Souza em débito para com o 

erário estadual na importância de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), aplicando-lhe a multa de 

R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado. Julgar irregulares as contas do senhor 
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Walter José da Silva, ficando este em débito para com o erário estadual no valor de R$ 3.150,00 

(três mil, cento e cinquenta reais) e multas nas importâncias de R$ 800,00 (oitocentos e reais) 

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

encaminhamento das contas ensejando na sua tomada (arts. 242 e 243, III, “b” do RITCEPA). 

Determinar que seja encaminhada cópia do processo ao Ministério Público do Estado para as 

medidas de sua competência. 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. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o Processo nº 

2008/50474-0, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Vitória Régia do Distrito de Curuçambaba, 

responsável Espólio de Adriano Paranhos Martins e Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira 

Dias, em sessão ordinária de 25/08/2015. Sua Excelência proferiu o voto no sentido de solicitar 

a reabertura da instrução processual, para que o espólio do responsável seja citado e, assim, 

possa apresentar suas razões de defesa no presente processo. Ao ser consultado, sua Excelência 

o relator, retificou seu voto acompanhando a manifestação do voto de vistas, sendo 

acompanhado dos demais membros do plenário, oportunidade em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário acatar unanimemente a manifestação do relator do voto de vistas. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51274-7, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, 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 aposto nos autos, 

opinou pelo deferimento do registro, com recomendação a SEAD (Pausa). A matéria entrou na 

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

proferiu voto para deferir o registro, devendo a SEAD observar as recomendações do 

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

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

acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo 

nº 2015/50346-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria 

de Estado de Administração, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 
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dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer aposto nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém e manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de indeferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o 

Processo nº 2015/50379-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, 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 aposto nos autos, 

opinou pelo deferimento dos registros, com determinação à SEDAP. Pausa. A matéria entrou no 

rol das discussões. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para deferir os 

registros, devendo a SEDAP observar as recomendações do Ministério Público de Contas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2015/50615-6, que cuida do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará, 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 aposto nos autos, opinou pelo deferimento dos registros, com recomendações ao 

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

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

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

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Há um TAC 

já assinado, como ele bem expressa, e logicamente em um voto muito bem constituído, muito 

bem elaborado, eu quero apenas trazer para a reflexão algumas situações excepcionalíssimas 

que já me foram trazidas, especialmente no dia que tivemos aqui a Sexta de Integração com o 

pessoal do Sistema Penal, e agora mesmo com a visita, que inclusive Vossa Excelência, 

Presidente, esteve lá conosco na questão da FASEPA. É para as pessoas que tomam conta, eu 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1436

não sei se são agentes prisionais, no caso os carcerários, a dificuldade que a máquina do 

estado enfrenta para essa condição de fazer o concurso, de repor esse pessoal, porque são 

situações peculiaríssimas, que eu já estou trazendo para uma reflexão de todos nós, porque 

serão assuntos que, com certeza, serão abordados. E a gente vendo a natureza do trabalho, a 

necessidade da substituição, enfim, várias situações são específicas dessa área, que pediria já 

uma atenção especial para que a gente possa em cima dela refletir uma saída que seja legal, e 

que de outro lado possa estar atenta à urgência em que ela se apresenta. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2013/50655-2, que cuida do Ato de Aposentadoria de Maria Assunção 

dos Anjos, 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 aposto nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o 

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

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

relator. Sem detença foi anunciado o Processo nº 2014/51878-3, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Paulo Pacheco Gusmão, cujo Relator foi o Auditor Convocado Julival Silva 

Rocha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do 

registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão.  Pausa. Em não havendo, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, deu-se o anúncio do Processo 

nº 2014/51771-4, que trata do Ato de Pensão em favor de Zenaide de Carvalho dos Santos, cujo 

Relator foi o Auditor Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo legal e 

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

parecer aposto nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. Ninguém se manifestando 

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

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo 

após, foi anunciado o Processo nº 2013/51450-6, que agasalha a prestação de contas dos 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1437

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Procuradoria 

Geral do Estado do Pará, responsável Ibraim José das Mercês Rocha, 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 aposto nos autos, 

opinou pela regularidade das contas (pausa). A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado à ordem da pauta o Processo nº 

2014/51864-8, que trata do Recurso de Reexame interposto por Izaltina Manaia da Silva, 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 aposto nos 

autos, opinou pelo não conhecimento do recurso de reexame, mantendo-se a recomendação no 

sentido da correção do erro material na fundamentação legal do ato (Pausa). A matéria entrou 

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

proferiu voto no sentido de não conhecer do recurso de reexame interposto pelo IGEPREV 

contra o v. Acórdão nº 54.814, de 09.06.2015. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

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

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência anunciou não haver assuntos de tino 

administrativo, dedicando-se à seguinte manifestação: Eu gostaria, nesse momento, de 

agradecer ao Conselheiro Nelson Chaves, que representou essa Corte de Contas ontem na 

sessão de Outorga de Título de Cidadão do Pará à Doutora Milene, a quem também 

parabenizo, pela merecida honra de passar a fazer parte dos cidadãos, ou como cidadão 

paraense, e ao Doutor Julival, nosso também conselheiro, que está ocupando a vaga de 

Conselheiro e que recebeu na manhã de ontem o título de cidadão do Pará. Também nossos 

parabéns a Vossa Excelência, extensivo aos Procuradores e Procuradoras do Ministério 
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Público de Contas, ao Doutor Felipe e Doutora Silaine. Eu gostaria de comunicar a este 

plenário que as emendas sobre o projeto de alteração da Lei Orgânica, por solicitação de Sua 

Excelência o Conselheiro Nelson Chaves, que não participou da reunião onde ficou definido 

para esta semana a entrega, o prazo, ele e o Conselheiro Cipriano não estavam presentes, mas 

deferimos para que pudessem ter tempo para a análise dos mesmos, estendendo até o dia 22. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhora Presidente, 

só para esclarecer, me parece que não foi necessariamente isso. O Conselheiro Nelson 

reclamou foi que não foi entregue em data oportuna, atrasou quase uma semana. Não é isso? 

Quer dizer, ele não contestou pela ausência dele, mas pelo atraso, não é isso Conselheiro 

Nelson? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): Sim, Só recebeu na sexta-feira. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu recebi na sessão. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Quer dizer, na quinta-feira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É. Na quinta-feira. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Quer dizer, uma semana depois praticamente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Pedi se 

pudesse ter um prazo, e a assessoria está estudando isso. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Um prazo 

muito exíguo e nós deferimos o pedido do Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Exatamente. Por parte dele, Conselheiro Nelson, 

Conselheiro Cipriano, não houve nenhum tipo de desídia, pelo contrário, quer dizer, o que 

houve foi um atraso por parte da secretaria que não entregou em momento oportuno. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Verdade. Mas já está solucionado. Também aproveito para 

comunicar a este plenário, e ao colegiado, que na próxima quinta-feira, dia 17, não haverá 

sessão ordinária, e ao Douto Ministério Público de Contas, convidamos porque tendo em vista 

a visita de Sua Excelência o Governador, que ele se manifestou no sentido de participar da 

nossa Sexta de Integração. Em razão da agenda dele, que estava previsto para o dia 23, ele 

pediu para que nós pudéssemos transferir para o dia 16 ou 17. Como nós estamos aguardando 
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a chegada do nosso presidente amanhã, nós decidimos, e ontem mesmo, o Conselheiro Nelson 

tem algo para nos comunicar, ele confirmou com a Doutora Auxiliadora. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Apenas para informar ao 

plenário, e, ao mesmo tempo, também é um ganho para esta Casa toda, todos os conselheiros, 

conselheiros substitutos e o Douto Ministério Público de Contas, especialmente os servidores. 

O governador teve notícia pelos secretários que aqui vieram da realização, por este tribunal, 

das Sextas de Integração, comunicando inclusive à ilustre Procuradora, que pela primeira vez 

participa de uma sessão, que às sextas-feiras o plenário, à unanimidade, aprovou as últimas 

sextas-feiras de cada mês. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Proposição de Vossa Excelência, não é? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: De todo o 

plenário. É como se fosse um ciclo de estudos e acaba sendo. É nós darmos a oportunidade aos 

nossos servidores e os do Ministério Público de Contas e a nós próprios, que fazemos o 

plenário da Casa, de discutirmos no nível mais elevado possível os problemas que afetam 

especialmente o estado do Pará, não eliminando a possibilidade de trazermos aqui autoridades 

federais, da iniciativa privada, da indústria, do comércio, enfim. E o Governador, informado 

por seus secretários, que por 4, 5 vezes nós havíamos recebido a visita de secretários do 

estado, e ele disse: “Eu também poderia ir se fosse convidado”. Dissemos “se Vossa 

Excelência tiver disponibilidade”, e ele nos surpreendeu quando disse: “Não, eu gostaria de 

participar.” Haveria uma conferência, eu até agradeço a gentileza do Secretário de Meio 

Ambiente, Doutor Luís Fernandes, amigo inclusive do Conselheiro Cipriano também, estava 

agendado para esse mês. E o governador manifestou o desejo de conversar, explanar, 

especialmente por esse momento em que o Brasil atravessa, essas circunstâncias todas, 

inicialmente, ficou previsto para o dia 25, que era a última semana deste mês, mas a agenda 

dele complicou, porque provavelmente na última semana ele terá alguns compromissos fora do 

estado. Poder-se-ia adiar, fizemos a indagação, de qual seria a data disponível, não seria em 

uma sexta, que seria dia 18 ou 17. E a Conselheira a respeito desse assunto também, a 

importância da vinda, primeiro acho que é um prestigiamento para esta Casa, porque nós não 

vamos discutir política partidária, assuntos de outra importância, a discussão é o nível do 

estado brasileiro, principalmente do estado do Pará. Ele ter aberto, ter tirado do seu apertado 
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tempo, e dizer que virá aqui com muito prazer, eu acho que era uma oportunidade imperdível 

para essa Casa, então a quinta-feira, a Presidente diligenciou para o cancelamento dos 

julgamentos marcados, quem sabe a gente faz na próxima terça-feira uma sessão um pouco 

maior. E teremos a oportunidade aqui, juntamente com os nossos servidores, em uma 

explanação que suponho extremamente importante para todos nós, versando sobre os assuntos 

de interesse do estado, quanto do interesse do Tribunal de Contas, Do Ministério Público de 

Contas, e, sobretudo, eu sempre dirijo uma palavra ao servidor, porque essas iniciativas foram 

exatamente para proporcionar aos nossos servidores, com os talentos que tem, com a 

competência, coma dedicação, uma oportunidade de face a face estarem sentindo os problemas 

do estado, e essa integração entre os entes públicos de um modo geral, que eu acho 

extremamente conveniente para quem tem o gerenciamento da coisa pública. Então eu fiquei, 

como eu acho que todos, ficariam felizes em qualquer circunstância de receber a figura do 

Governador, que humildemente se dispôs a vir, interagir conosco, e explanar para todos nós, 

de acordo com que ele achar, os problemas do estado que ele está enfrentando para governar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu também queria cumprimentar, acho que o momento é oportuno, os novos 

paraenses, Doutora Milene, já há três anos e alguma coisa, e o Doutor Julival, também no 

mesmo período, com pouco mais de três anos de serviços prestados ao estado e ao tribunal. 

Como é que acontece? Conselheiro André, Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes sabem 

bem disso. É um critério rigoroso, onde um deputado apresenta uma proposição, respeitando e 

considerando os requisitos regimentais e da Constituição do estado do Pará, pessoas que 

tiveram relação com o estado e prestaram relevantes serviços ao estado do Pará, e há uma 

indicação. Depois da indicação vai às comissões, vai ao colegiado, a mesa diretora, e em 

seguida ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado. De qualquer maneira, o tribunal, por 

exemplo, sugeriu à assembleia, em virtude dos relevantes serviços prestados ao estado, dos ex-

presidentes Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União, e do Ministro Augusto Nardes. 

Como também mais recentemente, aliás, há alguns anos, ao Senador Jarbas Passarinho, ao 

Dom Vicente Zico, e várias outras situações que são de pessoas reconhecidas. Então eu quero 

fazer esse registro para, obviamente, nós paraenses espero que seja honroso para eles, para 

nós paraenses, com certeza, é uma demonstração de que agradecemos e de que reconhecemos 
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os relevantes serviços que eles prestam, prestaram e ainda vão prestar ao estado do Pará. 

Então é um título muito importante, acredito eu, que são concedidos a pessoas que de alguma 

maneira ajudaram a melhorar a qualidade de vida do povo do Pará. Doutora Milene recebeu 

por sugestão do Deputado Miro Sanova, e o Doutor Julival, por sugestão do Deputado Celso 

Sabino. Como também o Doutor Felipe Rosa Cruz, do Ministério Público de Contas, e Doutora 

Silaine, vão também os nossos cumprimentos e parabéns na mesma direção, visto que eles 

estão já há algum tempo prestando esses serviços relevantes à sociedade paraense. Tenho 

conhecimento de que o eminente Subprocurador, Doutor Patrick, também já foi agraciado, 

assim como o Doutor Guilherme, aliás, agora nessa aprovação, os integrantes do Ministério 

Público de Contas, não sei se a Doutora Deíla recebeu o título de cidadã Maranhense. Prestou 

grandes serviços lá, não a reconheceram, mas aqui a gente reconhece. Então, de qualquer 

maneira, eu queria cumprimentar a todos os deputados da Assembleia Legislativa, ao 

Presidente Márcio Miranda, aos deputados que aprovaram, analisaram as propostas, os 

currículos e tudo mais, ao Miro Sanova, ao Deputado Celso Sabino e a todos os deputados. 

Acho que o deputado que indicou a proposta, que foi analisada do Conselheiro Odilon, que 

não é paraense, mas já se tornou depois paraense pelo título de cidadão do Pará, o Deputado 

Valdir Ganzer, que também registramos aqui os nossos cumprimentos, os parabéns, porque 

vejam só o que ele propôs ao Odilon, a Doutora Milene e ao Doutor Julival e a todos os 

integrantes desta Casa. Então a todos, Senhora Presidente, cumprimentar os integrantes do 

poder legislativo por essa reconhecida e honrosa homenagem. Com relação à vinda do 

Governador, como disse o Conselheiro Nelson, que se colocou à disposição para vir ao 

tribunal, e vem, inclusive já marcou. Hoje ele está fora do estado, se não me engano. O Brasil 

passa por uma dificuldade, um momento de muita atenção, de muita preocupação, eu sempre 

digo isso porque o tribunal tem a obrigação de analisar o balanço geral do estado, talvez seja 

uma das mais importantes responsabilidades do tribunal, e eu posso dizer com tranquilidade 

que o estado do Pará está hoje, entre os da Federação brasileira, um dos que está em melhores 

condições no Brasil. Em alguns momentos está com muita dificuldade, e aí vão os 

cumprimentos ao Governador, no sentido de que ele consegue com habilidade, esforço, 

dedicação, enfrentar o problema, colocar o estado do Pará em condição extremamente 

relevante perante as crises que estão ocorrendo no Brasil. Então o governador, vindo ao 
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Tribunal de Contas, com certeza, vai ser não só a consagração da proposta do eminente 

Conselheiro Nelson Chaves, que nem talvez esperasse tanto com essa grandeza do seu projeto, 

pois chegamos até o Governador, quem sabe aqui teremos a presença de pessoas, como ele 

disse, de órgãos federais, de ministros, e tudo mais. Eu acho que isso é uma conversa 

extremamente importante. Então quero cumprimentar ao Conselheiro Nelson pela ideia que 

teve lá atrás, que cresceu, assim como o Fórum também. E hoje a consagração maior será a 

presença do Governador, que está em uma condição especial no Brasil. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 

exercício): O equilíbrio fiscal, não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exatamente! Então o estado do Pará, falamos isso com 

tranquilidade, está em uma condição diferenciada, claro que temos necessidades, recursos 

escassos, recursos que foram prometidos e não foi repassado, que estava combinado e não foi 

cumprido, que estava determinado em lei, mas o governo não ficou esperando isso, cuidou, 

como dizia o Doutor Almir Gabriel, de fazer o dever de casa e se preparar para crise. O estado 

do Pará não vive esbanjando dinheiro, mas o equilíbrio está posto, e o estado vive em uma 

condição boa. Daí a disponibilidade do governador de vir aqui, e assim ele vai com a 

Presidente da República, com qualquer Ministro para discutir essa questão da dívida que o 

Brasil tem com o Pará, nesse sentido. Então cumprimentar e parabenizar o Conselheiro 

Nelson, eu acho que vai ser um momento mais importante da Sexta da Integração, com a 

presença na quinta-feira do Governador, porque a sexta é uma data simbólica, efetivamente é 

claro que em um momento que precisar, obviamente, o tribunal não se furtará em alterar a 

data. Então eu faço esses dois registros, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria só pedir vênia ao Conselheiro Julival, 

porque ainda é na esteira deste assunto. O Brasil passa por muitas mudanças, e acho que nós 

temos, especialmente, as propostas que a gente faz em cima da mesa, com a luz solar como 

dizem os brilhantes advogados, clareza solar, Doutor Odilon, não é isso? Os argumentos. Eu 

acho que esses assuntos de estado têm que ser discutidos abertamente, e eu na vida pública que 

tenho, embora não seja tão longa, mas também não é tão curta. Está mais para longa do que 

curta. Estive desempenhando mandatos parlamentares, quer no nível municipal, quer no nível 

estadual, e nuca vi o Governador do estado vir ao tribunal de contas para debater a parte 
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administrativa do estado. A gente vê Governador do estado, Ministro, vir receber 

condecoração, essa que normalmente é a face da fé, vamos homenagear aqueles que merecem 

ser homenageado. No Fórum, de qualquer forma, começamos a trazer ministros, que vieram 

debater e fazer conferências para nós. E este fato quando a gente vem aqui, tivemos no 

lançamento do Fórum, nos dias que precederam o Fórum, até pela ligação que se estabeleceu 

a partir do Benjamin Zymler conosco aqui, especialmente agora no mandato do Ministro 

Augusto Nardes, que foi para Santarém com a Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, 

conseguiu-se mostrar para população que é possível nós discutirmos os assuntos sérios dos 

interesses institucionais de uma maneira aberta, não em ambientes fechados. Está lá o Ministro 

do Tribunal de Contas da União recebendo os Ministros de estado para discutir o caso das 

pedaladas, que o Conselheiro André e eu gostamos do esporte, mas não são as pedaladas do 

Robinho, e sim as pedaladas. Eu acho que as autoridades públicas, nos seus diversos níveis, 

devem interagir em um debate de um assunto público que vai ser discutido, embora na nossa 

sede, Conselheira Presidente, Doutor Antônio Maria, quero chamar a atenção para isso, é uma 

sessão pública, ver o Governador aqui, autoridade máxima do estado, mas, sobretudo, como 

um técnico que vem discutir aqui a parte técnica do estado. É um prestígio para a Casa, é 

importante ressaltar isso, e que nós vaticinávamos aqui, com o apoio de todos, humildemente 

uma proposta que fizemos, que isso pudesse se tornar um ciclo de estudos. Nós temos muitas 

instituições que fazem seus ciclos de estudos, e nós temos aqui tudo à mão, porque não 

interagir com as administrações em todos os níveis. Então quero registrar que, nesta 

observação que faço, é a primeira vez que nós recebemos na nossa Casa, a importância para 

um evento simplório que foi criado aqui, mas pela grandeza dos que vêm aqui, se transforma 

em um acontecimento expressivo, e eu tenho a impressão que no Brasil inteiro, Conselheiro 

Cipriano, prezado Conselheiro, eu não tenho notícias de um Governador e um tribunal de 

contas discutir. Ele poderia vir aqui na aprovação das contas. É uma situação quase solene, é 

especial, mas solene, mas vem aqui para uma reunião que justifico, que seja uma reunião de 

trabalho, onde os assuntos do mais alto interesse público possam ser debatidos e possam ser 

perguntados. Eu acho que essa é uma grande conquista do estado democrático de direito. É a 

oportunidade das autoridades interagirem com os servidores, com a população, para virem 

aqui em um diálogo aberto e franco. De maneira que eu espero que seja uma data muito feliz 
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pela oportunidade que todos vamos ter, e eu logicamente tenho muita esperança que outros 

tantos integrantes da administração pública possam, como posso até dizer, ser extremamente 

feliz. Eu até posso ir lá e até achava que não era possível convidar o Governador, Conselheiro 

André, convidar os secretários e tudo. Então eu quero deixar esse registro e festejar para que a 

Casa possa ter no dia 17 um grande dia. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Muito bem! Antes do 

Conselheiro Julival se manifestar eu gostaria de também de aproveitar, Doutor Odilon, e 

agradecer a Vossa Excelência por ter representado muito bem a nossa Instituição em um 

evento internacional, técnico internacional, que acredito que Vossa Excelência deve ter trazido 

algo de importante. Vossa Excelência representou a Presidência e o Tribunal de Contas. Quero 

lhe agradecer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Convocado Julival Silva 

Rocha: Sobre o título de cidadão, a Bíblia, no Novo Testamento, mais precisamente no Livro de 

Atos, capítulo 22, conta uma história interessante: O apóstolo Paulo, por pregar o evangelho, 

estava sendo perseguido, e em virtude dessa perseguição ele deveria ser preso. E quando ele 

estava sendo atado para ser açoitado, naquela época recebia-se uma quarentena de açoites, 

que era o que dizia o antigo testamento, mas por misericórdia ele dava uma a menos, eram 39 

açoites, e o apóstolo Paulo já preparado para receber os açoites, chamou o centurião e 

questionou: “Por ventura é licito a vocês açoitar um cidadão romano antes de ser 

condenado?” Então o Centurião foi lá ao tribuno e relatou isso para ele, dizendo: “Olha, 

vejam o que o senhor está a fazer, porque esse homem é um cidadão romano”. O tribuno 

chegou para o apóstolo Paulo e perguntou: “A mim esse título custou uma grande soma de 

dinheiro.” E o apóstolo Paulo fez essa abordagem já perguntando: “Quanto custou para 

você?" E o apóstolo Paulo respondeu para ele: “A mim é por direito de nascença.” Ele era 

cidadão romano de nascença. Veja bem, graças a Deus pela evolução do estado, vivemos em 

um estado democrático de direito, ninguém vive sendo açoitado por aí por não ser paraense, e 

isso já é uma grande bênção. Por outro lado, não paguei soma de dinheiro algum por este 

título, ainda bem por isso, até por que eu não teria condição de fazê-lo, também não sou 

cidadão por nascença, mas pela gratidão dos irmãos paraenses. É o empenho e as 

manifestações dos conselheiros, algumas vezes em plenário, o Deputado Celso Sabino, em 

virtude do nosso modesto trabalho, um dos requisitos é o reconhecimento pelos trabalhos que 
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nós desempenhamos. É um trabalho modesto ainda, eu estava falando com o Odilon: “Será 

que o nosso trabalho já é tão significativo assim?”. O Odilon falou, olha: “Se nós não 

fizermos até agora, temos 20 anos ainda pela frente para fazer.” Ainda bem que 

reconheceram já o nosso trabalho durante o período que estamos aqui e agradeço 

profundamente porque ouvir o hino do estado do Pará, agora na condição de cidadão 

paraense, com título dos paraenses dizendo para nós assim: “Sejam bem-vindos ao nosso 

estado, vocês são nossos irmãos.” Isso é maravilhoso. Eu agradeço profundamente por isso 

a todos os senhores, ao Deputado Celso Sabino mais uma vez, a todos os irmãos paraenses, 

e prometo mais uma vez que vou desempenhar com mais determinação ainda esse trabalho 

para fazer jus a esse título. Muito obrigado! Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Vossa 

Excelência antes de vir concursado para o nosso tribunal já prestava um trabalho, 

inclusive no Sul do Pará, São Félix do Xingu, uma cidade bem distante, mas uma cidade 

paraense. Então é merecido o título de Vossa Excelência, e também da Doutora Milene. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não sei se é 

exatamente isso, mas buscando em minhas memórias, na Revolução Francesa tinha um 

termo noblesse oublije, que significa o seguinte: “A nobreza ao nobre, cabe uma 

obrigação”. Metaforicamente esse título de cidadania cabe uma obrigação a cada um dos 

senhores. Obrigação essa que tem sido de cada um que estão aqui de construir, no meio 

desta floresta, esta civilização que precisa necessariamente ser diferente das outras, 

porque tem as peculiaridades, como fala o Conselheiro Nelson, especificas. Sou contra 

qualquer conceito xenófobo, aliás, sou contra até de fronteiras. Me dói muito a situação 

que eu assisto na Europa, da questão dos sírios com a migração, me incomoda mais ainda 

imaginar que os húngaros, que hoje restringem a migração para lá, também já viveram 

momentos de restrições quando fugiam da guerra, mas não se comunicaram, ou seja, talvez 

por não conhecer a história, estão repetindo nos seus mais nefastos enganos. Mas eu 

comemoro com muita felicidade, Conselheiro Cipriano, e leve ao Deputado Celso, e aos 

demais deputados, que Celso transmita a perspicácia, a oportunidade de saber da grande 

contribuição que podem já ter feito, mas que podem ainda muito mais, Conselheira Milene, 
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Conselheiro Julival, Conselheiro Odilon, assim como os senhores Subprocuradores e 

Subprocuradoras. Acho que os Estados Unidos, assim como Brasil, têm chance de serem 

países diferentes dos demais porque justamente nós somos frutos de uma fantástica 

miscigenação. E essa miscigenação, como diria meu pai, essa heterólise mistura de raças 

permite com que nós formemos um caldo cultural mais inteligente. Este caldo cultural feito 

de mineiros, baianos, catarinenses, cearenses, paraenses, talvez fortaleça a gente a criar 

uma sociedade próspera, justa, feliz, como aquela que nós buscamos quando nós dirigimos 

inicialmente para sermos homens públicos, não é Conselheiro Nelson, Conselheiro 

Cipriano? Por isso, parabéns a vocês, mas mais parabéns a intêligência da Assembleia 

Legislativa que sabe desafiá-los na tarefa sublime de transformar essa região, como diria o 

ex-deputado Gabriel Guerreiro, esta pedra bruta em um diamante. Conselheiro Nelson, 

Conselheira Lourdes, tem sempre uma pergunta que é “O homem que faz a história, ou a 

história que faz o homem?” Não é isso? É como quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? 

Eu acredito que só ocorreu Napoleão porque existia um movimento na Europa propício ao 

surgimento de uma figura como Napoleão. Mas, com certeza, se Napoleão não fosse aquela 

mente diferenciada, ele não teria provocado as mudanças que ocorreu. Assim como o 

aparecimento de Hitler, na Alemanha, que ocorreu porque existia um ambiente que 

permitia o surgimento de uma figura como aquela, tão centralizadora, mas que, também, 

por razões xenofobistas levantava a autoestima do povo alemão, que estava caída, antes de 

uma propaganda massiva no tempo de Bismarck, de que a Alemanha era melhor que os 

outros. Ou seja: o meio e o homem ocorrem simultaneamente. É o que está ocorrendo 

agora, Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, Senhores 

conselheiros, Milene, Julival, Odilon, Senhor Procurador. Há uma sinergia de uma 

geração de pessoas e costumes, que mais ou menos de mesma procedente, a data exigem 

uma nova postura de estado, mais transparente, onde um governador que está no estado 

governando, neste momento, é efetivamente republicano, e efetivamente sabe da 

transitoriedade do seu tempo no governo do estado, e não sobe e se encastela nele. Por 

isso, Conselheiro Cipriano, com muita clareza, com muita visão, porque o conhece 

profundamente bem, diz que isso é possível porque é o Simão Jatene, sujeito que realmente 
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tem prestigiado esse tribunal de contas porque sabe da importância desta Instituição como 

um instrumento fundamental a este estado democrático de direito montado em nosso país. 

Quando o Conselheiro Nelson, eu não diria nem clarividência, mas com muita paixão pela 

coisa pública diz: “Olha, nós temos que dividir com os outros as nossas responsabilidades, 

mas para dividir é necessário que eles tenham conhecimento do que se faz, e da tarefa 

deles, e da mesma maneira os funcionários para poderem entender qual é a função do 

Tribunal de Contas dentro deste contexto, tem que entender o que é saúde pública, o que é 

educação, o que é segurança.” E amanhã provavelmente através do Governador Simão 

Jatene vão entender da dificuldade do que é a responsabilidade fiscal, aquilo que a 

presidente Dilma abandonou, e o Governo anterior, com o Presidente Lula, também 

abandonou, e que está nos fazendo descarrilar em um momento de prosperidade do mundo, 

e nós estamos perdendo prosperidade, empobrecendo. Um país que, lembrando novamente 

o Deputado Gabriel Guerreiro, é uma gema da melhor qualidade, mas que nas mãos ruins 

de um trabalhador de pedras, talvez não se torne o melhor diamante. E eu acredito que este 

deva ser o tema da palestra, ou da discussão, ou da conversa que vai ter com o Governador 

Simão Jatene, que vai explicar das dificuldades que hoje exigem para um administrador 

público, para o governador, com relação à responsabilidade fiscal. Uma coisa tão simples, 

Deíla, como saber que a gente tem que ganhar mais do que gasta ou gastar menos do que 

ganha, e parece incrível, isso não é tão simples assim para os administradores públicos do 

Brasil inteiro, em especial destes que estão administrando a União. Por isso, Conselheiro 

Nelson, Conselheiro Cipriano, Conselheira Milene, Julival, Odilon, Lourdes, e o 

Conselheiro Luís Cunha, que apesar da sua ausência, que é um entusiasta deste 

prosseguimento, é realmente momento de festejo, não para o tribunal apenas, mas para o 

Pará, esta comunhão entre o executivo e tribunal em termos de buscarmos informação, 

conhecimento, para melhor gerirmos a coisa pública. Obrigado, Conselheira Lourdes. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Primeiramente, Senhora Presidente, eu gostaria de agradecer a homenagem e o título 

recebido pela Assembleia legislativa do Estado. Desde que eu cheguei aqui, em 2012, fui 

recebida por esta terra cheia de encantos, cheiros e sabores, por pessoas muito carinhosas 
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que me receberam com muito carinho, muita alegria, e com muito acolhimento também. Se 

já me sentia paraense de coração, eu recebo esse título como uma forma de oficializar a 

minha cidadania, e, como bem disse o Conselheiro André, enxergo isso como um desafio, 

porque eu acredito que com toda homenagem vem também uma maior responsabilidade. 

Então eu creio que isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade de honrar o nome 

do Pará e defender o interesse da sociedade paraense no que tange a adequada, proba e 

correta utilização do dinheiro público. Então eu gostaria de agradecer ao Deputado Miro 

Sanova pela indicação do meu nome, a todos os deputados da Assembleia Legislativa que o 

aprovaram, gostaria também de agradecer a todos os servidores, porque a gente foi 

avisado de última hora, eu pelo menos fui avisada de última hora, então não tivemos tempo 

de comunicar todo mundo, mas os poucos que eu comuniquei eu tive a honra e a grata 

supressa de ver ontem na Assembleia Legislativa e fiquei muito feliz com o prestígio de 

todos os servidores que lá estiveram. Também não posso deixar de agradecer ao meu 

marido, Luiz André, que sempre me apoiou e me acompanhou em todos os meus sonhos, e 

que fez dele também essa terra. E mais uma vez quero agradecer o carinho com que todos 

vocês nos acolheram e parabenizar os representantes do Ministério Público, Doutor Felipe 

e Doutora Silaine, que receberam o título e também o meu amigo, colega, Doutor Julival, 

companheiro de todas as horas nesse tribunal, que também recebeu o título ontem. Então 

mais uma vez obrigada, e encaro isso como um desafio, Conselheiro André, para que a 

gente realmente possa exercer a nossa missão de tutelar e defender o erário público de 

modo a ter políticas públicas e uma sociedade mais justa e igualitária, atingir os objetivos 

que são esculpidos lá no artigo 3º da nossa Carta da República. Obrigada! Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 

exercício): Eu gostaria de resumidamente repassar o currículo da Doutora Deíla, posto 

que é a primeira vez, o primeiro momento, o primeiro contato nosso com Vossa Excelência, 

que tomou posse ontem no cargo de Subprocuradora do Ministério Público de Contas, pelo 

concurso público lá realizado, e retorna para este estado, já fazendo a sua morada, com 

certeza por muito tempo, trazendo inclusive a sua família para esta terra. Terra onde 

nasceu, mas que teve por muito tempo o seu convívio com o nosso vizinho, o estado do 
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Maranhão. E hoje a Doutora Deíla, que possui graduação em Medicina pela Universidade 

Federal do Maranhão, graduada também em direito pela mesma Universidade, é 

professora nas disciplinas de Biomédica e Auditoria Médica, tem experiência na área de 

direito, com ênfase em direito médico e auditoria médica de planos de saúde privados e 

pelo SUS. Então, com certeza, a sua experiência vem somar-se aos momentos do trabalho 

do Ministério Público e vai fazer, assim como os outros procuradores que chegaram de 

outros estados e estão fazendo, como disse o Conselheiro Cipriano, o dever de casa e 

realmente enaltecendo o nome do Ministério Público. As provas estão aqui pelos próprios 

representantes legais da sociedade que são os nossos deputados, retendo o reconhecimento 

não só aos nossos auditores que vieram também de outros estados, e estão aqui já há 

algum tempo, mas aos procuradores do Ministério Público que vieram de outros estados 

para servir ao nosso estado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Subprocuradora 

Deíla Barbosa Maia: Bom dia a todos, muito obrigada pela recepção calorosa, eu vou dar 

uma peculiaridade do meu nome que talvez vai facilitar para vocês. Meu nome foi 

escolhido pela minha mãe, vem do latim, Dei, que é Deus, e Ila que é dádiva, então é 

dádiva de Deus. Eu gosto muito do significado do meu nome. E eu sou nascida aqui em 

Belém porque minha família é toda de Belém, mas meus pais já moravam em São Luís na 

época, vieram só para eu nascer aqui, por conta da família aqui residir, e eu só nasci e 

voltei. Nunca morei, mas sempre visitei bastante, então conheço profundamente os 

costumes, a culinária paraense, sei da tradição dos paraenses de ser um povo bastante 

hospitaleiro, e isso eu tenho sentido bastante realmente, onde eu tenho sido bem recebida, 

tanto ontem lá na minha posse, como hoje aqui na minha primeira sessão que assisto do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. E dizer que eu estou muito feliz de voltar a minha 

terra, muito obrigado pelo acolhimento de vocês. Estarei aqui em outras sessões. Estarei 

na quinta-feira para prestigiar esse evento que eu acho ímpar, inclusive, um Governador 

vir discutir com o Tribunal de Contas, com os conselheiros, acho uma iniciativa muito 

louvável. E estarei aqui à disposição de todos, obrigada mesmo. O Maranhão também tem 

suas delícias. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira (Presidente em exercício): Agradeço a Deus, aos Conselheiros, Conselheiro 
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Nelson, Cipriano, André, Odilon, Julival e Milene, agradecer ao Procurador Geral e todos 

os procuradores e subprocuradores do Ministério Público, agradecer a todos os servidores 

e servidoras desta Corte de Contas, porque, durante este período que estivemos à frente 

dos trabalhos da presidência, encontramos de todos o carinho, o apoio, a atenção para que 

pudéssemos hoje ou amanhã estar repassando a presidência para o seu titular e tenho 

certeza que ele deve estar tranquilo, voltando ao nosso convívio de trabalho com toda a sua 

energia restabelecida. Portanto, eu agradeço muito a colaboração, compreensão e carinho 

de todos, nesse momento, que juntos administramos esta Corte de Contas.  E nada mais 

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

Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e quarenta e oito minutos (11h46min) e 

mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 15 de setembro de 2015. 
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