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ATA Nº 5.344 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

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

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

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira, Julival Silva Rocha e a 

Excelentíssima Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 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 da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira por motivo de férias. 

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

treze (13) de outubro, 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 

Junior: 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 Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, não havendo 

expediente a ser lido, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, 

transfiro a direção desta sessão ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, 

conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa relatar os processos em 

pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência após os 
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cumprimentos iniciais determinou ao senhor Secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2008/51224-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Casa dos Estudantes da 

Região Norte do Estado do Pará, responsável Erlene Viegas Rodrigues, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com aplicação da multa regimental 

à senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann (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, e, aplicar à 

senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta 

e seis reais), pela não apresentação do Laudo de Execução, descumprindo a Resolução nº 

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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50158-5, que trata da Prestação de 

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

Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Emiliana Sarmento 

Ferreira, responsável Odília Santos Nogueira, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

pela regularidade das contas, dispensando a responsável da aplicação da multa regimental em 

face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas e aplicar a multa regimental à senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann (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, e, aplicar à senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo 

não encaminhamento do laudo em questão, descumprindo, assim a Resolução nº 13.989/95. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Neste momento, Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias, restituiu a 

Presidência à Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio e 

determinou ao Secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2010/52114-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

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

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

contratações o senhor João de Deus Reis da Silva (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contratações, 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 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 João de Deus Reis da Silva 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 combinados com o art. 283 do Ato 63/2012 TCE/PA. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50221-1, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora 

foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com exceção dos 

dezoito contratos listados na tabela de fls. 158/159 dos autos (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa).  

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

para deferir os registros, com exceção dos dezoitos contratos, e, aplicar ao senhor Fernando 
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Jorge Azevedo a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela remessa intempestiva dos 

atos para análise 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 do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

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

lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foram anunciados os Processos 

nºs 2011/53011-5, 2011/53012-6, 2011/52212-8 e 2011/53135-5, que tratam 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 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com 

aplicação da multa regimental à responsável pelas contratações (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que a responsável pelas presentes contas, Senhora Ana Célia Cruz de Oliveira 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: Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Luís 

Cunha. Digníssimo Representante do Ministério Público de Contas, Senhores Conselheiros, 

Senhores Conselheiros Substitutos, Senhoras e Senhores. Ana Célia Cruz de Oliveira, 

Assistente Social, Servidora Efetiva da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, ex-

presidente no período janeiro de 2011 a julho de 2012, período em que pedi a minha grata 

exoneração. Antes de iniciar minhas considerações, gostaria de registrar meus agradecimentos 

ao Excelentíssimo Relator, Conselheiro Nelson Chaves, por atender o meu apelo, que 

considero como último suspiro, em demonstrar o quanto é difícil a vida de gestor, 

especialmente à frente de uma instituição sócio educacional. Uma instituição que era a antiga 

FUNCAP em 2011, e nós tivemos que nos adaptar à nova legislação, SINASE 2012, e passou a 

se definir então como Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, cuja missão é 

atender adolescentes em conflito com a lei entre 12 a 18 anos incompletos, e, 

excepcionalidade, até os 21 anos de idade. Prestando serviço desde a custódia, que é quando 

da entrada na delegacia de atendimento, quando ele é aprendido. E nós somos responsáveis 

pelo serviço assistencial na custódia até a medida de privação de liberdade, que é a 

internação. A fundação possui seis internações, das quais duas: Santarém e Marabá, são as 
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mais complexas na minha opinião enquanto profissional. São muitas as dificuldades e, 

principalmente, de ter naqueles municípios trabalhadores qualificados para esse atendimento, 

que é inclusive classificado como de alta complexidade dentro da lei de Assistência Social. E 

um dos fatos que me colocou muita dificuldade, estava fora da instituição, estava no Tribunal 

de Justiça como analista judiciário desde 2003, e quando retornei para a minha instituição eu 

não era mais a mesma, mesmo assim, tive como servidora pública que assumir o cargo para 

tentar restabelecer a ordem naquela casa. É muito difícil não só de cumprir o que diz o 

Estatuto e a nova legislação, que em 2011 se discutia que era apenas um sistema de 

metodologia, e passou a ser uma lei nacional que é o SINASE. Além de você não ter 

profissionais, eu não diria nem qualificados, com habilitações primárias para esse atendimento 

sócioeducativo, você tem um quadro muito reduzido, especialmente o quadro na categoria de 

monitores, que é o sócio educador, por diversas razões. É muito difícil essa convivência diária 

com o adolescente, desde a semiliberdade até a internação. Então essa rotatividade é muito 

alta e, à época, nós tínhamos uma lei, um decreto governamental, que era de seis meses, 

prorrogados por mais seis meses. Isso inclusive era o que mais nos colocava em situação 

difícil, pois quando mal você contratava e cumpria os prazos das remessas e da legalidade, 

você já estava formando outro grupo para substituir. Somente em 2012, inclusive fizemos frente 

de mobilização junto aos parlamentares do estado para que esse decreto pudesse ser ampliado 

pelo menos de um ano por mais um ano, quando passou a vigorar em 2012. Ainda assim isso 

não é o suficiente, porque o monitor, especialmente o monitor, que vocês vão ver que é o maior 

número. O primeiro e único concurso da Fundação foi em 2004, e o seu quadro se completou 

em 2006. De lá para cá não tivemos concurso público. Então é o tempo todo você trabalhando 

com essas renovações de contratos temporários. E essa deficiência nossa, inclusive a própria 

desistência do trabalhador, desde o técnico social, nas categorias de Assistente Social, 

pedagogo, psicólogo, passava às vezes uma semana contratado, e ele próprio desistia devido à 

natureza do trabalho. E a casa também estava muito difícil, muita violação de direito tanto dos 

servidores para com os adolescentes, quanto dos adolescentes nas agressões, nos motins, nas 

fugas em massa, nos reféns dentro da casa. E esse foi o quadro que nós encontramos, e isso foi 

realmente muito desgastante e que, ao mesmo tempo, embora não tenha registrado aqui, nós 

tínhamos a maior nódoa da sócioeducação do Brasil, quando nós tínhamos duas delegacias: 
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Seccional Telégrafo e Val de Cans, funcionando como duas internações. E sofríamos pressões 

do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente para que fechássemos e 

pudéssemos ter verdadeiramente uma internação, quando nós ficávamos muito tempo fazendo 

gerenciamento para que a grande internação de Benevides pudesse ser instalada, pois já havia 

seis anos em construção e não se conseguia enquadrar, dentro dos parâmetros da nova lei, 

para que fechássemos as duas delegacias. Acredito que os senhores devam ter acompanhado 

em matérias de jornal e televisão, quando tivemos as duas delegacias invadidas por grupos de 

traficantes para retomar, para tirar, sequestrar, os nossos adolescentes. Então foram 

momentos muito tumultuados, que nós vivemos especialmente no ano de 2011, que eu não sei 

como não pereci nesse ano. E confesso que não tive realmente a facilidade de perceber esses 

detalhes de publicação, porque a preocupação era ter o quadro para segurar a casa. A nossa 

meta maior era reduzir ou diminuir as violações, as fugas, os motins e as rebeliões, e até que 

conseguimos a partir do segundo semestre de 2011, e realmente foi muito difícil. A própria 

instituição parece que estava acostumada a não cumprir esses prazos, e via isso com uma 

naturalidade. E eu, como assistente social, não tive o amparo devido da minha equipe jurídica 

para estar mais atenta a isso e dar esse cumprimento. E analisando os casos, eu considero 

irretocáveis as razões contidas no parecer da ilustre Procuradoria de Contas, que dosou o 

caso concreto, e analisados em conjunto com os princípios acima citados, aponta pela 

aplicabilidade do anexo à Resolução TCE-PA nº 17.459/2007, ressaltando, todavia, ser de 

competência exclusiva deste egrégio plenário o acatamento das justificativas apresentadas nos 

autos. Apelo que seja a aplicação pelos julgadores no caso concreto desses processos, que se 

use instruções técnicas com certa razoabilidade, tanto pela primariedade da ré, pois não houve 

nenhuma intenção. A minha história de servidora pública é bastante limpa. Inclusive lembro 

que em 1995 tive um trabalho belíssimo, quando o Senhor Presidente à frente do terminal 

rodoviário, guia dos viajantes, era motivo de orgulho, sou projetista da área social, embora 

venha dizendo que não tenho tato para ser gestora, sou projetista, mas na época o governo 

precisava da minha presença, havia um apelo muito grande do próprio judiciário, por ser 

analista, por ter essa história limpa para que pudesse assumir. Até parte da oposição dizia ao 

Governador Jatene: “Coloque a Ana porque é uma pessoa séria; é uma pessoa que vai 

arrumar a casa com muita seriedade.” Eu queria então apelar. Eu estou um pouco nervosa, 
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pois é a primeira vez que me encontro na condição de ré e espero que seja a última, e pela 

razoabilidade, inclusive a minha moral, eu não sei o que é pior: se é pagar os 300 reais, que eu 

me viro e pago, sou arrimo de família; ou a publicação do meu nome. Desculpe-me, eu não 

consigo mais. É o que tinha para dizer. Obrigado pela oportunidade. Vou tentar me recompor, 

e fico à disposição. Desculpa! A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, Doutora 

Ana Célia. Em primeiro lugar o meu respeito à senhora, a forma da sua explicação, e, veja 

bem, eu não posso resolver isso sozinho. Eu só vou resolver isso com a anuência do plenário, 

sei que tenho uma decisão a ser tomada. A área que Vossa Senhoria traz aqui para a nossa 

avaliação na sua defesa, sua seriedade, cumprimento do dever de servidor público, a condição 

que nós acompanhamos dos meninos colocados em uma delegacia como se fosse um processo 

de reeducação. E a senhora deve saber que por coincidência, e eu digo isso não para me 

ufanar, mas dizer que foi pela nossa iniciativa que tive a oportunidade de estar aqui honrado 

pela confiança dos conselheiros de então na presidência desta Casa, quando assinamos o 

convênio com a FUNCAP naquela altura, 1995. E veja a coincidência dos fatos, nosso 

presidente hoje, o Conselheiro Luís Cunha, teve uma atuação correta, profissionalmente 

elogiada à frente da Fundação dos Terminais Rodoviários do Pará, mas o que mais elogiei 

dele na época em que esteve à frente dos terminais foi a forma generosa, caridosa, solidária 

com que tratou aqueles meninos desvalidos, que usavam droga, as meninas se prostituíam no 

terminal rodoviário. E a intenção e atuação do Luís foi exatamente no sentido de humanizar, 

de dar uma mudada, e conseguiu grande parte isso, e, na minha visão, até se sobrepujou muito 

mais aos efeitos também positivos que ele obteve no gerenciamento da fundação dos terminais 

rodoviários. A coisa de um mês e meio, dois meses, pela primeira vez nós, e especialmente o 

presidente, o que é emblemático, representa a Instituição, fizemos uma visita 

extraordinariamente alegre. Hoje a FASEPA tem o Doutor Simão Pedro na sua direção, onde 

nós fomos testemunhar o desejo de uma sociedade por meio das ações governamentais, de se 

fazer alguma coisa no sentido da ressocialização, de trazer esses meninos de uma forma digna 

de volta à vida. E ao lado de uma alegria de estarmos lá, de sermos solidários, também a 

enorme apreensão de constatar que, por mais que façamos, tem-se a sensação que é um pingo 

d’agua no oceano, tanto e tanto se precisa fazer nessa área. E o Presidente sabiamente foi lá 
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para que fizéssemos a assinatura de um convênio com a FASEPA. Pela primeira vez na história 

desta Casa, o tribunal se desloca pela sua administração, presença de conselheiros, e aqueles 

que não puderam estar lá naquele momento, por outra agenda anteriormente acertada, mas 

com o endosso de todos, inclusive do Douto Ministério Público de Contas, nós fomos lá para 

testemunhar a importância e a solidariedade que esta Casa vem dando ao longo do tempo. 

Estou falando de um convênio de 1997, e este convênio passou pelas administrações, 

especialmente da Conselheira Lourdes e do Conselheiro Cipriano, no sentido do prestígio de 

dar a essas crianças, a esses jovens, a oportunidade de uma vida melhor. O fato, portanto, a 

senhora não poderia estar em Casa mais sensível a esta área, por paradoxal que possa parecer 

a alguns que ainda teimam, insistem em pensar que um Tribunal de Contas é feito de gente de 

ferro, de aço, como se todos nós aqui não fossemos seres humanos e sensíveis aos dramas da 

sociedade, como eu vejo nos jornais, e acompanhei na televisão de hoje, o extraordinário 

pronunciamento do Papa, pedindo perdão humildemente, de maneira extraordinariamente 

benéfica para exemplificar a humanidade, pedindo perdão pelos erros da igreja. E eu fico às 

vezes me perguntando: “Quantos tantos nesta vida pública brasileira não deviam pedir perdão 

pelos seus atos”? Não pelos seus erros, porque todos somos humanos, mas quando o erro é 

acompanhado da má fé, aqueles que subtraem o dinheiro público, que falta tanto em áreas 

como as que a senhora vem defender aqui, e falta o remédio, falta escola, pela malversação 

desse dinheiro. Então tantos, e tantos, e milhares quem sabe, com o país que hoje nós 

atravessamos deviam ter a humildade do Papa e vir pedir perdão por aquilo que fizeram ou 

que deixaram de fazer. Então eu estou submetido aqui a uma questão da multa, o processo esta 

todo bem instruído. Quero dizer o seguinte: nós todos que passamos pela vida pública, a 

simples menção do nome de Vossa Senhoria para pagar uma multa, isso não dilacera uma 

reputação, isso não mancha a trajetória que a senhora tem na vida pública, a multa não é uma 

ato menor, é uma natureza formal, não é, portanto, um golpe no erário público, agora as 

razões de Vossa Excelência eu tenho que olhar de uma forma administrativa. É simplesmente, 

Conselheiro André, e já vou ter a honra de passar, e outro lado, em relação, acabei de multar, 

dizia para o Conselheiro Cipriano, acabei de dar a multa a um agente, exatamente igual, ele 

apenas perdeu o prazo no encaminhamento, e nós temos que ter também o critério da justiça 

com todos aqueles que vêm aqui a este plenário fazer as suas defesas e suas reivindicações. 
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Mas eu, sinceramente, estou aqui batalhando para encontrar um rumo, uma saída por aquilo 

que aqui aconteceu, e fico muito feliz de escutar o Conselheiro André Dias, quem sabe me 

ilumina em outro caminho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Obrigado Conselheiro Nelson. Eu queria começar e explicar que essa multa é 

pelo descumprimento de um prazo. Eu sempre faço essa comparação, se no dia 31 de março eu 

não entregar a declaração do imposto de renda, pode ter caído o avião onde estava a 

declaração que iria entregar, pode ter tido uma catástrofe, não tem jeito, no dia 1º de abril ou 

31 de março, não me recordo, no dia seguinte tem uma multa, e não temos como discutir isso 

com a receita, pois a receita está certa. Então o primeiro paradigma que temos que ter como 

referencia é esse. Segundo, eu vou separar por parte para poder chegar a uma conclusão, 

Conselheiro Nelson. Tentar ver se aminha visão ajuda a sua formação de opinião. Organizar 

uma sociedade é muito complicado, quanto mais com as atribuições que o estado passou a 

assumir, porque ele não é só mais mediador de conflitos, mas é também promotor de diversas 

ações remediadoras de desigualdade, entre elas a oportunidade de oferecer a jovens e a 

adolescentes que cometeram delitos para que se corrijam e se reintegrem à sociedade. Essa é 

das funções mais sublimes que o estado pode assumir e corrigir cidadãos para que se tornem 

bons cidadãos. Ou incluí-los, tirá-los da marginalidade de uma sociedade e incluí-los na 

sociedade, se tornarem seres produtivos. Para isso é necessário, sem dúvida, que se conte com 

pessoas qualificadas para a função, mas mais que qualificadas, pessoas abnegadas, porque é 

uma função, Conselheiro Luís, como Vossa Excelência colocou aqui mais de uma vez, bastante 

difícil. Lidar com um filho, sobrinho, parente, delinquente é difícil, imagina lidar com quem 

você não tem uma relação de afeto, que torna mais difícil todo o procedimento. Então quando 

eu ouvi o pronunciamento, eu observei algo que é muito importante para nós, aqui, tentar 

identificar a diferença entre o dolo e a culpa, entre a vontade de não cumprir, pré-

determinada, e a eventual falha, por negligência, imprudência, imperícia. Ela confessou: 

“Olha, eu estava mal assessorada.” Bom, então já vimos o outro item que queria levar. Na 

minha avaliação, essa senhora disse: “Olha, eu fiz o melhor que pude, e não tive a intenção de 

descumprir, eu não a cumprir porque a minha equipe não observou o que tinha que ser 

cumprido.” Então afastamos o dolo da vontade de descumprir, porque mesmo na declaração 

de imposto de renda, muita gente também não a entrega na vontade dolosa de criar uma 
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circunstância que fuja do compromisso com a receita, mas às vezes acontece por outro motivo 

que não é por dolo. Item três – Eu estava observando com o Conselheiro Odilon que na 

verdade tem quatro processos que imagino que sejam semelhantes, um atrás do outro, e nós 

vamos a uma situação, que eu e o Conselheiro Luís há um tempo vimos nos preocupando, em 

relação ao ex-secretário de obras, porque ele pode não ter sido condenado por uma devolução, 

mas a quantidade de multas que ele tem dá quase uma devolução. Hoje me preocupa muito, 

Conselheiro Nelson, quando vejo os noticiários da televisão, da rádio, ou mesmo a imprensa 

escrita, uma separação muito grande entre funcionários públicos voltados para os bens 

públicos, e funcionários públicos voltados para o seu bem dentro do poder público. E essa 

separação clara diz: Como eu faço para na nossa condição, no nosso pequeno espaço, dar 

exemplos, e dizer que aquele funcionário é voltado para o bem público, que nós fazemos 

questão que ele continue voltado para o bem público; e aquele funcionário que é voltado para 

o seu próprio bem, dizer: “Meu amigo, eu preferia que tu deixasses a vida pública, porque se 

tu queres tratar só de seu interesse, vai tratar na iniciativa privada, e mesmo assim ainda tens 

que se considerar a parte que tu tens que passar da receita, tem a parte da sua obrigação 

social com a sociedade e etc”. Então, pelo que tenho conhecimento da vida desta senhora, pelo 

que ela nos colocou, eu não gostaria de perdê-la da vida pública. Eu gostaria de estimulá-la a 

entregar-se de corpo e alma, de conhecimento e de espírito, à causa que nós precisamos que 

seja defendida. Então eu queria, não posso fugir da lei, nós não podemos, não podemos deixar 

de aplicar a devida pena, multa, pela falha, mas que ela seja uma multa onde se cumpra a lei, 

mas que não seja a multa que retire da pessoa a motivação ou coragem de assumir um cargo 

público. Há algum tempo atrás uma senhora esteve aqui e disse que assumiu uma determinada 

função, e ela não se sentia qualificada àquela função. Eu disse: “A Senhora devia ter antes dito 

que não se sentia qualificada, ou se qualificava primeiro, agora a senhora tem obrigações a 

cumprir.” Então eu sugeriria o seguinte: que Vossa Excelência pensasse e eu acompanharia 

Vossa Excelência nessa indicação, estaria a sua disposição para pensarmos juntos se fosse 

necessário, junte os quatro processos ao invés de separá-los, ao invés de traçar uma multa 

para cada um, de repente se traça uma multa em conjunto, de forma que a multa se torna um 

valor mais palatável, mais acessível à pessoa. A pessoa vai ser devidamente marcada na sua 

lembrança: “Olha, eu falhei, e eu fui multado por ter falhado.” Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu fico preocupado 

porque nesse caso teria que aplicar uma multa para cada processo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Exatamente! A minha ideia era de ver 

uma maneira de juntar os quatro processos. Pois não Conselheiro Odilon. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, antes de tudo bom dia 

a todos! Naturalmente o Conselheiro Nelson não leu o relatório dos processos posteriores, mas 

se todos eles tiverem a mesma conclusão, a gente pode usar o artigo nº 109, parágrafo único 

do Regimento, e submetê-los todos em um único lote, se eles forem todos pelo registro, e assim 

possibilitarmos todos em uma única multa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu queria dar um depoimento a Senhor Ana 

Célia, Conselheiro André. Para mim, ela é um exemplo de servidora pública. Nós tivemos 

agora recentemente a experiência: Eu, Conselheiro Nelson Chaves e a Conselheira Lourdes 

Lima fomos à FASEPA, antiga FUNCAP, que ela dirigiu. E eu lembrei uma frase da Doutora 

Milene, nossa Conselheira Substituta, quando retornou de Breves, Marajó. Ela disse que a vida 

dela seria outra, e que, a partir daquele momento, existia uma Milene antes de conhecer 

Breves, e outra cidadã depois que conheceu o Município de Breves. Perto do que a gente viu na 

FASEPA, Doutora Milene, não tem comparação. Breves é uma maravilha. Ali a gente se 

deparou com uma situação de jovens, adolescentes, que poderiam ser nossos filhos, e que estão 

atrás das grades. Alguns rapazes bonitos, com boa aparência, e agente vendo ali um futuro 

comprometido. E são essas pessoas, como a Dona Ana Célia, que cuidam dessa gente e que 

têm o desafio de tentar mudar o rumo da vida daquelas pessoas. E ela fez uma referência, 

Doutora, e isso que eu quero lhe dizer Conselheiro André. Eu quando fui dirigir os terminais 

rodoviários a convite do Governador Almir Gabriel, cuidei da gestão pública de 23 terminais 

rodoviários. Mas quando eu cheguei ao terminal de Belém, e lá funcionava a administração da 

fundação, dos terminais rodoviários, eu encontrei um problema social gravíssimo: mendigos, 

prostitutas e os menores, que a gente chamava na época de menor infrator, que agora não se 

chama mais assim, não é Dona Ana Célia? E tinha uma sala da tortura, no próprio terminal 

rodoviário, para poder punir esses meninos que teoricamente roubavam, consumiam drogas e 

se prostituíam no terminal rodoviário. Eu disse: “Meu Jesus, o que é isso?” Então eu cuidei da 

gestão, mas tive que resolver o problema social. Os doentes, principalmente os mendigos, eu fiz 
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uma parceria com o Abrigo João de Deus, que trata dos doentes, dessas pessoas abandonadas 

que andam pelas ruas de Belém, um abrigo muito conceituado da igreja católica aqui em 

Belém. As prostitutas nós afastamos de lá. Eram pessoas teoricamente saudáveis e as 

afastamos de lá com o devido cuidado. Mas os meninos a gente não poderia afastá-los de lá, 

alguns moravam no terminal rodoviário, um deles há dois anos não aparecia na casa dos pais. 

E ali eles consumiam drogas, prostituíam-se e roubavam porque eles precisavam de dinheiro 

para comprar drogas, por isso roubavam os passageiros. E foi justamente com essa pessoa que 

está aqui na minha frente, olha como o mundo dá voltas, que a gente fez uma parceria com a 

FUNCAP para resolver o problema. E fizemos um projeto chamado “guia dos viajantes”. A 

gente envolveu o juizado, envolveu também a administração municipal (FUNPAPA), e da parte 

do terminal eu disse: “Olha, eu vou dar uma bolsa, salário mínimo, para cada garoto, dar 

alimentação, uniforme e tudo, mas eu não dou conta, eu não tenho experiência com isso, eu 

preciso de vocês.” E eles construíram para mim um projeto, e nós salvamos vinte e cinco 

adolescentes. Salvamos porque apenas um deles, chamado Osmar, não teve condições porque 

estava em um estado bastante avançado de envolvimento com as drogas, por isso precisou ser 

internado para tratamento. E esse projeto teve tanta repercussão na época que o Governador 

Almir Gabriel foi duas vezes ao terminal rodoviário. Depois de sua inauguração nunca um 

governador havia ido lá. O doutor Almir Gabriel ficou muito tocado com o projeto. Então foi 

uma experiência exitosa que marcou a minha vida, e eu contei com o apoio desta servidora 

pública. Então o entendimento, diante de tudo que vi e convencido dos argumentos dela, é que 

o erro formal. É intempestividade. E nós fomos lá, Conselheiro Nelson Chaves, é uma coisa 

complexa. Se a gente olhar hoje FASEPA, antiga FUNCAP e SUSIPE, tem diferença, mas é 

uma coisa muito complexa, a SUSIPE não consegue fazer concurso público há anos, agora não 

tem jeito e terão que fazer. Eles entendem que fazer concurso público complica mais a coisa, 

porque eles têm que trocar de agente penitenciário todo o tempo. É muito complicado o 

trabalho do agente penitenciário. Agora não, a SEAD determinou, até por conta também de 

uma visita da nossa Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, a realização de concurso 

público para 1.000 agentes penitenciários, mas a gente vendo experiências de São Paulo, Rio 

de Janeiro, acontecem alguns problemas de saúde, por quê? O próprio agente penitenciário 

passa a ser canal para levar a arma e a droga, e a SUSIPE tem medo disso, diferente da 
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FUNCAP e FASEPA, não tem isso lá. São pessoas que dedicam a vida toda para tentar salvar 

aquela geração que estão se perdendo, porque são garotos. Então, em razão de tudo que a 

senhora colocou, eu gostei muito do seu pronunciamento, da minha parte eu acho que o 

plenário pode, se quiser, a gente tem poderes para isso, o plenário é soberano, isentá-la da 

multa em todos os processos. É o que eu recomendaria a Vossa Excelência. Isentá-la da multa 

é a minha orientação. Esse momento, que já era de votação se transformou em discussão, eu 

vou anunciar novamente a votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: E posso pedir ajuda aos universitários. Eu quero dizer que o 

Conselheiro André, quando a Doutora Ana estava falando, disse: “Assistente Social.” Eu 

disse: Faltou assistente administrativo para assessorá-la. Porque, Conselheiro André, disse 

aqui, faz um tempinho, alguns anos, o Conselheiro Cipriano já estava aqui, era de Água Azul 

do Norte, vieram os prefeitos, e vieram com essa alegação: “Porque eu não sabia.” Depois eu 

disse: “Olha, não diga mais isso assim publicamente porque no seu palanque o senhor deve ter 

dito que era o mais capaz, e agora alguém grava aqui e vai dizer que o senhor não sabia de 

nada e o senhor nunca mais vai ser votado para coisa nenhuma, porque fraudou, mentiu.” Não 

é o caso aqui. Agora, essa alegação que me vem aqui pelo Conselheiro Odilon, ainda resta a 

possibilidade do pedido de vistas, não é? Só que é outro companheiro, eu quero dizer a Vossa 

Excelência, presidente, porque em seguida virão processos da mesma responsável, que são 

iguais, e eu, embora não seja na discussão, se puder me abrigar nesta sugestão que achei 

bastante procedente, se puder reunir em um só julgamento os três ou quatro que são 

amparados pelo Regimento, eu iria convergir para fazê-los em bloco, e dar a taxação de multa 

mínima que seria de 300 reais. Quer dizer, faria juntada dos processos, eles têm a mesma 

origem, as mesmas justificativas, e se o plenário é soberano para decidir, eu me encaminharia 

para dar meu voto nessa direção, se não estiver exorbitando dos artigos do nosso Regimento, 

meu voto seria em reunir esses processos, são exatamente iguais, e desse a multa de 300 reais 

pelo conjunto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Gostaria que Vossa Excelência consultasse a secretaria se do ponto de vista formal da sessão é 

possível que isso seja feito aqui no plenário, ou se seria necessário, como sugeriu o 

Conselheiro Nelson, um pedido de vistas nos quatro e tentava trazê-los já reunidos, ou se 

poderíamos fazer na brevialidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Já está bem claro aqui o posicionamento dos conselheiros, 

pelo menos Doutor Odilon, Conselheiro André, Conselheiro Nelson, principalmente, está muito 

preocupado conversando comigo sobre essa questão. Eu peço vistas dos processos, de todos os 

processos, para que a gente possa analisar com carinho, com calma, e antes de trazer ao 

plenário conversaremos e apresentaremos uma alternativa talvez que venha a atender a 

intenção de todos os conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Continua o problema, porque primeiro nós anunciamos um 

processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu peço vistas desse, em seguida outro, em seguida do outro, em seguida do outro. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Perfeito! Então deste processo a presidência concede vistas a Vossa Excelência. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O próximo também 

já peço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Ainda não. Neste processo que foi anunciado o Conselheiro Nelson Chaves por 

enquanto a presidência não anunciou a votação em bloco. Está em votação apenas um 

processo. Vossa Excelência é o relator dos quatro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Posso pedir para secretaria juntá-los todos? 

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

sim, pois muda de figura. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas eu não ficaria aborrecido se Vossa Excelência já determinasse a juntada 

dos processos. Vossa Excelência poderia ter feito isso, mas já que não fez, faço eu. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Peça. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Peço que a 

Secretaria junte todos os processos para o Conselheiro Cipriano pedir vistas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Na verdade os próximos quatro 

processos da pauta se constituem em um lote para que o Conselheiro Cipriano possa em suas 

vistas se manifestar já nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Agora, fica claro que após o pedido de vistas do 

Conselheiro Cipriano eles voltariam em bloco para cá. Todo mundo entendeu isso? Então eu 

vou pedir agora ao Secretário que anuncie os três processos que serão concedidos vistas ao 
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Conselheiro Cipriano Sabino, e que voltarão a este plenário para analisar o pedido de vistas 

do Conselheiro Cipriano Sabino em bloco. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Apenas registrando na sessão de hoje, de uma 

maneira muito agradável, que é o mais longo pedido de vistas já visto aqui, pois já foi pedido 

para os três próximos, mas com a concordância de todos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Presidente! Para pedir vista não haveria que ter 

o voto do Relator? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu votei e ele pediu vistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro Julival tem razão na preocupação e no 

encaminhamento dele, só que o Conselheiro Nelson fez a manifestação e pediu para juntar em 

um bloco só. Então a manifestação dele serve para todos os outros processos, daí o processo 

foi concedido para os quatro e vai votar nos quatro. Então estaria esclarecida a dúvida do 

Doutor Julival. Uma manifestação só que valeu para os quatro, como o conselheiro pode 

juntar os processos em uma manifestação só. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pelo que eu entendi o Conselheiro Julival 

Rocha teve dúvidas quanto ao voto do Conselheiro Nelson Chaves. Vossa Excelência propôs 

que se votasse em bloco e houvesse uma multa de R$300,00 para os quatro processos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mais ou 

menos naquilo que sugeriu o Conselheiro André Dias. Eu me socorri das manifestações. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Já o 

Conselheiro Cipriano, que pede vistas, está com dúvidas também. Vossa Excelência está com 

dúvidas porque pediu vistas sobre o voto dele? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro, vou tentar, acho que a culpa foi 

minha. Eu pedi vistas de todos os processos, está resolvido, está decidido, acho que o plenário 

vai conceder. O Doutor Julival perguntou por que ele se manifestou em apenas um e ele teria 

que se manifestar em todos se não fosse em bloco, se não fossem unidos, e agora já foram 

unidos, então essa questão já foi esclarecida. É isso. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, invocando preceito regimental, solicitou vistas 

dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/51241-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 
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realizada pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, cujo Relator foi 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com aplicação da multa 

regimental à responsável pelas contratações; determinação ao órgão contratante que cumpra o 

TAC; sugerindo que seja dada ciência, juntamente com a decisão tomada pelo Pleno, do 

presente parecer ministerial. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contratações, 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 deferir os registros, com a recomendação à 

Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna para observância do disposto na 

manifestação do Ministério Público de Contas, aplicar à responsável pelas contratações, Sra. 

Ana Lydia de Castro Ribeiro Cabeça, multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pela intempestividade dos contratos para 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 2013/51281-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável 

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

contratações, 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 deferir  os registros, sem prejuízo da aplicação da multa 

no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) ao responsável pelas contratações o 

senhor Orlando Salgado Gouvêa, 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, c/c o art. 283 do Ato 63/2012 TCE/PA. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 
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relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53126-5, 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 regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento 

dos registros, com aplicação da multa regimental à responsável pelas contratações à senhora 

Luciana Maradei e determinação ao HEMOPA (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

o responsável pelas presentes contratações, 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 deferir os registros, 

com a observância da recomendação sugerida 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, e aplicar à senhora Luciana Maria Cunha Maradei Pereira a multa no 

valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das contas, 

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. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51368-8, 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 regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do 

registro, com determinação ao Hemopa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contratações, 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 deferir o registro, 

com a observância da recomendação sugerida pelo Ministério Público de Contas, com aplicação 

de multa à responsável, Sra. Luciana Maria Cunha Maradei Pereira, Presidente à época do 

HEMOPA, no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 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 
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combinado com o Artigo 283 do Ato 63/2012 TCE/PA. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2007/50796-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Baião, responsável 

Benedita do Pilar Lobo Dias, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

regularidade das contas, quanto a eventual possibilidade de aplicação de multa em razão do 

descumprimento da Resolução nº 13.989/1995, o Ministério Público de Contas entende que a 

pretensão punitiva está extinta pela prescrição, consoante restou decidido por esta Corte de 

Contas no Acórdão nº 54.681. (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 e aplicar à 

senhora Benedita do Pilar Lobo Dias a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pela intempestividade na remessa da documentação. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2008/50453-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Moradores do Rio Açaí, 

responsável Ivo Lourenço da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, e responsabilidade solidária 

com os agentes públicos responsáveis pela negligência na fiscalização (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 

converter o julgamento em diligência para citação do responsável do Controle Interno da 
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ALEPA. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/52667-4, que trata da Prestação de 

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

Associação Comunitária de Boa Esperança, responsável Moisés Ferreira Barata, cujo Relator 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor glosado, com aplicação das multas regimentais (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 irregulares, ficando o senhor Moisés Ferreira Barata em débito para com o erário 

estadual na importância de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), aplicando-lhe a multa no 

valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta 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. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2011/51661-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Castanhal, responsável Hélio Leite da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público 

de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

regularidade das contas, com aplicação da multa regimental (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, e, aplicar ao senhor Hélio Leite da Silva 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. Prosseguindo-se 
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foi anunciado o Processo nº 2012/50771-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sociedade Mista dos 

Caranguejeiros do Cafezal, responsável Leonardo José Monteiro da Paixão, cujo Relator foi o 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação 

da multa regimental e determinações a Sociedade Mista dos Caranguejeiros do Cafezal (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 e isentar o senhor Leonardo José Monteiro da Paixão 

da multa pela intempestividade em face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas e 

determinações de acordo com o parecer 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 2012/51264-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Agentes 

Comunitários de Saúde de São Miguel do Guamá, responsável Manoel Gumercindo de Souza, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com 

ressalva, ficando o responsável sujeito, a critério do Douto Plenário a multa regimental e 

determinações ALEPA (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. Consultado o Plenário, este 

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

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

o Processo nº 2007/51319-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto 

Ananindeuense de Desenvolvimento Comunitário, Educação, Assistência Social e Cultura, 
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responsável Mirian Débora Dutra de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo 

das penalidades cabíveis na espécie (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 irregulares, ficando à 

senhora Mirian Débora Dutra em débito para com o erário estadual na importância de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$500,00 (quinhentos 

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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53601-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação de Desenvolvimento Comunitário Santo Antônio, responsável 

Adailson Bentes de Amorim, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da multa regimental que o caso enseja 

(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, e, aplicar ao senhor Adailson Bentes de Amorim a 

multa no valor de 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. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2011/53083-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

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

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 
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cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da 

penalidade cabível na espécie (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, e, aplicar ao 

senhor Walter José da Silva a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), 

pela remessa intempestiva. 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 2012/50815-5, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Comunidade Terapêutica da Amazônia, responsável Tiago 

de Lima Ribeiro, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 

das contas, sem importar em glosa de valores, com a aplicação das multas regimentais que o 

caso enseja (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 aplicar ao 

responsável a multa no valor de 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51794-0, que trata do Pedido de 

Rescisão interposto por Vilmar Farias Valim, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52942-3, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", 

cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com 

recomendação ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (pausa). A matéria foi 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1625

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

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

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

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

2013/53091-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de 

Perícias Científicas "Renato Chaves", cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pelo deferimento dos registros, com recomendação ao Centro de Perícias Científicas “Renato 

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

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

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2015/50609-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação de Atendimento Sócioeducativo do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com recomendação à 

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

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

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2015/50624-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros, com determinação ao Centro de Perícias Científicas 

“Renato Chaves” (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

com recomendação ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. Consultado o Plenário, 
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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 2011/50365-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Governador Alexandre Zacarias de Assumpção, 

responsável Dorotéa Costa Rêgo Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51076-0, que trata da Representação com 

Pedido de Medida Cautelar apresentada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela concessão da medida acauteladora pleiteada e, no 

mérito, pela procedência dos pedidos formulados na representação (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para Conhecer da representação interposta. Deixar de conceder a 

medida cautelar pleiteada. Em análise de mérito julgar procedente a presente representação, 

determinando ao Presidente do IGEPREV, para que se abstenha de incluir na base de cálculo 

dos benefícios previdenciários, o tempo de licenças prêmio e de férias não gozadas em dobro 

para fins de adicional de tempo de serviço (ATS). Em relação a pessoas beneficiadas em 

processos anteriores, deixar de determinar o ressarcimento de valores percebidos, em razão da 

natureza alimentícia da verba e na boa-fé de quem recebeu. Dê-se ciência ao IGEPREV e ao 

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. 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 a existência de assuntos pautados em 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu submeto à 

consideração deste plenário a solicitação de arquivamento e baixa no sistema do processo 
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administrativo interno sobre o nº 2015/50460-5 que se refere a uma proposta da Secretaria de 

Controle Externo, cujo objeto era instituir o sistema eletrônico de cadastro, chamado (E-

cadastro). A justificativa para arquivamento decorre do restabelecimento do acordo de 

cooperação técnica com a Imprensa Oficial do Estado, onde o sistema eletrônico de 

publicações daquele órgão estadual tornou desnecessário o referido sistema, por tratar-se das 

mesmas informações conforme manifestação da própria Secretaria de Controle Externo. 

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

consubstanciada na Resolução nº 18.738, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Está de aniversário hoje o nosso Conselheiro 

Odilon Teixeira, e eu quero pedir as bênçãos de Deus para vida dele, para o seu trabalho, para 

a sua equipe, que ele continue entusiasmado, trabalhando muito, mas muito mesmo para 

ajudar o nosso tribunal a servir da melhor forma a sociedade paraense. Conselheiro Odilon, 

muita luz em sua vida, que Deus lhe abençoes sempre. Feliz aniversário! Manifestação do 

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

queria pedir à Secretaria, Doutor Jorge, Doutor Arlindo, Senhor Presidente, tem uma sugestão 

do eminente Conselheiro Nelson, e até faço questão de registrar, acho muito importante isso, 

uma ideia brilhante. Toda vez que alguém se deslocar de alguma maneira, deve não só prestar 

contas, mas dar uma satisfação do que fez, como fez e tudo mais. Então eu estive em dois 

momentos, dois eventos, porque eu fui representar o tribunal, participar do CONINTER Norte 

e Nordeste, foi dia 1º e dia 02 de outubro, na quinta e sexta-feira. Então nós tivemos temas 

importantes de debate e conversa, e apresento rapidamente para não me alongar, mas estão no 

plenário os temas e as sugestões de tudo que debatemos lá. Teve uma participação muito 

importante de vários tribunais de contas, inclusive de servidores do estado, e dos tribunais de 

contas, no caso do Nordeste, presentes lá. Aí está o Presidente do Tribunal de Contas dos 

Municípios, Cesar Colares, e o Conselheiro Antônio José. Essa foto é uma selfie, Senhor 

Presidente, eu mesmo que tirei. E aí seguem as palestras, as apresentações sobre vários temas 

e cada palestra durou em torno de uma hora e meia, Senhor Presidente, e depois vinham os 

debates. Tenho todos os registros e anotações, foi publicado, colocado à disposição na 

internet, e colocar alguns temas que foram debatidos pelos palestrantes. Cada tema desses 

tinha uma sugestão, e por especialistas, doutores, enfim, apresentavam suas soluções e razões. 
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Apresentaram algumas obras, inclusive uma delas foi lançada aqui no Pará, que é do Ministro 

Augusto Nardes, “Governança Pública”, como um dos destaques referente ao controle e 

fiscalização. São as obras hoje mais requisitadas e lidas. E vêm as palestras, cada tema com a 

sua sugestão, com os seus debates, e cada conselheiro também participava com perguntas e 

tudo mais. Esse tema, Senhor Presidente, eu achei importante, todos são importantes, hoje se 

fala muito em transparência, tem que ter transparência, tem que publicar tudo, tem que 

mostrar tudo, e é verdade, efetivamente, claro, mas existem algumas situações no Brasil que o 

doutor que apresentou essa sugestão, que nós deveríamos ter cuidado em relação as 

informações, algumas sigilosas, até com o objetivo de não efetivamente prejudicar, vamos 

colocar assim, o objetivo final da situação, porque muitas vezes o sigilo pode ajudar no 

processo de controle, no processo de fiscalização até se chegar ao objetivo. Traçam-se os 

objetivos. Então, por essas e outras razões, ele considera em alguns casos excepcionais, 

específicos, que assim também atua o Ministério Público do Estado, e de Contas, assim 

também atuam alguns conselheiros, tribunais, a Polícia Federal e tudo mais. É claro que não é 

por que existe a lei da transparência que tudo tem que ser publicado. Tem que se levar em 

consideração obviamente situações que ao invés de dar a devida transparência, acaba 

prejudicando, fazendo com que as coisas sejam escondidas, ou de forma tratada para não ser 

reveladas com o objetivo de fazer, vamos dizer assim, o que não seria considerado 

republicano. Então os controles, tanto a polícia, como o Ministério Público, os tribunais, em 

alguns casos tem que observar essa situação efetiva de sigilo de algumas informações para se 

chegar ao objetivo. Após chegar ao objetivo final, aí sim se faz as devidas divulgações. Isso é 

importante porque nem tudo deve ser efetivamente publicado até o motivo final da situação, 

enfim. E essa, Senhor Presidente, foi a última apresentação, já a tarde, na sexta-feira, então me 

desloquei no sábado pela manhã já para São Paulo, ainda temos essa última transparência 

sobre “Governança e Gestão.” Fomos na segunda-feira dia 05 para o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, e o tribunal lá apresentou, esse foi o objetivo da reunião, entrega do 

anuário, demonstração do sistema, lançamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

digital. E rapidamente eu vou demonstrar porque é muita coisa, eu tenho tudo, está na internet 

também, eu trouxe algumas informações que eu disponibilizo ao tribunal e aos meus colegas 

conselheiros. O Governador participou efetivamente desde a abertura até o final do evento, 
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não saiu em momento algum. Inclusive mandou um abraço ao Tribunal de Contas, ao Doutor 

Jatene, como ele chama, enfim, estava presente atuando de forma firme. Essa é a presidente do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que propôs até uma reunião dos técnicos do 

tribunal com os técnicos de São Paulo para ver a possibilidade desse programa, que foi 

lançado, se assim for de acordo dos conselheiros obviamente, podemos implantar aqui e no 

Brasil inteiro. O tribunal do Rio Grande do Sul estava presente e o Conselheiro se manifestou 

oficialmente dizendo que já ia tomar as providências para implantar lá no tribunal dele. E eu 

não tinha obviamente conversado com os conselheiros, ainda era uma situação que foi 

apresentada naquele momento, apenas falei que iria trazer ao plenário, aos conselheiros, e 

Vossa Excelência, como presidente, pode conduzir, se assim achar necessário, os técnicos para 

estarem lá em uma reunião para tratar desse assunto. Isso é só para mostrar presença na 

participação, mas têm alguns pontos que gostaria de falar, pois essa é a visão do tribunal. Nós 

temos a nossa. O Governador falou da importância desse programa, desse projeto. Esse aí é o 

Presidente da Associação dos Vereadores de São Paulo, e estava presente também o Presidente 

da Associação dos Prefeitos de São Paulo. O programa, um deles, é apresentar em tempo real 

de três em três meses, em média, dados e informações de como anda determinada área do 

município ou do estado. Então ele fala, por exemplo, de indicadores da educação e 

disponibiliza na internet para todo o estado, também indicadores da saúde, indicadores do 

meio ambiente e outros indicadores. Então a ele faz a avaliação prévia para que cada 

município saiba, e aí conversando com o tribunal, onde deve melhorar a gestão dos municípios 

naquela área, então ele cria os indicadores que diz, por exemplo, vou ser bem simples: “Olha, 

está faltando medicamentos nos postos de saúde da região tal.” Então o município vai ter que 

trabalhar nessa direção para que essa falha, vamos dizer assim, seja sanada, cumprida, e com 

o objetivo de melhorar a gestão e o atendimento a toda a população. Ele apresenta indicadores 

em todas as áreas. E aí está falando do meio-ambiente. Isso é disponibilizado para a 

população, ou seja, a prefeitura passa a ter uma avaliação constante, a todo o momento, dos 

quatro anos de exercício da sua administração. Assim como é na campanha eleitoral, não sei 

se os conselheiros, alguns que participaram, foram deputados e tudo mais, agora na nova 

legislação todo e qualquer gasto com a campanha tem que ser divulgado diariamente na 

internet dos candidatos. E a população tem acesso e passa a saber quanto cada um recebeu, 
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quanto cada um gastou. E agora o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quer saber 

como anda a diariamente a administração em todas as áreas, para que a população tenha 

acesso ao recurso que recebeu, onde foi gasto, onde está sendo bem gasto, onde está 

apresentando dificuldade. O auditório tinha mais de 500 pessoas, lotado, de todos os 

municípios, órgãos do estado, o próprio Governador, Presidente da Assembleia legislativa, 

enfim, e os indicadores que foram apresentados. Tem um programa também que foi lançado, 

que é o “Programa Push”. Tem também o “Gestão Fiscal” e o “TCE Digital”, que é esse 

sistema de acompanhamento e notificações. É uma ligação com o tribunal que todos que 

recebem notificações, informações do tribunal, aparecem avisos no computador, ou seja, a 

comunicação fica estreita, próxima e atualizada a todo o momento. Aí está o programa, o que 

ele significa, o que representa, as informações que são atualizadas diariamente entre as 

pessoas que tem o contato de identificação com o tribunal de contas. Então eu considero o 

programa moderno, Senhor Presidente, atual, há manifestações de alguns tribunais de estudar 

a possibilidade de implantar, e nós podemos também verificar essa possibilidade, não que seja 

obrigatório, mas é um programa moderno que, talvez, se o estado do Pará, na sua 

peculiaridade, pela sua dificuldade, pudesse analisar essa questão. Seria importante também 

para o tribunal porque são avanços significativos na gestão e na transparência também, 

porque a população fica sabendo dos indicadores relacionados as áreas e as dificuldades que o 

Prefeito está enfrentando. Conselheiro André, e meus colegas conselheiros, o Presidente da 

Associação dos Prefeitos voltou a falar o que todos nós sabemos no Brasil, ou seja, da 

dificuldade que estão enfrentando os prefeitos, no caso do estado do São Paulo, porque ele 

representa todos os municípios do Estado de São Paulo. Então ele considerou esse projeto uma 

pareceria muito importante. E também considerou que o Tribunal de Contas do Estado tem 

levado em consideração essas dificuldades, com escassez muito grande, posso dizer total de 

recursos, e tendo a responsabilidade de apresentar esses resultados, os indicadores positivos 

para a população. Então foi uma reunião muito importante porque se tratou do aspecto 

político, da dificuldade dos repasses dos recursos, da diminuição da capacitação dos recursos, 

como o controle está vendo isso, o tribunal está vendo isso nesse sentido, porque não é só 

fiscalizar e cobrar. A parceria nesse momento é importante. Como é que a gente faz com pouco 

dinheiro tudo isso? Então foi uma reunião importante, Senhor Presidente, e eu queria em 
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rápidas palavras, muito bem resumido, porque foram quase quatro dias de evento, trazer para 

os conselheiros algumas informações que eu considero importante e, ao mesmo tempo, prestar 

conta e justificar a minha viagem para esses dois eventos que citei. Muito obrigado e devolvo a 

palavra a Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito bem, Conselheiro Cipriano, considero válida a prestação de 

contas de Vossa Excelência apresentada, e agora a palavra continua à disposição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor 

Presidente, Senhores Conselheiros, Doutor Procurador do Ministério Público de Contas, 

Senhoras e Senhores. Conselheiro Cipriano Presidente trouxe informações que eu diria 

preciosas. Quando o Conselheiro Nelson teve a ideia de provocar essa Resolução no sentido de 

que os membros e os servidores trouxessem o retorno dos eventos que participam para 

socializar com os demais, é exatamente nesse momento, e eu diria assim, nesse momento em 

que o Conselheiro Cipriano coloca aqui essas informações, você percebe o quão é importante 

essa socialização. Na fala do Conselheiro Cipriano, eu anotei aqui algumas situações. O 

Conselheiro Cipriano começa no evento da CONINTER, em Fortaleza, a falar sobre 

transparência, que pode ter alguns problemas, nem todas as informações precisam estar 

disponibilizadas, há que se resguardar informações que precisam de sigilo, e eu diria inclusive 

relações atinentes à intimidade das pessoas, tem que tomar um cuidado enorme quanto a isso. 

A Lei de Acesso à Informação, Senhor Presidente, determina que os órgãos e entidades de 

administração tenham um critério de confidencialidade das suas informações e documentos, ou 

seja, há que haver prazos para algumas situações. E, nesse sentido, eu lembro Vossa 

Excelência que a Ouvidoria, fruto inclusive de uma demanda recebida, encaminhou essa 

questão, sugerindo a Vossa Excelência a constituição de um grupo de trabalho porque a Lei de 

Acesso a Informação nos obriga a algumas situações, e para que a gente possa cumpri-la a 

risca, nós vamos ter que definir os prazos de confidencialidade de nossas informações e 

documentos. O que é que é reservado? Até quanto um documento do tribunal de contas é 

reservado? Até quanto tempo um documento é sigiloso? E ele fica secreto, não divulgado? Isso 

precisa ser pensado, discutido na nossa Casa, para que a gente possa inclusive nas demandas 

recebidas poder orientar as pessoas. A Lei de Acesso a Informação nos exige isso e nos exige 

outras coisas. No final do ano eu vou subsidiar Vossa Excelência em um relatório de 
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demandas, que a lei exige no seu artigo nº 30 que seja disponibilizado no site, dando 

transparência por tudo que foi feito na lei de acesso à informação. Então eu já estou 

trabalhando nisso. Foi muito boa a apresentação de contas do Conselheiro Cipriano, pois ela 

possibilita esse nosso debate em relação a esses assuntos, esses temas, muito proveitoso, 

lembrar vossa Excelência disso, tenho certeza que Vossa Excelência deve ter tomado algumas 

iniciativas a respeito, mas que a gente possa de fato em um curto prazo dar uma reposta à 

sociedade nesse aspecto. O TCE de São Paulo, nas informações trazidas pelo Conselheiro 

Cipriano, são muito proveitosas, o Tribunal de Contas tem acesso a diversas informações e, 

geralmente, os tribunais de contas que fiscalizam os municípios recebem essas informações via 

internet. Então ele constrói um banco de dados, o município, às vezes por conta de falta de 

recurso e por outros problemas operacionais e de logística, não tem condições de montar uma 

página e disponibilizar à população dados, índices de quanto anda a administração daquele 

município, e o tribunal de contas de São Paulo, e serve de referência aos demais, é um exemplo 

do que se chama de “Accountability”, prestação de contas dos gestores à população, e ele está 

dando uma prestação de contas dos gestores que ele fiscaliza. E o Prefeito não vai poder se 

queixar porque são os números que ele forneceu, não é? E a população tem, em uma única 

página disponibilizada pelo tribunal, um local se a gestão daquele determinado senhor, 

daquela determinada senhora, está a contento. Acho muito interessante isso, acho que isso 

deve ser referência para os demais tribunais, e na medida do possível, dentro da nossa 

realidade do TCE, a gente possa iniciar algumas atividades para chegar a esse norte desejado. 

E eu fiquei muito feliz, Conselheiro Cipriano, por que Vossa Excelência fala do “Push”. O 

TCE de São Paulo acabou de fazer o Push. Vossa Excelência bem lembrou que isso não é 

obrigatório, mas há uma discussão no seguinte sentido, na emenda nº 45, que foi a reforma do 

judiciário. Foi posto no artigo 5º da Constituição um novo princípio, que é o direito à duração 

razoável do processo. Esse princípio fundamental combinado com outros princípios leva a crer 

que sim, ou seja, que tudo e qualquer processo tem que estar disponibilizado na página, mas 

nem sempre o que está disponibilizado na página da internet são informações no seu todo. 

Algumas informações ficam, por exemplo, você abre lá o site do judiciário, todos os tribunais 

de justiça nesse país, sem exceção tem isso, e você se cadastra para receber as informações do 

processo. Está disponibilizada a página, mas você vai ter que acessar para ver o processo “X”. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1633

E quando você coloca o “Push”, cada movimentação que tiver naquele processo vai para o seu 

e-mail. Eu fico muito feliz e ao mesmo tempo me causa certa angústia porque nós ainda não 

temos um “Push” em nossa Casa. Eu acho que nós poderíamos colocar como um norte da 

informática e junto com a secretaria disponibilizar aos nossos jurisdicionados, aos 

responsáveis interessados, a possibilidade de que eles possam, a cada movimento do processo 

aqui no tribunal, receber um e-mail. Aí a gente, Conselheiro André, vai poder pensar em fazer 

notificações via e-mail. A gente vai poder pensar em outras soluções processualísticas aqui 

para os nossos processos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Para não fugir do tema, uma das coisas que chama sempre muita atenção ao longo 

desses anos que estou aqui, é a questão relativa as citações. E entendendo que o cara que vai 

ser gestor de algum recurso público tem que ter no mínimo um e-mail. E esse e-mail de alguma 

maneira tinha que ser oficializado, de forma que este e-mail possa ser cobrado. “Olha você 

recebeu isso no e-mail, e é dado como lido.” É muito mais moderno do que os outros sistemas. 

Usar correio hoje em dia, telegrama, é um negócio antiquado. É como usar Telex. Então esse é 

um mecanismo que tem um interesse. Note, tem dois momentos, tem a citação, mas tem o 

interesse da movimentação processual. Então ao mesmo tempo em que apresenta a ele uma 

obrigação, apresenta-lhe uma vantagem. Juntando os dois itens, Odilon, foi muito bem 

observado por Vossa Excelência essa questão desenvolvida pelo Conselheiro Cipriano. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Essa questão, eu 

faço a comunhão junto com a devida duração razoável do processo. O responsável tem 

interesse que o seu processo seja logo resolvido. Os interessados da mesma forma e a 

sociedade de um modo geral. E o Push é mais uma iniciativa que a instituição dá transparência 

á tramitação do processo, e sabe exatamente os gargalos dentro da casa onde eles 

permanecem. “Ah, mas há problema nisso?” Não há problema nenhum. Eles vão nos ajudar 

depois no feedback via Ouvidoria a corrigir administrativamente o problema, internamente. Eu 

louvo a iniciativa do TCE de São Paulo, fico muito feliz, Conselheiro Cipriano, que Vossa 

Excelência tenha participado desse evento e trazido esse tido de informação para nós, e que 

gente possa, presidente, colocar em prática. E tem mais duas observações presidente: primeiro 

quero parabenizar todos os professores. Não é somente meu aniversário, mas o dia do 

professor, hoje. Todos nós tivemos professores, e aqui tem o Conselheiro Nelson que já foi 
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professor, Conselheira Milene já deu aula também, outros colegas do nosso tribunal são 

professores, o presidente já deu aula também, que bom! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E ainda de Escola Pública. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: E, assim, 

render homenagem aos professores porque a gente sabe que quando se fala de educação o 

volume de recursos desprendidos é muito grande. Mas e a efetividade? Vossa Excelência 

fez uma auditoria operacional, foi relator, e vai ser feito monitoramento no próximo 

exercício. O Tribunal de Consta pode ajudar a sociedade, no meu modo de ver, quando ele 

efetiva a sua análise sobre os resultados. E quando ele faz isso, não apenas a 

conformidade, mas quanto aos resultados da gestão, ele já faz de certo modo nas contas de 

governo, o que ajuda e muito a administração pública a evoluir. Colateralmente, o efeito 

colateral é o benefício a todos em geral, e inclusive à classe dos professores. Esse 

profissional é um profissional que tem dificuldades hoje no Brasil por falta de respeito, 

questões de violência, mas é um profissional que precisa ser alçado verdadeiramente à 

condição que eles merecem, afinal de contas, nossos pais, nós mesmos, nossos filhos e, com 

certeza, nossos netos e bisnetos passarão pelas mãos do professor. Obviamente que ele não 

é responsável por toda a educação das crianças porque os pais também o são, mas pelos 

menos a parte pedagógica, acadêmica, de fomento ao interesse, formação crítica, massa 

crítica dos alunos, é muito responsável. Então eu quero render homenagem aos professores 

do todo esse país e, especialmente, aos que trabalham aqui no Tribunal. Quanto ao meu 

aniversário, presidente, eu quero agradecer a todas as palavras de carinho, de afeto, dizer 

a todos que eu agradeço muito, que tenho todos em meu coração de modo fraterno, e a 

única coisa que peço é que o grande “Arquiteto do Universo” me conceda saúde para 

corresponder a toda essa generosidade. Muito Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria agradecer a Vossa 

Excelência a oportunidade que nos deu. Vossa Excelência tem apoiado os conselheiros 

nessa direção, nos deslocamentos, enfim, de conduzir o processo da melhor maneira 

possível. Então muito generosa as palavras do Conselheiro Odilon. E considero muito 

importante, mesmo quando um Conselheiro, os servidores do tribunal se deslocam, eu acho 
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que acrescenta muito ao Tribunal de Contas em vários aspectos, e Vossa Excelência tem 

feito esse apoiamento, essa consideração, e eu quero agradecer a Vossa Excelência no 

sentido de sempre tentar ao máximo cumprir o meu papel, e de todas as formas ajudar 

nossa instituição, representando da melhor maneira possível. Então eu agradeço a Vossa 

Excelência pelo apoio que tem nos dado, que tem dado a mim, à Conselheira Lourdes, ao 

André, a todos os conselheiros que muitas vezes são convidados, ou que o tribunal precisa 

estar presente e Vossa Excelência não pode, e a gente vai representar o tribunal. O próprio 

Doutor Julival sempre faz isso e a Doutora Milene também. Eu agradeço a Vossa 

Excelência por esse apoiamento. Depois, quando voltar o outro assunto, eu queria também 

falar para parabenizar o colega Conselheiro Odilon, mas em outro momento. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! E só 

para não perder o fio da meada, obrigado Conselheiro Cipriano pelas palavras de Vossa 

Excelência. O nosso papel aqui é apoiar a iniciativa dos conselheiros. Eu creio que um 

Conselheiro que participa de um congresso sempre traz algo novo, e também é um 

aprendizado, e, por outro lado, a gente trabalha a integração e a interação com os outros 

tribunais de contas. Então da parte da presidência nunca faltará apoio. Vossa Excelência, 

Conselheiro Odilon, fez um comentário muito apropriado do assunto trazido pelo 

Conselheiro Cipriano. Eu não posso assegurar com precisão, mas em um momento 

oportuno a gente pode ter uma conversa com o Secretário da área de tecnologia da 

informação, pois eu acredito que o processo eletrônico deve estar no forno, ou seja, 

bastante adiantado. Eu acho que ele traz essas novidades pra todos nós. É muito provável 

que nesse pacote já tenha, eu não posso assegurar, mas se não tiver eu já até pedi à 

Secretaria que encaminhe a ata dessa sessão ao Secretário de tecnologia da informação 

para que ele tome conhecimento do assunto aqui tratado. Eu acho que nós temos que nos 

valer de tudo que hoje a tecnologia da informação nos oferece para facilitar o nosso 

trabalho. A gente não pode ter aversão a isso. É uma realidade no mundo todo, no Brasil, e 

a gente está é atrasado. O Conselheiro André fala isso há bastante tempo, mas a gente vai 

levar em consideração tudo que foi dito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, para dizer como o tempo 
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consagra e vai dando a tradição as coisas, eu quero inclusive avivar a memória de Vossa 

Excelência e do Conselheiro Cipriano Sabino, com quem tive a honra de ter sido deputado, 

e já na Assembleia Legislativa fazíamos essa proposta, que se consolida aqui pela palavra 

do Conselheiro. Lembro-me que nas sessões anteriores o Conselheiro Julival, Conselheira 

Milene, relataram experiências de viagens. Quando se aborda o tema com alguma 

simplicidade é sempre importante realçar algumas dificuldades na implantação. Nada mais 

é que o compartilhamento das informações, alguns setores achavam que isso era uma 

bisbilhotice, uma rigorosidade, como se houvesse uma desconfiança nas tarefas que fossem 

ser executadas. Na medida em que os conselheiros, além dos servidores, compartilham 

conosco esses conhecimentos, eles estão dando uma possibilidade da modernização, como 

foi muito bem acentuada pelo Conselheiro Odilon e pelo Conselheiro André. Então na 

questão do sigilo da informação, que é importante, é claro que durante um período de 

investigação, seja lá como for, algumas informações for exteriorizada, isso prejudica o 

objetivo. Então, nesse sentido, até me recordo do próprio Governador de São Paulo com 

quem Vossa Excelência aparece na foto, em que ele manda abrir o sigilo de algumas 

informações a respeito de contrato. E disse: “Nós vamos rever.” Por que só vai revelar 

isso daqui há 20, 40 anos? Então veja como fica absolutamente importante a participação 

fora, trazendo essas informações que acho que na era de hoje nós temos que sempre nos 

confessar surpreendidos na velocidade em que as coisas ocorrem. Quanto mais a gente 

possa estar em contato com instituições respeitáveis e de vanguarda no país, quanto melhor 

para que a gente possa também participar disso. Eu já manifestei pessoalmente a questão 

do aniversário do Conselheiro Odilon, desejando-lhe todos os votos por que ele é 

merecedor, a oportunidade de estar conosco, e dizer também que me sinto muito feliz de ter 

sido, por longo tempo na minha vida, professor. Acho que o Brasil ainda vai rever a 

posição que hoje nós temos de que o professor não seja de fato a profissão mais valorizada, 

a começar dos bons bancos escolares, que onde também se prepara na cidadania, a 

personalidade começa na família, mas especialmente o professor que eu me refiro ainda 

com mais carinho é aquele professor que educa criança. E hoje nós temos a dificuldade, 

que foi bem colocada aqui, até pela violência do mestre chegar à sala de aula, hoje já 
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acontece isso, mas importante é que o país pense nisso, e todos nós estejamos, como diz o 

Conselheiro Odilon, na avaliação dos resultados e ali a gente vai encontrar se o trabalho e 

se os recursos utilizados foram bem utilizados, no sentido de promover a redução dessa 

desigualdade que todos nós lutamos para que ela aconteça. E a outra, eu queria dizer a 

Vossa Excelência, presidente, que tive a oportunidade de participar com Vossa Excelência 

ontem e com a Conselheira Milene, promoção também da Escola de Contas, do primeiro 

encontro com os contadores. Acho que foi um encontro revestido de êxito, quase 100 

pessoas participaram disso, e nós tivemos a presença de autoridades da área pública, 

presidente do Conselho de Contabilidade, e algumas coisas que a gente tem conhecimento 

e às vezes passa ao largo da nossa observação. Dizia lá o Conferencista, Doutor Breno 

Chagas, se não me engano, que eles estão lutando pelo reconhecimento da profissão do 

contador, na melhoria da prestação de serviços das prefeituras, dos contadores da própria 

instituição, dos órgãos públicos, e eles questionavam, Conselheiro Cipriano, que às vezes 

um prefeito que dizia eu pago “x” para um contador e três vezes “x” para um advogado. E 

o contador dizia: “Mas por que o senhor paga menos para mim e muito mais para o 

advogado?” Ele dizia: “Por que você me põe na cadeia e o advogado me tira.” E qual era 

essa circunstância? Ele declarou assim: “É por que os cursos de contabilidade, na medida 

em que foram implantados os cursos superiores e foi reconhecido o direito daqueles de que 

já eram contabilistas, como se dizia, até um determinado ponto para dizer que iria o grau 

do nível superior”. Mas havia sempre essa discrepância em relação ao contador, que é 

extremamente importante, quase fazendo um paralelo, Conselheiro André, na obra, a gente 

tem o nome do engenheiro, do arquiteto, o médico assina a receita e, às vezes, as peças 

contábeis não têm aquela responsabilidade na medida correta que deveria ter. Então a 

postulação de que haja o contador assessorando as prefeituras, as instituições, e com o 

apoio do tribunal, acho extremamente importante por que cada vez mais vai aprimorando a 

nossa fiscalização, de forma que foi um primeiro evento nesse sentido com os conselhos. 

Quero parabenizar a nossa Conselheira Substituta, a Escola de Contas que também 

colaborou bastante para esse encontro. Festejar a presença de Vossa Excelência na 

abertura, passando lá boa parte, e acho que é mais um caminho que o tribunal está 
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abrindo, uma janela que também se oferece para aqueles que representam na diversidade 

das nossas profissões, mas na condução do interesse público. Fiquei extremamente feliz em 

ver essa primeira vez acontecer, esperando que esse encontro com as outras profissões 

possam se repetir em um período curto de tempo, porque penso que todos nós ganhamos 

por esse reconhecimento: o tribunal e sociedade. E também parabenizar o Conselheiro 

Cipriano pela chance de nos dar conhecimento de tudo que ele obteve nos dois congressos 

que participou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu queria só encerrar cumprimentando, já fiz pessoalmente de 

várias maneiras, mas deixar aqui publicamente registrado meu abraço, minha alegria de 

estarmos junto com o eminente Conselheiro Odilon, e desejar-lhe parabéns, muita saúde, 

rogando sempre a Deus, nosso Senhor, que lhe abençoe com saúde, com sabedoria, e 

mantendo Vossa Excelência como essa pessoa que Vossa Excelência é, grande líder na sua 

família, e aqui no tribunal também, grande parceiro, amigo, que e muitas vezes trocamos 

ideias, informações, e nos ajudando. Então fico muito feliz de estar convivendo com Vossa 

Excelência, de todo coração, muita alegria e orgulho. Eu desejo a Vossa Excelência muito 

sucesso e muitos e muitos anos de vida. Seja feliz conosco e com a sua família e com seus 

amigos também. Presidente era somente isso, Muito obrigado! Manifestação do 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Presidente! 

Gostaria de fazer duas manifestações: uma é sobre o evento que ocorreu ontem sobre o 

primeiro encontro com um conselho de classe, onde o primeiro convidado foi o conselho 

regional de contabilidade. Achei muito interessante porque nesse primeiro momento a 

gente fez um levantamento junto com os servidores, e quase 40 temas foram definidos como 

os servidores gostariam que fossem abordados. Entre os temas que foram levantados, a 

gente escolheu o tema: “O papel do Contador nas Prestações de Contas e no Controle 

Social”. Então ontem eu achei muito interessante porque foram abordados vários assuntos, 

e dentro dos vários assuntos que foram abordados, inclusive com encaminhamento já para 

CRC, para manifestação e articulação aos setores competentes, o que mais me chamou a 

atenção foi o questionamento que foi feito por uma das servidoras, a Servidora Andréia, 

sobre a questão da contabilidade de custo, e de que forma o CRC tem trabalhado para a 
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implementação dessa contabilidade de custo na administração pública. E essa situação me 

chamou a atenção porque na verdade a contabilidade de custo, eu até discuti isso quando 

estava ministrando aula na pós-graduação de políticas sociais para os meus alunos, que é 

para mim um dos grandes tormentos hoje na administração, porque a contabilidade de um 

modo geral serve como base para um processo decisório, e nós que trabalhamos na 

administração pública quando precisamos tomar uma decisão, ou mesmo na administração 

dos processos, ficamos muito à mercê, porque não há um levantamento confiável e certo do 

custo de um determinado processo, no custo de uma determinada política pública, no custo 

para executar determinado serviço público. E nesse sentido foi muito interessante e bem 

colocado pelo Doutor Hélio Góes um estudo que está sendo realizado no Rio Grande do 

Sul e também em São Paulo que é sobre um grupo de trabalho para levantamento da 

contabilidade de custo. Então, sendo assim, eu acho que seria interessante também para 

este tribunal, tendo em vista que o nosso papel é justamente o resgate do erário e analisar 

efetividade na aplicação das políticas públicas, para que nós pudéssemos discutir mais 

profundamente sobre a criação de um grupo de trabalho ou de uma comissão que fizesse 

realmente e que a gente pudesse estabelecer dentro do tribunal uma análise, um 

levantamento de custo dos nossos processos, porque eu acho isso fundamental até mesmo 

no processo decisório dos nossos gastos, nossos custos, e até mesmo da matriz de 

seletividade, e matriz de risco daquilo que tem que ser controlado e do que a gente vai 

avaliar. Então coloco isso apenas como uma ponderação para que a gente possa discutir, 

em outro momento e com mais profundidade, essa questão por que eu acho realmente de 

fundamental importância para o aprimoramento e para a profissionalização que nós 

buscamos dentro do controle externo. Outra questão também que foi colocada pelo Doutor 

Hélio Góes é a possibilidade de nós firmarmos um termo de cooperação com o estado para 

o sistema de controle do patrimônio, que está formalizado no âmbito do estado, para que a 

gente tenha acesso a essas informações patrimoniais. Eu acho que isso iria facilitar e, 

inclusive, agilizar em muito algumas auditorias que nós fazemos aqui no tribunal, 

reduzindo a questão de deslocamento dos nossos servidores até lá para fazer a análise 

desses patrimônios, já que se a gente fizer um termo de cooperação, a gente já teria essas 
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informações via esse sistema. Então várias coisas foram colocadas no evento de ontem, 

algumas colocações e encaminhamentos foram promovidos pelo Doutor Pedro Henrique. 

Agradecer também, já agradeci, mas não custa agradecer pessoalmente a presença do 

Doutor Paulo Amoras, que fez a intermediação do encontro, e da mesa que foi efetuada ali. 

Eu acho que realmente foi muito importante, muito proveitoso para que os debates fossem 

levantados e a formação de uma consciência realmente do papel do contador, da 

necessidade de se ter autonomia na atuação do contador, que foi uma questão muito 

levantada ontem. Diante disso eu acho que a gente já tem alguns encaminhamentos a serem 

promovidos. E outra coisa que gostaria de colocar é parabenizar o Doutor Odilon, que não 

coincidentemente faz aniversário no dia dos professores. Lá no Japão o único que não 

precisa se curvar diante do imperador é o professor porque, segundo os japoneses, sem 

professor não há imperador. Então, já que seu aniversário coincide com esse dia tão 

importante para uma profissão tão digna quanto essa, sem a qual inclusive não existe 

qualquer outra profissão, gostaria de desejar muita saúde, muitos anos de vida, que você 

tenha muita felicidade e sucesso na sua vida, que você continue nos ensinando sobre várias 

coisas, e que você continue sendo uma pessoa iluminada e entusiasmada em tudo que você 

faz. Meus parabéns. Obrigada presidente! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutora Milene, eu quero muito 

parabenizar Vossa Excelência. O evento de ontem para o conhecimento dos conselheiros e 

servidores da Casa atende a uma Resolução que quem propôs foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. A Resolução que prevê eventos dos nossos servidores, e eu falo da 

instituição, com os Conselhos de Classe existentes no estado do Pará. Ontem foi a vez o 

Conselho Regional de Contabilidade. E vai acontecer com o Conselho de Engenharia, 

Economia, Administração e outros mais. Foi um evento maravilhoso, pena que não pude 

ficar em todo o evento. Eu participei da abertura, aproximadamente 100 servidores 

participaram do evento, eu sempre digo, é um ganho para a instituição, porque a gente está 

estimulando um bom diálogo que vai permitir a troca de experiência. Para mim foi um 

encontro rico de conhecimento, eu acho que é um grande momento de se trabalhar a 

inteligência aqui dentro da Casa. A gente falou com a pessoa certa, um jovem 
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entusiasmado que preside neste momento o Conselho Regional de Contabilidade, 

justamente no momento em que a contabilidade passa por grandes mudanças. E muitos 

ainda não conseguiram compreender isso. Seguindo até uma orientação da INTOSAI, que é 

a Entidade Internacional que congrega os tribunais de contas de todo o mundo, onde estão 

já em andamento mudanças profundas na área contábil. E a gente está procurando 

acompanhar isso, e acho que o encontro de ontem oportunizou novamente essa troca de 

informações com o conselho que congrega todos os profissionais de contabilidade do 

estado Pará. Então parabéns a Vossa Excelência por isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Subprocurador do MPC Patrick Bezerra Mesquita: Brevemente, eu queria dizer 

algumas palavras ao Conselheiro Odilon. Conselheiro, há uma frase que gosto muito que 

fala: “Sorte é ter o que te faz feliz, mas a verdadeira dádiva é ser quem te faz feliz.” Então 

eu desejo-lhe felicidade, continue sendo essa pessoa didática, honesta, proba e que todas as 

suas manifestações passam segurança de quem conhece a área que milita, e que transcende 

aqui para o dia a dia essa excelência, esse conhecimento acumulado ao longo dos anos, 

todas essas profissões e essas formações que você já tem, conte com o Ministério Público e 

leve um abraço desse órgão parceiro da instituição aqui para a sua vida. Forte abraço e 

era isso que queria falar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Eu quero fazer um registro importante. Encontra-se 

presente aqui o ex-deputado estadual, ex-prefeito de Óbidos, ex-presidente da Assembleia, 

nosso amigo, Haroldo Tavares. Seja bem vindo. E encerro ratificando tudo que disse ao 

Conselheiro Odilon. Vossa Excelência merece todas as homenagens. É nosso irmão, 

cidadão paraense, membro desta Casa e quem se dedica muito para engrandecer o nosso 

trabalho e nossa instituição. Vossa Excelência é um exemplo pelo que está fazendo. É um 

servidor publico que cumpre com as suas obrigações e está com um volume de trabalho 

muito grande. Está dando conta do recado, eu testemunho isso porque eu o vejo saindo 

sempre daqui tarde, às vezes até a noite, quando não no final da tarde, e tudo isso a gente 

fica de longe observando. Então parabéns a Vossa Excelência e sua equipe, e como eu 

disse no início, que Deus lhe abençoe sempre, lhe proporcione saúde, paz, que Vossa 

Excelência continue trabalhando entusiasmado porque quem vai ganhar com isso é a 
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sociedade paraense que vai ter um Conselheiro sempre atuante, fortalecendo o Tribunal 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 11 horas e 56 minutos 

(11h56min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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