
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 253

ATA Nº 5.373 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) do mês de março do ano dois mil e 

dezesseis (2016), 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, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias 

da Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral 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. Em seguida, Sua Excelência justificou as ausências dos 

Excelentíssimos Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de força maior, e 

André Teixeira Dias, por motivo de tratamento de saúde. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia oito (08) de março de 2016, na 

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

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

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

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

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

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Convocada Milene Dias da Cunha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser 

lido e em ato contínuo a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da 
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Cunha para atuarem na sessão como Conselheiros. Em seguida, solicitou ao senhor secretário a 

leitura da pauta de julgamentos, quando foi anunciado o Processo nº 2012/50223-9, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário, realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia 

do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Anunciou em tempo a 

presidência o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes na votação 

deste processo.  No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante 

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

deferimento dos registros, com aplicação da sanção sugerida pelo órgão técnico. Pausa. A 

presidência tornou público que a responsável pelos atos supracitados não esteve presente e nem 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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, e aplicar a senhora Luciana Maria Cunha Maradei Pereira, Presidente à época do 

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

Regimento Interno e item 2.1.1.1., “a” do Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos 

combinado com o Artigo 283 do Ato 63/2012 TCE/PA. Consultado o plenário este se 

manifestou inteiramente de acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu 

o plenário acatar a manifestação do relator. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 

2005/51626-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari, responsável 

Fernando Antônio Lobato Tavares, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves.  No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

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

irregularidade das contas com devolução do valor recebido e não declarado legalmente e ainda 

com sujeição a aplicação das penalidades cabíveis na espécie incluindo multa regimental, 

extensiva esta aos senhores Fernando Agostinho Cruz Dourado e Ilcioni Gomes Pereira. A 

seguir, a Presidência proclamou que os senhores Fernando Agostinho Cruz Dourado e Ilcioni 

Gomes Pereira estavam presentes e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhes concedida, tendo primeiramente se manifestado o senhor Fernando Agostinho 
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Cruz Dourado: Senhor Presidente e conselheiros. Em relação a esse processo particular, tenho 

mais dois hoje. Na verdade, os próprios técnicos aqui do tribunal aquiesceram durante a 

apreciação do processo, no sentido de que a mim não caberia a imputação da multa. E ao 

final, por parte do relator, da manifestação de que essa multa seja imputada a mim também. 

Senhor Presidente, na verdade, apesar dos inúmeros processos, eu estive Secretário de Saúde 

do estado durante quatro anos e cinco meses. Sou o segundo na história do estado com mais 

tempo de secretário de saúde. Só perco para o doutor Henry Kayath e o doutor Almir Gabriel, 

mas o doutor Almir Gabriel teve um intervalo, que eu espero que não faça parte da minha vida 

esse intervalo, que eu não volte mais a ser Secretário. Realmente é um ônus extremamente 

complicado. É muito grande essa situação. Em que pese toda essa situação, que logicamente 

advirão e adveio até o passar do tempo, várias situações aqui minhas nesse tribunal, eu não 

tenho vindo aqui, até por uma questão de isenção dentro do processo, deixar correr. Mas eu 

tenho observado que talvez essa minha postura tenha levado a um entendimento por outras 

colocações que são feitas ao longo desses processos que já passaram aqui, Conselheiro Nelson 

Chaves. E eu resolvi realmente vir hoje pessoalmente para colocar também o ponto de vista em 

cima dessas situações. Primeiro que esses convênios de ações de saúde, esse convênio de Santa 

Cruz do Arari, é um convênio de ações de saúde. Esses convênios de ações de saúde, 

Conselheira Lourdes, na verdade, eles eram convênios destinados a consolidar, a legalizar, a 

coparticipação ou o cofinanciamento da saúde. Naquela época, como é determinado pela lei 

que rege a gestão da saúde, todas as esferas devem aplicar recursos nos diversos sistemas de 

saúde. Tanto o governo federal como o estadual, o municipal, devem coparticipar e cofinanciar 

a saúde. Dentre os entendidos do governo naquela época, o mecanismo que deveria legalizar 

esse repasse de recursos para o município seria esses chamados convênios, ações de saúde. 

Através desse convênio, na verdade, repassando recurso, para que fosse aplicado no dia-a-dia 

do sistema de saúde. Ou seja, o município poderia usar esse recurso na compra de 

medicamento, de material técnico, no pagamento de pacientes, diárias para funcionários, 

enfim, para fazer o sistema dele funcionar, era um cofinanciamento. Consequentemente, para 

que se possa atestar se esses recursos foram efetivamente utilizados no objeto do convênio, 

precisava-se de todos os documentos inerentes, naquela rubrica, aquele dinheiro foi aplicado 

naquele município. Isso já tornava, por si só, extremamente difícil essa avaliação. Quando nós 
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assumimos a Secretaria de Saúde do Estado, em 2002, nós encontramos uma situação meio 

esdrúxula. Quando foi mais ou menos por volta de abril de 2003, no governo já do doutor 

Simão Jatene, me chegaram diversas pastas para assinatura de prestação de contas. E eu achei 

aquilo estranho. “Porque eu vou assinar agora?”. “Não, o senhor tem que assinar a prestação 

de contas de todas as regionais de saúde e de todos os hospitais regionais que já existem”. Ou 

seja, de todas as unidades orçamentárias que compunham a Sespa. Para que se entenda, 

naquela época nós tínhamos, na verdade, 18 unidades orçamentárias de saúde, fora a Sespa. 

Cada um com o seu orçamento, cada um pegando dinheiro e fazendo o que queria, 

empenhando, licitando, empenhando, pagando. No final, era o Secretário do Estado que tinha 

que assinar. Eu levei ao Governador, que era uma situação totalmente estapafúrdia. Como é 

que a pessoa vai licitar, contratar, pagar e quem vai ver aqui é a pessoa que está aqui em cima, 

que não sabe nem muitas vezes o que aconteceu diante daquele fato. Eu tive que assinar, não 

teve jeito. Até hoje estou aí para responder por essa prestação de contas. Eu e o Nilo. Graças a 

Deus o Governador entendeu. Na verdade, essa situação já existia antes. Quando o governador 

definiu dividir a saúde em todas essas unidades orçamentárias, ele, na verdade, acabou dando 

poderes, dividindo os ordenadores de despesas. Cada unidade orçamentária passou a ter o seu 

próprio ordenador de despesa. Mas ficou no ar. E como muita coisa que acontece, as pessoas 

vão deixando acontecer, e foi deixando acontecer, só que quando chegou comigo, eu pedi para 

dar um basta, porque realmente não estava correto. Houve um decreto governamental que 

veio, na verdade, corroborar com esse ponto de vista e veio como se fosse “regulamentar essa 

situação”. A partir daquele momento o Governador decretou que cada ordenador de despesa 

das unidades orçamentárias seria o responsável. Unidades orçamentárias, treze regionais de 

saúde, cinco hospitais regionais, que já existiam naquela época, não são esses últimos que 

foram feitos, mais o laboratório central, que também é uma unidade orçamentária, e a Sespa, 

aí sim o nível central, onde ficaria, na verdade, o Secretário com os seus diretores. Feito isso, 

logicamente que houve todo um processo de rearrumação. Não foi uma coisa irresponsável. 

Algumas pessoas vêm aqui, isso que inclusive me angustiou, senhor Presidente, porque eu já vi 

alguns depoimentos aqui que a pessoa vem e diz: “Na gestão do doutor Fernando Dourado ele 

era muito autoritário e ninguém podia fazer nada, era tudo centralizado”, não é verdade. Na 

minha administração, na minha gestão, pela primeira e última vez, porque não aconteceu mais 
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depois que eu deixei de ser Secretário, todos os meses os diretores de todas as unidades 

orçamentárias tinham que estar presente em Belém. Dois dias. Até chamada eu fazia porque a 

primeira reunião era comigo no auditório da Sespa e eu fazia questão de fazer a chamada, 

para que os colegas fossem incentivados, era um processo novo, e entenderem que era 

importante vir para cá. E mais, quando acabava a reunião com o Secretário, geralmente pela 

manhã, ocupando a manhã inteira, a tarde do primeiro dia e a manhã e a tarde do segundo 

dia, era para permanecerem em Belém, visitando cada uma das diretorias da Sespa para trocar 

ideias com os diretores que estavam aqui, com os departamentos que estavam aqui, para tratar 

dos seus assuntos, pedir algumas explicações, algumas orientações. Isso foi feito durante toda 

a minha gestão a partir do momento que eles passaram a ser responsável pelo ordenamento de 

despesa de cada uma das regionais dele. Isso está escrito, está laudado, está pautado, está 

chamado, e foi feito assim e nunca foi dito ao contrário. Cada regional dessas e essas 

unidades, na verdade, representam uma miniestrutura da Secretaria. Se na Secretaria tinha 

uma diretoria técnica, e em um regional tinha o correspondente dele, o departamento 

administrativo e financeiro, que era correspondente da diretoria administrativa. Tinha a 

diretoria técnica lá também, o departamento que era responsável pela técnica. Tinha o 

departamento que era responsável pela parte até de regulamentação de contas e auditoria. 

Tinha um setor lá que era o representante, que era na verdade uma forma de descentralizar, de 

levar mais próximo dos municípios as atividades. Quem fez essa divisão foi muito feliz, 

realmente não fui eu, porque veio antes de mim. Foi muito feliz na sua iniciativa porque o 

estado realmente tem dimensões continentais, não tem condições nenhuma de um Secretário 

ficar tomando conta. Aliás, hoje em dia já tem um Secretário e mais três Adjuntos. Acho que foi 

até uma ideia que eu sugeri ao governador e ele fez realmente dessa vez. Era impossível tomar 

conta da Secretaria sozinho. É um universo muito grande. De forma que trabalhamos o pessoal 

para fazer isso. Quando houve essa situação, esses convênios todos, e até para que se pudesse 

dar uma visibilidade do que é que o governo estava investindo realmente em cada região do 

estado, nós passamos a fazer com que os convênios fossem gerados a partir da orçamentação 

de cada regional. O ordenador de despesa passou a ser também o diretor da regional. Ele 

assinava o convênio. E ele vinha, inclusive para cá, porque quando esses convênios eram 

assinados, geralmente se fazia uma festa. Eu acho que o Conselheiro deve ter participado, 
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Conselheiro Luís Cunha, que naquela época era legislador. E era uma festa. Vinha todos os 

prefeitos para cá, nós falávamos sobre o que era aquele convênio, para que ele servia, como 

deveria ser usado. E, ao final, cada diretor de regional ficava assinando os seus convênios lá 

com os prefeitos, quando não vinham depois. Infelizmente nem todo mundo vinha, toda a regra 

tem exceção, tinha outros métodos. Mas era feito assim. E esse diretor de regional levava o 

convênio, ficava ciente que tinha o convênio, ficava ciente que aquele município tinha 

recebido, até porque quem ia empenhar era ele. Quem transferia dinheiro para o município era 

a regional. De forma que essa é a verdade da situação, não existia nada de centralização. 

Aliás, inclusive, logo no primeiro ano de vigência dessa nova situação nós tivemos um 

problema. Nós achamos, administrativamente, que algumas situações seria prejuízo para o 

erário que fosse feito um processo descentralizado de aquisição. Por exemplo, medicamentos. 

Eu acho que mesmo que os senhores que não trabalham nesse ramo vão entender. Imagine o 

custo que é para uma empresa que vende medicamento, por exemplo, e material de uso na 

saúde, ter que ir lá em Santa Cruz do Arari para fazer uma venda de medicamento, para ir até 

a sede da regional de saúde de Altamira, tomava conta da regional da área, da décima, e ir lá 

para poder participar de um processo licitatório. E depois o transporte desse medicamento, 

etc. E a quantidade que ia ser comprada, porque era uma quantidade pequena para algumas 

dessas regionais. Nós acertamos o seguinte: esses processos, que eram comuns a todos, seriam 

feitos pela Sespa. Cada regional daria suas necessidades, nós faríamos um pacote só e 

faríamos uma licitação, inclusive com a obrigação do fornecedor e entregar em cada regional. 

Quando saiu o edital, já saia lá o nome da regional e a quantidade que era para cada uma 

delas. Nós visávamos baixar o preço, mas nem isso o tribunal aceitou. Houve uma das partes, 

uma diretora de uma unidade, que entrou com processo aqui no Tribunal de Contas, naquela 

ocasião e pediu para que fosse proibido esse tipo de condução da Secretaria de Saúde. E nós 

recebemos, realmente, um Acórdão daqui do TCE dizendo que nem isso a gente poderia fazer. 

E a aquisição de medicamento, a contratação de empresas de vigilância, tudo teria que ser 

feito por cada uma das regionais, porque elas eram independentes. Isso é só para passar uma 

situação. Senhor Presidente, me perdoe, mas eu vim aqui com alguma frequência de 

determinadas pessoas. Sempre as mesmas pessoas falando a mesma coisa quando vão se 

defender de alguma situação aqui. Queria deixar bem claro que não era isso que acontecia na 
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nossa secretaria. E graças a Deus, eu, como Secretário, nunca enfrentei uma greve, não tem 

nenhum documento na Secretaria de alguém dizendo: “O senhor está agindo com muito 

autoritarismo”. E todo mundo sabe, inclusive o Conselheiro Nelson sabe, que já vivenciou 

muito a saúde, é sempre um colaborador, sanitarista que é, e na verdade ele sabe que o pessoal 

de saúde é meio rebelde. Mas graças a Deus eu não tive nenhuma greve, não enfrentei 

nenhuma greve. Eu sempre soube ouvir, conversar e sempre soube trabalhar. Trabalhar sim. Aí 

eu aceito realmente esta pecha de uma pessoa que trabalhava muito, acho que por isso que não 

teve greve. Eu acho que não teve greve nem quando eu fui diretor do Pronto Socorro, nem 

quando eu fui Secretário de Saúde em Belém, nem quando eu fui Secretário de Saúde do 

Estado. Foram oito anos de serviço na gestão da saúde e nunca enfrentei nenhuma greve de 

funcionários. Eu acho que não sou autoritário. Se eu fosse, minha cabeça já tinha rolado antes 

de completar até um ano, quanto mais oito. De forma que essa parte eu queria colocar. Quanto 

à questão dessas situações que são muito frequentes de vir aqui e que estão me lesando, 

realmente. Para os senhores terem uma ideia, eu sou servidor concursado da Prefeitura de 

Belém. Desde 1991 eu fui concursado e já trabalhava lá três anos antes, na condição de 

temporário, como médico. Eu recebo hoje R$ 2.050,00. É quanto é o meu contracheque. É 

quanto o serviço público paga por mês pra mim. Eu ainda trabalho. E quanto paga para mim 

por eu ter sido diretor do Pronto Socorro durante dois anos, Secretário de Saúde de Belém 

durante dois anos e Secretário do Pará durante quatro anos e meio. É quanto eu recebo. Hoje 

eu tenho três processos aqui. Se eu brincar, os três processos dão mais do que o meu salário de 

multa. Eu queria dizer isso, porque eu tenho uma visão um pouco mais ampla. Eu acho que eu 

não nasci para chorar, eu nasci para lutar. Eu vou dar o meu jeito. Eu tenho uma empresa há 

28 anos, mantenho ela com muita dificuldade. Fui me meter em umas ondas de trabalho pelo 

serviço público, larguei a empresa e complicou um bocado. Eu estou devendo muito lá, mas eu 

vou dar o meu jeito. Eu só acho o seguinte: tem muita gente aqui penando. Agora mesmo, 

quando eu vinha para cá, vi a ex-Secretária, não vou declarar o nome dela, mas estava aí. E 

ela se lamentando mais uma vez desesperada. Todos os secretários que eu vejo estão assim. 

Hoje em dia a gente recebe, às vezes, uma consulta de um gestor, que diz: “Indica um nome aí, 

Fernando”. Não consigo. Agora mesmo eu estou com uma missão e já estou, Conselheiro 

Nelson, há duas semanas, atrás de um nome e não consigo esse nome. Ninguém quer. O que a 
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gente tem é um excesso de imputação de responsabilidade. Quero deixar bem claro que eu não 

tenho dúvida nenhuma que cada um tem o seu papel no processo. E se ninguém pode, ninguém 

jamais ouvirá da minha boca dizer que o Tribunal de Contas não é importante. É muito 

importante. Deus me livre se não tivesse o Tribunal de Contas. Deus me livre. Eu acho que a 

gente precisa rever algumas situações porque o ônus dessa formalidade está muito grande. O 

ônus da formalidade. Na verdade, esses laudos aqui, para que os senhores tenham uma ideia, 

eu recebo pelo menos três por mês. Pela Secretaria nesses anos, quatro anos e meio, passaram 

realmente quase cerca de três mil convênios. Eu estou respondendo hoje aqui por convênio de 

2004. Tem 12 anos que esses convênios aconteceram. Não tem mais nem cinza. Uma ex-

Governadora aqui tirou tudo o que tinha no site do Diário Oficial do Estado. Eu sou 

testemunha. Ninguém pode dizer porque eu pesquiso e vejo. E ela apagou tudo que tinha antes 

da gestão dela. Ou ela, ou os assessores dela, não me interessa, era o governo dela. Torna 

muito difícil essa situação. Eu, no dia-a-dia, na Secretaria, várias vezes eu fui instado a assinar 

ofícios e encaminhado para o TCE laudos conclusivos por diversas situações. Alguns dizendo 

que não podiam ser considerados conclusos porque faltaram meses para atestar a execução. E 

outros que diziam que estava tudo ok. E eram mandados para o tribunal. Aqui, ao chegar, eu 

entendo assim, já conversei com alguns funcionários aqui também, o processo não tinha nem 

sido aberto. E agora, onde estão esses laudos? Estão aqui, certo? Outros laudos estão vindo 

para cá. Como tem um processo aqui hoje, que vamos chegar nele, que é um laudo em que o 

profissional foi até o município, chegou lá em 2005, era um convênio de 2004, e pediu os 

documentos para atestar a aplicação do recurso. E a prefeitura disse que não tinha os 

documentos para apresentar para ele. Ele veio embora e lavrou o laudo. Não foi possível dar 

como concluso porque não foram apresentados documentos. E aí este laudo, não estou falando 

por hoje, estou falando por vários outros dias, não está sendo considerado pelo TCE como um 

laudo. Já foi um laudo. Como a gente é responsabilizado se quando chegou lá o cidadão não 

apresentou realmente os documentos que necessitavam. Mas nós fomos. Nós estivemos lá. 

Existia inclusive um acordo. No próprio convênio dessas ações de saúde está lá escrito que 

existia um grupo de trabalho na Secretaria, porque, quando eu cheguei na Secretaria, eu fui 

visitar o setor de convênios de contratos. Tinham três pessoas, essas três pessoas faziam essa 

divisão, chamada de divisão de prestação de contas. Eram três pessoas que cuidavam de todos 
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os convênios e contratos na Secretaria. E ficavam em uma sala que não tinha nem janela, uma 

salinha lá no fundo do departamento financeiro. Trabalhavam lá, inclusive, em condições de 

saúde precárias. Eu não podia mexer no regimento, sem lei, eu fiz uma portaria definindo o 

grupo de trabalho, GT de convênios e contratos. Quando eu saí de lá tinham 26 pessoas nesse 

grupo. Todos tinham que visitar. Quando foi em 2006, no último ano, para arrumar nossas 

contas, nós mandamos trancar todos os gastos com diárias e passagens. Só dois serviços foram 

isentados desse pré-controle. TFD, Tratamento Fora de Domicílio e GT de Convênio e 

Contrato. Estavam liberados para usar passagens e diárias para o que fosse necessário, sem 

precisar passar primeiro pela autorização do Secretário. Nós procuramos dar condições, 

Senhor Presidente, porque achamos importante esse acompanhamento. Agora, por erros 

formais, por erros redundantes até da demora, do tempo, já esteve até maior. Eu acompanho 

um pouco, mesmo à distância. Eu acompanho esse tribunal. Já esteve pior. Se hoje está 

julgando de doze anos, eu me lembro que, não muito atrasado, o tempo era vinte anos. Eu digo 

que ainda é demorado e muito difícil no serviço público nós conseguirmos, de forma que eu 

gostaria que vossas excelências considerassem todas essas situações. Eu estava dizendo para o 

Presidente aqui, antes de começar, que eu participei de um simpósio, em Brasília, o Interlegis, 

que é do Senado Federal, inclusive tratando sobre o funcionamento dos Tribunais de Contas do 

Brasil. Lá, alguns políticos estavam colocando que o tribunal tinha que ser feito só por 

técnicos. E um Ministro do Tribunal de Contas da União foi falar e deu uma situação 

exatamente muito justa, que não pode ser diferente. Esse entrelaçamento, essa convivência 

dentro dos Tribunais de Contas, entre técnico, que conhece todo o aspecto formal, toda a 

situação legal, muitas vezes, do processo, e o legislador, o ex-gestor, aquele que viveu o dia-a-

dia era a coisa mais positiva que eles tinham nos tribunais. Exatamente porque podia se casar 

o que é realmente formal, o que é legal, com o que é real. É isso que realmente gostaríamos de 

trazer nesse momento, que também colocássemos esse componente e observar se essa 

formalidade não afeta. Não é o caso deste, mas tem convênio, inclusive, que o executivo é dado 

como regular, tudo bacana, tudo legal e nós somos responsabilizados e temos que pagar uma 

multa. E essa multa, realmente, hoje, é uma sangria na nossa situação. Eu estou aqui 

perturbando vocês, incomodando vocês, porque isso está me lesando. Eu não tenho respaldo 

financeiro para bancar. Se eu tivesse condições eu nem vinha aqui, mas eu não tenho mesmo. 
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Isso está me criando situações difíceis. Eu estou em várias situações já inadimplentes, com 

algumas situações financeiras, eu não posso deixar passar esse tipo de situação porque, 

particularmente, eu fiz muito para que isso não acontecesse. Muito obrigado. Defesa Oral do 

Senhor Ilcioni Gomes Pereira: Bom dia, Senhor Presidente, Luís da Cunha. Relator professor 

Nelson Chaves. Conselheira Lourdes Lima. Em nome da conselheira gostaria de cumprimentar 

todas as mulheres neste plenário. No próximo, passado, dia das mulheres. Não preciso me 

alongar muito porque o Fernando, que me antecedeu, abordou o tema com muita propriedade. 

Na verdade, eu estou aqui para pedir isenção dessa multa regimentar. Por quê? Eu acho que 

talvez, Fernando, eu fosse o diretor que sobreviveu o maior número de secretário na época. Eu 

fui diretor daquele regional durante 12 anos. Eu sobrevivi dois governadores e nove 

secretários. A nossa regional, até então, não tinha autonomia financeira e nem orçamentária, 

não éramos ordenadores de despesa. E a partir desse decreto da secretaria, juntamente com o 

Governo do Estado, tornou-se a unidade orçamentária e ordenadora de despesa. Claro que 

tivemos que passar por um processo de aprendizado. Em relação, especificamente, a esse 

convênio de Santa Cruz, certamente terão outros que virão, eu tive a infelicidade na época que 

foi assinado, eu deixei o governo em 2004, não tive a oportunidade de fazer o relatório 

circunstanciado e conclusivo das peças desse convênio. Certamente, se lá estivesse, teria feito 

de forma adequada a atender as exigências desse tribunal. Ressalto também que estou sendo 

citado por causa da indicação de um membro da regional para compor a comissão que iria 

fazer a fiscalização e a gestão desse convênio. O nível central, realmente não fez a época e eu 

fiquei impossibilitado de indicar, porque era competência do nível central indicar dois 

membros e a regional indicar um para compor, para fazer esse relatório. Eu, neste momento, 

tive um problema familiar, de doença, e eu tive que me ausentar da gestão e naquele momento 

eu fiquei totalmente fora de contato com os documentos. Os documentos que eram solicitados 

para a regional, eu não estava lá, então eu não tive a oportunidade de elaborar esses 

documentos junto com o atual diretor da época, para poder fazer a prestação de contas devida. 

A minha condição de profissional é igual à do Fernando, somos médicos, vivemos com salário 

de médico. Sou médico da Santa Casa e todos sabem quanto é um salário da Santa Casa. É 

com isso que eu vivo e corro atrás do meu consultório lutando quase que 15 horas por dia para 

poder sobreviver nesse universo da saúde brasileira que hoje está em um processo predatório. 
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Tanto o sistema único de saúde, como as operadoras de saúde, que é quem sustenta, 

praticamente, o nosso consultório e sustenta as nossas contas. Não está fácil. Eu não poderia 

deixar de citar essa condição aqui nesse tribunal, para saber que nós médicos hoje, acabou 

aquele conceito que o médico era um folgado, que era bem remunerado, que era bem 

respeitado. Não. Hoje o médico vive uma condição extremamente difícil. Eu fui conselheiro do 

conselho regional de Medicina durante oito anos e vivi isso. Olhando no olho de cada colega 

neste estado e alguns encontros que tivemos a nível estadual a dificuldade, a penúria que está 

vivendo hoje a maioria absoluta dos médicos. Falo assim, “tem médico muito bom, muito bem 

sucedido”, mas é uma minoria que talvez não represente nem 5% dos médicos deste país. Pesa-

me muito, como pesa para o Fernando, certamente mais para o Fernando, porque ele deve ter 

convênio das 13 ou 14 regionais e as outras unidades orçamentárias. Na época tinha nove 

municípios, certamente nove convênios e outros que certamente vão aparecer. Estou vindo pela 

segunda vez pedir essa clemência em relação a essa multa regimental. Essa multa regimental é 

umazinha, seria tranquilo, mas você paga uma, mais uma, mais uma, quando é no final do mês, 

o fluxo de caixa fica abalado. Eu gostaria de pedir para o senhor presidente, senhores 

conselheiros, a revisão dessa questão da conclusão do relator, do nobre professor Nelson 

Chaves. Foi o meu professor, tive a honra de tê-lo como professor de saneamento básico e com 

ele aprendi muitos princípios da água. Ele sempre falava que a água era saúde e hoje eu 

lamento porque a água é saúde, mas não faz parte do programa de saúde. Eu tive que 

responder, aqui nesse tribunal, de um poço artesiano que eu mandei fazer no interior, do 

interior de São Sebastião da Boa Vista. Porque eu fiz um poço d’água acreditando que levando 

água para aquela população estava dando oportunidade de isenção de algumas verminoses, 

algumas doenças bacterianas, até mesmo hidratação, desidratação. Aí pronto, a legislação não 

entendeu isso e eu vim responder aqui. Tive a sorte de ter sido absolvido. Eu teria que ressarcir 

ao estado. Era um valor pequeno, mas injustamente. O presidente foi feliz quando ele falou que 

nem sempre deve ser legalista, temos que ser justos. Eu peço para que os senhores 

conselheiros, na hora do voto, até faço essa clemência, sobre essa multa regimental que acaba 

pesando no nosso bolso. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

nesse tempo todo que estou aqui nessa Casa, poucas vezes me vi em uma situação assim tão em 
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dúvida a respeito do voto que poderei proferir e já estou inicialmente pedindo uma cobertura 

plenária para uma eventual decisão que me passa aqui. Eu não tenho motivo para me declarar 

impedido. Mas eu tenho alegria de ver na tribuna, e fico pensando aqui na minha memória, 

embora a jovialidade da fisionomia, dois profissionais médicos de quem eu tive a honra de ser 

professor na faculdade. Tanto o Ilcioni, quanto o Fernando. O Fernando passou na vida 

política como nós, foi vereador de Belém. Neste processo todo, eu apenas tenho uma pequena 

discordância do doutor Fernando Dourado a respeito daquela assertiva do Ministro, que não 

foi dito quem era. Eu acho que a sensibilidade independe da política, doutor Dourado. Eu já vi 

tanto político insensível e já vi tanto técnico sensível, justo. De maneira que eu busco aqui, 

modestamente nos votos, encontrar o caminho da justiça. Não houve nenhum documento 

entregue na tribuna que eu pudesse pedir uma reabertura da instrução processual, mas 

também não posso deixar de dizer que as argumentações, tanto do doutor Dourado quanto do 

Ilcioni me sacodem em razão de perseguir exatamente a decisão do nosso Tribunal, que, 

sobretudo, faça justiça. Eu mesmo tenho essas dúvidas, na medida em que alguma coisa ocorre 

fora do âmbito do Secretário e ele é responsabilizado por uma questão de formalismo. Eu não 

sei se poderei encontrar amparo no plenário para dizer que eu estou sacodido pelas 

argumentações que eu escutei e pedir um sobrestamento dessas matérias, para discutir mais 

com a minha assessoria, com a assessoria dos outros conselheiros. Para que ao final, se eu 

tiver que dar uma decisão que seja até no sentido da multa, da sanção a ser aplicada, eu esteja 

mais convencido do que eu estou. Eu vinha com o conhecimento para o plenário, com aquilo 

que eu li nos autos, e o depoimento que é absolutamente procedente de ambos, eu também 

conheço a vida profissional de ambos e eu sei da dificuldade que é um técnico. E nós, 

eventualmente, por uma rigorosidade técnica, de fato possa cumprir o que está friamente 

escrito na lei, mas possa cometer um gesto do qual a gente não se sinta à vontade. Não sei se o 

plenário com a sua sapiência, a experiência do nosso doutor Procurador do Ministério Público 

de Contas, para que me deem um prazo de 15 dias, com esses processos todos, que se 

assemelhem nessa situação, a gente possa, quem sabe, encontrar uma outra saída e se, 

infelizmente, não tiver esse caminho, que não seja a sanção pela multa a ser aplicada. Na letra 

regimental, eu sei que não existe, mas nós já tivemos situações no plenário em que houve uma 

possibilidade do Relator, porque eu julgo procedente a afirmação. E outros tantos colegas que 
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já vieram nessa situação. E eu já vi também o plenário, algumas vezes, se manifestar 

diferentemente nessa situação. Pesa-me conferir um voto que amanhã eu posso me convencer 

de que fiz de uma maneira injusta. Acho que como procuramos que a justiça se configure, se 

consagre, penso que não haveria prejuízo, se assim o plenário for tolerante, me conceder essa 

oportunidade, pedir uns 15 dias para que eu possa voltar com esse voto mais consolidado, 

conversando com todos os colegas, ouvindo o Ministério Público no que couber. Enfim, se não 

tiver solução, eu não deixarei de assumir a minha responsabilidade, mas quero um prazo para 

discutir mais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro Nelson Chaves, eu vou submeter a proposta de Vossa Excelência ao 

plenário, mas digo o seguinte. Eu acredito que ainda não completou 30 dias que tomamos uma 

decisão aqui no plenário, de que todo o processo que suscitasse dúvidas nós íamos sobrestar a 

matéria para que todos os conselheiros pudessem estudar mais e o próprio Relator, como 

Vossa Excelência está propondo, reavaliar o processo. Eu acho importante, em respeito aos 

nossos jurisdicionados que compareceram na sessão, que fizeram aqui um depoimento, um 

desabafo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Presidente, como eu estou até torcendo para findar a minha responsabilidade na Casa pelos 

processos que são oriundos da saúde, essa situação se repete praticamente na questão da 

Secretaria de Saúde, dentro da estrutura administrativa do estado. Você vê isso aqui da 

Secretaria de Segurança, de Meio Ambiente, no mapa da saúde, na dificuldade prática que eu, 

humildemente, também tive chance de conhecer, na prática profissional, ela é de fato a teia de 

aranha. O objetivo é chegar na mais longínqua localidade. Que às vezes não chega nem o 

médico nem o dentista, mas tem que chegar o remédio para o doente não morrer. É uma coisa 

intricada, desafia governadores e secretários. Se fosse uma coisa fácil, a gente trazia a fórmula 

aqui e está resolvido. O problema é complicado. As regiões são diferentes. O olhar para uma 

região bragantina não pode ser o mesmo olhar da região da ilha do Marajó, como Vossa 

Excelência sabe. É a maneira que eu me sinto, e não tenho nenhuma dificuldade em confessar a 

minha dúvida. Eu prefiro até que alguém me julgue, que foi o Conselheiro que ficou pisando na 

bola, do que eu tomar uma decisão injusta para um lado ou para o outro. Não estou dizendo 

aqui que vou deixar de multar. Mas se eu tiver que multar eu quero fazer como eu fiz em todos 

os processos da vida que estou aqui. Nenhum diz nós aqui, Ilcioni e Dourado, tenho certeza, 
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falo por todos os conselheiros e pelo Ministério Público de Contas, ninguém aqui vem com 

desejo de punir quem quer que seja. O nosso desejo é que o recurso seja bem empregado, 

porque se eu não tenho recurso bem empregado, o que me adianta multar o gestor porque o 

serviço não foi prestado. O nosso ânimo aqui é exatamente de não penalizar e sobra para nós. 

Eu prefiro, eventualmente, ser alcunhado de que fiquei em dúvida do que eu estar convencido 

que tomei uma decisão sem que eu tenha me convencido dela. Após as devidas manifestações, 

Sua Excelência proferiu seu voto pelo sobrestamento do julgamento e retorno na sessão de 

29.03.2016. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

do relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Esse assunto foi suscitado, aproximadamente 30 dias em um processo que julgamos 

aqui. E percebemos uma omissão do nosso Regimento Interno, que está, neste momento, sendo 

reformado. Tem uma comissão do regimento já cuidando do novo Regimento. Assim como 

mudamos a Lei Orgânica do Tribunal, já tem uma comissão tratando do novo Regimento 

Interno que vai fazer essa previsão, nesses casos excepcionais. A decisão está tomada. Quero 

constar à Secretaria sobre a citação dos responsáveis. Agradeço aos senhores por terem vindo, 

a demonstração de respeito à instituição. Nós temos conhecimento que a saúde pública 

enfrenta problemas, mas também nós reconhecemos, até porque ouvimos aqui recentemente, 

em um evento que fizemos, que chamamos de “Sexta da Integração” e o Secretário de Saúde 

veio aqui com todo o aparato. Eu gostei do evento porque eles mostraram as dificuldades da 

saúde, mas mostraram os avanços da saúde, o que é de responsabilidade do estado. Eu lembro 

que isso iniciou no tempo dos senhores, a questão dos hospitais regionais, foi naquele tempo, 

que foi inaugurado o primeiro hospital regional, eu creio. Cinco, no tempo dos senhores. A 

cada vez me convenço que foi um bom caminho seguido. Hoje nós temos hospitais de ponta, de 

referência, funcionando muito bem em todo o estado do Pará. Há pouco tempo se inaugurou o 

Hospital Galileu. E a Conselheira Lourdes Lima, nossa Conselheira da Corte, necessitou 

passar lá, que estava com filho internado. Ela veio aqui e deu o seguinte depoimento: “Me 

surpreendi com o hospital, parecia que não era hospital público, um hospital de nível elevado, 

tudo organizado, tudo funcionando, equipamentos modernos”. Recentemente o Governador 

inaugurou a Santa Casa, que é de ponta, o Hospital Oncológico Infantil, também de ponta. E 
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nós temos aqui depoimento dos hospitais regionais, e é algo que impressiona. E hoje eu posso 

dizer, a nossa avaliação, é que a equipe da saúde, hoje, que comandando a gestão, está muito 

segura do que está fazendo. Uma coisa que me chamou atenção na saúde também foi a 

sequência de um trabalho técnico desenvolvido que não foi uma coisa agora, toda uma 

caminhada, mas que agora eu posso dizer aos senhores que está funcionando, e isso foi o 

resultado de uma luta de vocês ao longo do tempo. Muito diferente, por sinal, da educação, que 

apresenta problemas muito mais sérios na sua organização, no seu funcionamento, na sua 

execução. Resumindo para vossa excelência, eu entendo que todo esse trabalho que pode 

parecer: “Será que eu perdi o meu tempo?”. Não. Vossa excelência não perdeu tempo porque 

já tem o resultado, a gente já pode colher. As prestações de contas que chegam da saúde hoje, 

muito mais bem instruídas, até por conta também que fomos ao encontro, fazendo eventos, 

orientando o controle interno, conversando com os jurisdicionados, fomos a Santarém, 

Marabá, Bragança, Breves, levando essa mensagem de como ordenador de despesa tem que se 

conduzir e sobre a responsabilidade de prestar contas. Eu acho que foi um avanço de ambas as 

partes. Mas ouvimos também, nessa tribuna, médicos e outros não médicos, que assumiram 

regionais. Situações que tiveram que resolver e que tiveram que dar um jeito. É aquela coisa, o 

doente está doente e tem que salvar o doente. E se esperar fazer uma licitação para comprar 

remédio, o doente vai morrer. O gestor tem que dar um jeito, então tudo isso nós já ouvimos 

aqui. Achei importante hoje, tanto o que vocês fizeram, quanto o relator, porque eu sempre 

digo, quando tem uma boa explicação, uma defesa bem construída, o julgador tem condições 

de poder fazer um julgamento justo. Às vezes a pessoa, o jurisdicionado, se sente prejudicado, 

se sente perseguido, atingido, mas ele não constrói uma boa defesa. Ele não vem se explicar 

como vocês fizeram. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, abrir o coração, falar da sua 

dificuldade, até de ordem pessoal. Nós somos seres humanos e temos sensibilidade. Eu acredito 

que toda essa luta resultou hoje em uma situação que eu considero mais organizada e mais 

favorável. Isso eu pude perceber no entendimento de cada Conselheiro, no evento que fizemos 

aqui com a área da saúde. É claro, tem muito o que fazer, tem problemas sérios, mas tem muito 

o que festejar. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51256-1, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, responsável Hidelfonso de Abreu Araújo, 
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cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, registrado o impedimento 

de sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 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. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação da relatora. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/53468-3, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Terra Santa, responsável Adalberto Cavalcante Anequino, 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 irregularidade das contas, sem importar em 

devolução de valores, com aplicação da multa regimental ao responsável e ainda, com 

recomendações à SESPA (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, aplicar ao responsável 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela irregularidade apontada e 

com as recomendações sugeridas pelo 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 2009/51502-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa, responsável Amós Bezerra da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, registrado o impedimento de sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 
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do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela 

irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais cabíveis na espécie. 

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, sem devolução de valores, e aplicar ao seu 

responsável as multas nos valores de R$1.000,00 (mil reais), pela grave violação a norma legal 

(ausência de processo licitatório) e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa 

extemporânea destas contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação do 

relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2010/52115-2, que agasalha a prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Breu Branco, responsável Egon Kolling, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que ao solicitar a retirada deste processo da 

pauta supra foi de pronto atendida. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2005/53395-7, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Piçarra, responsável 

Odolfo Pinto da Mota, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Ao solicitar 

a retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência foi de pronto atendido. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2007/53401-0, que agasalha a tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável Valciney Ferreira Gomes, cuja Relatora 

foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento dos ditames legais e 

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

parecer escrito nos autos opinou pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação das 

multas regimentais ao responsável e às determinações ao SETRAN A Presidência, então, tornou 

público 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$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o 
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plenário acatar a manifestação da relatora. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2007/53413-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Pequenos 

Agricultores de Sapucaia, responsável Severino Rodrigues da Silva, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento dos ditames legais e 

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis, ficando solidariamente responsáveis 

pelo débito o senhor Pedro Abílio Torres do Carmo com as cominações cabíveis, com remessa 

dos autos ao Ministério Público do Estado ante indícios de crime de improbidade administrativa 

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

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

colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Como eu tenho me manifestado em processos anteriores de tomadas de contas 

com omissão no dever de prestar contas, omissão total. Eu quero perguntar para a conselheira 

relatora se a entidade privada foi citada nesse caso também? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Foi. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado. Esgotada a fase da discussão, Sua 

Excelência a relatora proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor 

Severino Rodrigues da Silva em débito para com o erário estadual na importância de 

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais), pela instauração da tomada de contas. Procedeu-se, então, a votação. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: De acordo com a Relatora. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor 

Presidente, como tenho manifestado em processos anteriores, nesses casos de omissão total no 

dever de prestar contas, eu entendo como possível a responsabilidade solidária da entidade 

privada, uma vez que ela também tem o dever de zelar pela aplicação correta e regular dos 

recursos públicos. A exemplo do que o Tribunal de Contas da União e outros Tribunais de 

Contas do país fazem, com base na própria Constituição da República, no parágrafo único do 

artigo 70. Eu peço vênia à Relatora, uma vez que a entidade privada foi citada para divergir 
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quanto ao voto, para incluir a entidade como responsável solidária no mesmo valor, no 

montante de R$ 25.000,00 e aplicando também a ela a multa pelo débito no mesmo valor 

cogitado pela Relatora. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Não foi a entidade. Quem foi citado foi o responsável. Peço então 

desculpa ao nobre Conselheiro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Obrigado, Conselheira. Nesse caso, então, Presidente, eu refaço o meu voto no 

sentido de convertermos, pelas mesmas razões que aduzi anteriormente, esse processo em 

diligência, para que possamos citar a entidade privada. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto do Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival 

Silva Rocha: Acompanho o voto do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Eu também, 

Senhor Presidente, acompanho o voto do Conselheiro Odilon. Até porque na prestação de 

contas de convênio não podemos perder de vista que a prestação de contas não é 

personalíssima. O responsável assina o convênio em nome da entidade. Tanto assim é que no 

convênio que é firmado, o dever de prestar contas é atribuído à própria entidade. E após a 

Emenda Constitucional número 19, de 98, isso ficou bem claro com a inclusão no rol da 

responsabilidade de prestação de contas, também das pessoas jurídicas de direito privado. 

Sendo assim eu acompanho o Conselheiro Odilon no sentido de baixar o processo em 

diligência para fazer a citação da pessoa jurídica. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu já me manifestei anteriormente. Neste ponto eu 

concordo com o Conselheiro Odilon. Muito embora, ainda não tenho o convencimento de que 

deve multar a pessoa jurídica, no caso a entidade, em relação à multa. Mas baixar um 

processo em diligência para buscar informações, até para saber o que aconteceu com o 

dinheiro, eu sou favorável. Em seguida, a Presidência proclamou que por maioria (5x2) decidiu 

o plenário acompanhar o voto divergente, convertendo o julgamento em diligência. Logo após, 

foi anunciado o Processo nº 2009/51737-3, que cuida da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Trairão, responsável Ademar Baú, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 
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autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação 

das multas regimentais cabíveis, ficando solidariamente responsáveis pelo débito o senhor 

Valdir Ganzer, com as cominações cabíveis, com remessa dos autos ao Ministério Público do 

Estado ante indícios de crime de improbidade administrativa. A seguir, a Presidência proclamou 

que os responsáveis supracitados, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e 

nem se fizeram representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

irregulares, ficando o senhor Ademar Baú em débito para com o erário estadual na importância 

de R$100.000,00 (cem mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos 

e quarenta e sete reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), 

pela remessa intempestiva das contas, e, ainda, aplicar ao senhor Valdir Ganzer a multa no 

valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela não emissão do Laudo Conclusivo. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou 

a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação da relatora. Na sequência, foi 

anunciado o Processo nº 2012/52148-1, que agasalha a tomada de Contas instaurada na 

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, registrando-se o impedimento de Sua Excelência a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento dos ditames legais e 

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

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

conveniado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie ao responsável e com aplicação 

da multa regimental ao senhor Carlos Alberto da Silva Leão. Pausa. A seguir, a Presidência 

proclamou que os Senhores Roberto Pereira da Silva e Carlos Aberto Leão estavam presentes e 

na forma como lhes faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhes concedida a 

palavra, tendo primeiramente se manifestado nos seguintes termos o Senhor Roberto Pereira da 

Silva: Bom dia Senhor Presidente, senhores conselheiras, senhoras. Meu nome é Roberto 

Pereira da Silva, eu na época tinha condição de Presidente da Associação Ulysses Pereira. 

Quem é Ulysses Pereira? É um paraense, de Belém do Pará, que é treinador de boxe, foi 

técnico da equipe olímpica do Brasil em duas olimpíadas, treinador de Acelino Popó Freitas. E 

onde, dentro da Associação Ulysses Pereira, nós desenvolvemos um projeto social onde 
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trabalhamos com 100 menores em situação de riscos pessoal e social. Só relatando um pouco 

da história da entidade. Dentro disso nós temos hoje, na equipe olímpica do Brasil, vários 

atletas oriundos deste projeto social. Onde nós não temos fomento de órgãos públicos, nem 

privados. Ou seja, tudo o que se utiliza com recurso para fomentar nosso projeto, é oriundo 

daquilo que se arrecada dentro da academia, porque é uma academia. Na época, presidente, 

nós solicitamos um pedido para o deputado Lúcio Vale de uma emenda parlamentar para que 

fizéssemos a aquisição e compra de material para poder utilizar com esses atletas em 

treinamento. Na época o valor solicitado foi R$ 50.000,00 que seria a emenda parlamentar. R$ 

10.000,00 foi a contrapartida do gabinete do Deputado. E R$ 40.000,00 seria a parte do 

governo através da Secretaria de Esportes. A parte do gabinete foi repassada, que é o valor 

cobrado hoje, R$ 10.000,00. E o restante, que seria repassado pelo governo do estado através 

da Secretaria, ficou no aguardo. Ele foi empenhado, não havia recurso, “aguarda aqui, o 

recurso vai sair”. E a não prestação de conta foi justamente em virtude disso. Nós falamos com 

o gabinete do deputado à época, ele disse: “Aguarda que está empenhado e na totalização do 

recurso vocês fazem a prestação de contas”. O ano acabou, fomos para o ano subsequente e a 

mesma informação foi dada, está empenhado e o próximo ano vai ser liberado o restante do 

recurso e vocês fazem a prestação de conta na totalidade do recurso. Coisa que não aconteceu, 

na realidade. A época do governo não aconteceu, não foi repassado. Nós fizemos a compra, a 

aquisição do material, mas não prestamos conta justamente pela orientação que foi repassada 

pelo gabinete do Deputado, no caso. A coisa foi passando, ou seja, não prestamos conta. Foi 

um erro? Foi. O governo acabou, passou para outro governo e a gente sabe que a coisa vai 

ficando delicada. Hoje, digamos, eu estou aqui justamente para poder relatar isso para vocês. 

Não vim antes até porque eu deixei o mandato de presidente na entidade, depois passei por um 

processo de uma enfermidade onde eu tive que me ausentar. O Ulysses Pereira é o meu irmão 

também, além de presidente na época e ele treinador da entidade, é meu irmão. E hoje é um 

outro irmão meu quem assina pela entidade. Até porque é uma entidade sem fins lucrativos 

onde trabalhamos com o lado social. Trabalhamos com essa recuperação de menores em 

situação de risco pessoal e social. Quero que vocês me entendam que não houve, em momento 

nenhum, má fé com relação a não prestar conta. O material foi comprado, foi utilizado e hoje, 

por ser perecível, ele se acaba. Seria difícil hoje eu identificar o material que comprei 
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visualmente. Notas seria possível tentar buscar. O período é longo, mas eu acredito que dentro 

de um prazo eu vou dizer. Mas o prazo já foi dado. Hoje, digamos, eu estou vindo aqui 

justamente para expor isso. Tentar buscar, 30 dias que seja para que eu corra atrás e consiga, 

de alguma maneira, formatar essa prestação de contas. A situação é delicada. Para nós que 

sobrevivemos do esporte. Para quem não sabe, o Ulysses Pereira como treinador de boxe 

esteve em duas olimpíadas como técnico da seleção brasileira. No governo Almir Gabriel, ele 

ia embora de Belém para trabalhar em uma cidade do interior de São Paulo, justamente 

porque não tinha condição de apoio de órgãos públicos em fazer com que ele permanecesse no 

estado do Pará trabalhando em prol do governo com atletas porque não existia recursos. A 

época, o Secretário de Esportes do Governo do Estado era o doutor Amaro Klautau. O que foi 

feito, em virtude dessa possibilidade de saída do Ulysses, do estado do Pará, para ir trabalhar 

com menores e com atletas, que chamamos de atletas em alto rendimento, em outro estado? 

Foi criado o “Projeto Bolsa Atleta”, que é um projeto que é fomentado pelo governo do estado 

onde ele ampara atletas, que chamamos de atletas de alto rendimento, que tem condição de 

chegar a uma equipe olímpica. Para permanência do Ulysses Pereira em Belém, foi criado o 

projeto atleta olímpico, onde ele passou praticamente o restante do mandato do Governador 

em condições de ficar em Belém sendo ajudado financeiramente para se manter aqui e não ter 

que abrir mão do próprio estado. Essa é parte da história de tudo isso. Hoje o projeto 

continua. Hoje nós continuamos trabalhando com os menores, são crianças que a gente puxa 

para dentro da academia com idade a partir de 10 anos, se tornam adolescentes e pré-

adolescentes até a faixa etária de 17 anos. Se ele não tem qualidade enquanto atleta de 

competição, ele é direcionado para outro ramo de atividade. São menores que a gente busca 

em espaços onde eles vivem, não em condições sub-humanas, mas vivem em condições onde o 

meio que ele convive é de uma periculosidade muito grande. A gente utiliza o tempo dele, que 

não é de escola. Ele para estar no projeto tem que estar na escola. O tempo que ele tem ocioso, 

ou pela manhã ou pela tarde, é dentro da academia fazendo uma atividade física. Vocês devem 

saber de tudo isso até porque vocês têm conhecimento desses projetos todos que trabalham 

amparando menores em situação de risco. Eu acredito que o que eu tenho a falar a vocês é 

isso. Com relação ao professor Alberto Leão, na época ele era o gestor da Secretaria de 

Esporte do Estado. A gente sabe que a SEEL não gera, ela gerencia recursos. A gente sabe da 
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dificuldade que é. O projeto existe, Bolsa Atleta, mas em virtude das dificuldades do governo 

ele não tem andado por falta de recursos, existem outras prioridades que a gente sabe que elas 

também são necessárias. E o atleta continua trabalhando, continua buscando o seu lugar ao 

sol. A gente tem a porta aberta, mostra o caminho, mas é aquela velha história, a gente dá a 

vara de pescar, a gente ensina a pescar e não podemos conduzir para o resto da vida. Muitos 

já passaram. Recentemente um atleta paraense chamado Mike Carvalho, que se encontrava em 

uma competição na Turquia sofreu uma fratura na mão e vai ficar de fora da próxima 

Olimpíada que vai ser no Rio de Janeiro. É atleta de Belém do Pará, atleta de Icoaraci, que 

começou na associação Ulysses Pereira com nove anos de idade. São trabalhos que às vezes 

não chegam a conhecimento de vocês até mesmo pelo tempo que vocês têm de compromisso 

com tudo isso. Nós que vivemos essa história, nós que vivemos essa realidade. Para nós é 

gratificante sabermos que temos em uma equipe olímpica do Brasil, que vai disputar uma 

olimpíada com quase 140 países, existe um paraense que foi levantar sua bandeira. Nós temos 

três atletas hoje na equipe olímpica. Temos também outro treinador paraense, lá do bairro do 

Guamá, na equipe olímpica do Brasil. Para nós é motivo de orgulho. A dificuldade é muito 

grande. Buscarmos recursos, parceiros para fomentar isso é dificultoso. Nós realizarmos 

evento hoje é muito dificultoso porque estamos no norte do Brasil. Qualquer coisa que você 

queira trazer do sul para cá é onerante, passagem aérea é onerante, bolsa de atleta é onerante, 

tudo, montar estrutura, tudo é onerante. E é coisa que a gente não consegue. Você não 

consegue fechar, hoje, com a iniciativa privada, apesar dos impostos que eles pagam e o que 

eles podem deduzir de recurso que ele investir no esporte amador, e é muito grande. Só que 

você não consegue buscar isso para uma parceria, um projeto social. É difícil. É difícil para o 

governo do estado porque o recurso é muito pequeno e é para atender uma gama muito grande 

de modalidade esportiva, uma gama muito grande de atletas em necessidades disso. Como se 

vê, por exemplo, o atleta de necessidade especial. O Brasil hoje tem uma equipe de 

cadeirantes, no basquete brasileiro, que disputa as olimpíadas especiais, e são de Belém do 

Pará. Só a gente que convive o mesmo trabalho social, sabemos da dificuldade que é. Estou 

aqui pedindo para vocês a possibilidade de me dar, digamos, 30 dias para que eu tente correr 

atrás e ver se eu consigo, de alguma forma, prestar conta dessa importância de R$ 10.000,00. 

É muita coisa? É. Para o estado é. Até porque precisa ser prestado contas. Mas R$ 10.000,00 
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chega a ser praticamente o que eu gasto em seis meses ajudando todos esses garotos com tudo 

o que entra no balcão da minha academia, de mensalidade de alunos. Eu tenho curso de manhã 

e à tarde com 100 garotos, com transporte, com ajuda de alimentação. E a gente é tudo. Somos 

treinadores, amigos, conselheiro, pai, psicólogo, assistente social, fazemos de tudo um pouco. 

É difícil o estado disponibilizar isso para dentro da academia. Isso requer um custo. A gente é 

tudo isso na vida de um garoto desses. Vocês precisariam presenciar um dia o que é esse nosso 

trabalho e vocês verem um garoto em cima de um ringue, que você sabe que é um atleta em 

alto rendimento e de repente ele se mostra com a qualidade lá em baixo. Você, como treinador, 

conhece que ele não está bem. Termina o evento em cima do ringue, ele vai para o banheiro e 

mandamos alguém atrás dele. Quando chega lá, o garoto está chorando. Você pergunta para 

ele, “por quê?”, e ele te diz que saiu de casa sem tomar um gole de café porque não tinha. São 

coisas que para nós, vocês mesmo, que têm sentimentos, dói. E dói mais por saber que você 

não pode fazer mais do que aquilo que está dentro da sua condição. Coisa que é obrigação do 

estado, do município, mas eu creio que cada um faz a sua parte e a nossa parte vem sendo 

feita. A gente abre porta, mostra algum caminho e tenta acompanhá-los até determinado local. 

Dali ele tenta andar com as próprias pernas. A gente sabe a dificuldade que é. Assim como a 

gente forma um grande atleta, a gente sabe que podemos formar um grande marginal. A gente 

ensina eles a utilizarem as mãos como armas e é esse lado que trabalhamos, esse lado social, 

de cabeça, de formação, de personalidade. Isso ajuda muito. Para quem sabe, o meu irmão 

Ulysses saiu para a Olimpíada de Atlanta, quando chegou lá, ele na vila olímpica sentado, 

pensando na vida. Hortência e Paula passaram, olharam para ele e perguntaram: “Professor, 

o que você está fazendo aqui sentado?” Ele pegou e disse: “Eu estou pensando o seguinte, que 

eu preciso que um atleta meu ganhe uma medalha para que eu leve uma medalha de ouro para 

o meu país, para que eu possa dar uma melhor condição de vida para o meu atleta”. A 

Hortênsia virou para ele e disse: “Professor, você não precisa levar medalha nenhuma. A 

maior medalha que o senhor leva é saber que o senhor hoje está dirigindo uma equipe olímpica 

em uma Olimpíada. Esse é o maior troféu que qualquer pessoa que participa de uma 

Olimpíada pode ter”. É tudo isso que guardamos. É coisa que ninguém te tira, ninguém vai 

tirar de vocês, é o aprendizado, o conhecimento de vocês, a formação que vocês têm. Isso 

ninguém tira de ninguém, personalidade, formação, isso é o que a gente leva para o resto da 
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vida. Creio que isso ninguém tira. Dinheiro não compra isso. Não compra mesmo. Era o que eu 

tinha para expor para vocês e agradeço o momento, o tempo que me foi oferecido para poder 

colocar isso para vocês. Defesa Oral do Senhor Carlos Alberto da Silva Leão: Bom dia, 

senhores conselheiros, cá estou eu, mais uma vez e fiz questão de vir. Eu não conhecia o 

Roberto. Eu conheço o Ulysses, tive o prazer de conhecê-lo. Primeiro era muito fã dele, depois 

tive a oportunidade, como Secretário, de ir a diante. Não vou manifestar sobre isso. Acho que 

ele falou de mais até aqui. E o que esse tribunal quer saber é da prestação de contas. Cadê os 

R$ 10.000,00 que o estado passou? Eu estive aqui ontem vendo o processo e também não vou 

aqui culpar o deputado Lúcio Vale, nem no seu gabinete. Passaram-se vários anos, mas eu 

acompanho essa questão e eu sei que às vezes as pessoas ficam aguardando, está empenhado, 

era uma emenda parlamentar. Eu lembro que a Governadora Ana Júlia, talvez com uma boa 

intenção, mas não conseguiu tornar isso realidade, fez um acordo com a bancada federal do 

Pará, de Deputados Federais e de Senadores, de que a cada R$ 1,00 colocado no estado, e 

quem já foi parlamentar aqui sabe, tem a rubrica, coloca na rubrica acho que era 90 ou 60 que 

aí é o estado que executa. Para cada R$ 1,00 colocado, por emendar parlamentar, quando 

fosse liberado, R$ 1,00 seria colocado também pelo estado. Ou seja, você dobraria o recurso 

aplicado. Só que, na época, não tinha essa questão impositiva do orçamento federal. O 

Deputado colocava, mas todos sabem que a execução das emendas parlamentares é algo, não 

diria insignificantes, porque tem muita coisa feita com a emenda parlamentar federal, mas um 

percentual muito baixo, talvez não chegasse a 10% daquilo que era colocado no orçamento. E 

quase sempre a liberação para a execução no final de exercício. E a Associação Ulysses 

Pereira, eu diria que foi um pouco vítima disso e acreditou. Eu lembro muito bem desse caso. 

Esse projeto é fantástico. O que ele falou aqui é verdade, eles executam, fazem quase como um 

trabalho de Robin Hood, tiram aqui na doca, de quem pode pagar lá, de quem quer ter o status 

de malhar, de fazer o esporte na academia Ulysses Pereira e fazem um projeto social. Eu 

desconheço alguma outra. Eles são uma empresa privada. Eu desconheço quem faça tanto 

como a academia Ulysses Pereira tem feito pelo esporte. No que cabe a mim, como Secretário, 

à época, primeiro é dar o testemunho da lisura. Talvez, em outro momento, tenha passado a 

Associação Ulysses Pereira aqui por problemas como esse. Cabe a mim dar o testemunho e 

também pedir, eu já vi, tem dezenas de processos me aplicando multa. E aqui, o Conselheiro 
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Odilon tem tido uma interpretação que eu respeito, acho que é uma interpretação que busca 

punir aqueles que fazem mau uso do recurso público. E pedir a devolução. E pelo que eu 

entendi, às vezes, a devolução pelo gestor e também pela entidade que não aplicou. Eu acho 

que às vezes seria até uma apropriação indébita pelo estado. Mas eu lhe respeito. E acho que a 

sua radicalidade na conjuntura em que vivemos servirá para que se não conseguir fazer com 

que isso venha a ser a prática, mas ajudará, com certeza. Eu lhe digo que vivemos momentos 

sim de entidades fantasmas. A gente vive sim momento de emendas serem colocadas para 

entidades de padrinhos. Eu lhe respeito. Fico sentido quando vejo alguns processos, às vezes o 

que a gente coloca no papel não convence. Isso são documentos? E nós temos dificuldade de 

acessar um órgão que a gente administrou por um ano e alguns meses. Se você perde um 

documento hoje é difícil localizar e às vezes não conseguimos comprovar, é punido. Eu sofro 

com isso. Sofro com aplicação de multas. A multa às vezes a gente explica, às vezes você se 

defende e diz: “Olha, esse processo foi considerado regular, mas há aplicação da multa porque 

não teve laudo conclusivo”. O tribunal Trata uma viagem de um atleta olímpico, em que você 

mal consegue o dinheiro da passagem, da mesma forma em que a construção de um estádio, 

com laudo conclusivo, por exemplo. Vocês não sabem o quanto eu tenho vontade de ver um dia 

esse Tribunal tratar isso de forma diferenciada. Não é justo. Principalmente a área da cultura 

e do esporte, que não tem recurso carimbado, que sobrevive com as menores fatias do 

orçamento, menor pessoal. A gente sofrer com essa questão dos laudos conclusivos. Laudos 

conclusivos que às vezes o processo por si só demonstra, com a prestação de conta da 

passagem, com a realização de um evento. Eu trago aqui agora o que eu chamo de laudo não 

conclusivo. E tem vários, nesse caso, que vai me trazer novamente aqui. Um evento como este, 

está aqui, não foi realizado. É um projeto para ser realizado em um ano. Um ano. R$ 

52.500,00 para tocar um projeto com centenas de jovens, em um ano, e não foi realizado. O 

estado se comprometeu, não liberou, parte apenas, o recurso todo foi empenhado. E como é 

que o Secretário pode apresentar um laudo conclusivo? Conclusivo é quando algo se realiza. 

Está aqui comprovado que não foi realizado. O processo mostra que não foi realizado, não foi 

prestado conta. Ele testemunhou aqui, todos sabem que isso não é nenhuma invenção de que a 

emenda parlamentar foi comprometida, digamos, politicamente, mas não se concretizou. O que 

estou trazendo aqui, eu peço porque são vários outros que vão acontecer como esse. Inclusive, 
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alguns que eu vou vir aqui para pedir, se for o caso até de que o Tribunal interceda junto a 

polícia do estado, junto a Polícia Federal, para averiguar casos não como a academia, a 

Associação Ulysses Pereira, mas de entidades que enganaram. E minhas investigações 

também, levantamento, de entidades fantasmas. Que engaram deputados, criaram, 

apresentaram um CNPJ, endereço, pediram emendas e nunca prestaram contas. Eu me sinto 

hoje pagando multa de R$776,00 parece que aumentou agora para R$844,00. Eu tenho um 

dossiê, da minha vida, feito, que já tive vontade de trazer aqui, Conselheiro. Eu hoje sobrevivo 

de R$ 4.800,00 que é muito comparado com a maioria do nosso país. Como engenheiro 

autônomo prestando serviço de manutenção de extintores, serviço de proteção contra incêndio 

e pânico. Sobrevivendo duramente. E toda a semana eu já faço plantão na minha casa de 

manhã, dia de terça e quinta, que é quando o telegrama chega. E tendo que me explicar com a 

minha família, com os meus filhos: “Mas papai, que coisa é essa, o senhor roubou na SEEL?”. 

Desculpe o desabafo, Presidente Luís da Cunha. Um dia desses chegou uma execução fiscal de 

R$ 110.000,00. Tem hora que a gente pensa em até dar um tiro na cabeça. Como é que pode? 

Eu estou detendo minhas horas para estudar, para pegar os processos daqui porque é uma 

ideia que eu nunca nem fiz propaganda. Hoje todos falam da transmissão dos jogos, isso não 

foi ideia minha, eu digo sempre, foi do Oberdan e do Mesquista que em 2008 transmitiram os 

jogos. Foi feito uma parceria entre órgãos do estado. O Tribunal aprovou a parceria com a 

COSANPA, uma coisa igual. E com o DETRAN, a partir de um parecer técnico não aprova e 

quer que eu devolva o dinheiro. Quando não é multa é devolução de dinheiro. Como é que 

pode? Eu não aceito que o Tribunal, que uma justiça, queira que se devolva um dinheiro 

quando não tem prova que eu me beneficiei desse dinheiro. Está lá o comprovante, 

movimentação de conta que o dinheiro saiu da conta da COSANPA e do DETRAN e foi para a 

conta da SEEL, que foi passado para a federação e para os clubes. A movimentação bancária 

por si só justifica. Mas vem a análise técnica e diz: “Não é isso, não tem isso, não tem aquilo”. 

E tem que devolver o dinheiro. Se isso não fere, não atinge algumas pessoas, mas outras 

atingem. Esse caso é mais um caso, uma multa por não ter tido laudo conclusivo de algo que 

não aconteceu. E o processo demonstra isso, está lá claro. Tanto que o Tribunal abriu tomada 

de contas, às vezes é interpretação do Regimento, mas desculpa, talvez esteja até atrasando 

aqui os demais processos, porque são vários. E olha só, é uma manhã. Quinta-feira estarei 
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aqui de novo. Na outra semana já tem de novo. Eu não sei, talvez com essa reformulação do 

Regimento Interno se possa tratar isso. Eu espero de alguma forma estar contribuindo para 

que se trate de forma diferenciada essas questões. Tem coisa que por si só já é conclusiva. Se o 

estado apoiou um atleta, um grupo cultural, com passagem para participar e está lá a 

demonstração, aí você vai obrigar o estado a onerar mais, a acompanhar um técnico, 

principalmente hoje com internet. É lógico que tem que ter todo cuidado, para evitar que o 

dinheiro público seja desviado. Mas tem coisas de valores pequenos. Não estou falando esse 

caso, porque considero R$ 50.000,00 um valor significativo. Mas às vezes tem valor de três mil, 

quatro mil, seis mil, R$ 10.000,00 e que o processo mostra a prestação de contas, o bilhete da 

passagem, coisa desse nível. Desculpa o desabafo, Presidente. Muito obrigado. A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Não é a primeira vez que o doutor Carlos 

Alberto Leão, conhecido como Albertinho Leão, faz esse desabafo aqui. A decisão é colegiada. 

Esse processo é muito interessante. Eu vou passar para o relator se manifestar. Acredito que 

ninguém irá discutir. Alguém quer discutir? Porque no primeiro momento eu não entendi, mas 

eu acho que já clareou para mim a questão dos dez mil, que foi o gabinete que deu. O estado 

não passou 40. O gabinete não pode dar. Eu não entendi direito. Acho que o Conselheiro 

Odilon vai esclarecer isso. Mas também quero me dirigir principalmente ao senhor Roberto 

Pereira, eu também não lhe conhecia, mas a gente conhece o seu irmão e admira o trabalho 

que ele faz pelo Brasil e pelo estado do Pará, e o trabalho social aqui que eu conhecia pouco, 

mas já tinha ouvido falar. Isso é elogiável. Mas assim, nós estamos do outro lado do balcão. O 

nosso trabalho aqui é exercer o controle externo. Todo real, basta ser R$ 1,00 que o governo 

arrecade e como ele gasta, isso nos interessa. Em nome da sociedade paraense, nós temos que 

fiscalizar como o governo arrecada e aplica o dinheiro público. E tem no meio R$ 10.000,00 

que tem que ser prestado conta. Talvez o senhor, isso vale mais para o senhor Roberto do que 

para o Albertinho, não tivesse sido bem orientado como deveria se manifestar sobre os R$ 

10.000,00. Não é a primeira vez que o estado deixa de cumprir acordos, no caso aqui um 

convênio. Há muitos casos em que o estado passa a ser um pedaço e há casos que o estado não 

passa nada. Nesse caso eu entendi, o senhor na boa fé ficou esperando e não veio o resto, mas 

tinha que prestar conta dos dez. Eu não vou aprofundar isso porque não li o processo. Aqui é 
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assim, cada processo tem um Relator. Ele com a sua equipe se debruça sobre o processo, 

estuda e ele se manifesta aqui no seu relatório e no seu voto para convencer os demais que às 

vezes não dá tempo de ler, caso contrário tem que pedir vistas. O Conselheiro viu. É ele que 

nos orienta de como devemos nos posicionar, a partir do relatório dele. É isso que vamos fazer 

agora. Agradeço muito vocês dois por terem vindo aqui. Eu valorizo muito o pronunciamento 

de vocês. Doutor Alberto Leão também. Nós temos suscitado debates aqui sobre tudo isso. O 

Regimento está sendo reformado. Ele será um Regimento moderno, talvez o mais moderno do 

país, porque a gente está levando em conta, hoje, principalmente o Regimento do TCU, que 

consideramos o melhor do país. Acabamos de fazer uma Lei Orgânica de altíssimo nível. Foi 

totalmente reformulado e o Regimento vai na mesma direção. Mas eu não sei se também vai 

contemplar isso. Isso tem uma comissão de técnica de conselheiros estudando para ver a 

melhor solução de fazer o Tribunal funcionar e atender as demandas que vem do 

jurisdicionado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente, quero fazer algumas colocações em relação as manifestações anteriores do senhor 

Roberto e do senhor Carlos Alberto. Inicialmente lembrar que o Ministro Ayres Britto quando 

estava votando no processo do mensalão, ele manifestou o seguinte: “A condenação de 

qualquer pessoa...” - lá era um processo penal, é um pouco diferente daqui, que aqui a gente 

verifica, na verdade, responsabilidade civil de quem aplica o dinheiro público e eventualmente 

aplica multas – “... há um gosto de jiló na boca do julgador”. Nenhum julgador quer, de sã 

consciência, condenar alguém, ou impor algum tipo de obrigação jurídica a alguém. Ela 

decorre da legislação, enquanto autoridade pública, e assim determina. Naturalmente que para 

fazer isso há que ponderar os fatos com o direito e a peculiaridade naquele processo, como 

aqui, da verdade real. Acho muito interessante isso, e dizer isso principalmente ao senhor 

Carlos Alberto, que não é algo pessoal a ele, ele tem que ter isso muito claro. A minha função 

aqui de julgador me impõe determinados aspectos que precisam ser necessariamente 

entendidos. O meu objetivo aqui é buscar a verdade real. Houve um recurso. Não foi prestado 

contas. Houve omissão total. Oportunizou-se mais de uma vez para que a pessoa viesse e 

manifestasse nos autos, mas não veio. A primeira audiência para o senhor Roberto foi em 

junho de 2014, por isso não cabe nesse momento solicitar prazo. Mas tudo bem. Vamos 

adiante. Enquanto julgador, me cabe ponderar todas essas situações na busca do que é mais 
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justo, sempre tendo em conta os princípios que regem nossa república. O julgador quando 

manifesta sua vontade, não é pessoal a alguém, é decorrente do que ele analisa, constante no 

bojo dos processos que ele se debruça e estuda. Nesse caso em questão, ficou muito claro para 

mim que o estado repassou R$ 10.000,00 e esse dinheiro não foi prestado contas. Não há nada 

que diga isso. Inclusive, ambos declararam isso na tribuna. É muito importante eu dizer isso 

agora: que fique de alerta aos gestores desse estado, que é uma prática que deve ser nortear 

todo e qualquer gestor público, que ele aprimore os seus controles internos. Caso ele não o 

faça, ele incorre em responder sim. Não porque ele agiu com dolo, tenho certeza que o senhor 

Carlos Leão não embolsou os R$ 10.000,00, eu não tenho dúvida disso. Agora o que fica claro 

é que ele, enquanto gestor, não realizou a fiscalização devida. Ele negligenciou essa atividade. 

No âmbito do Tribunal de Contas, para responsabilidade civil, não precisa haver dolo, basta a 

culpa, lato senso, por negligência ou imperícia. Foi entregue um documento, um laudo não 

conclusivo aqui. Vou solicitar que ele seja juntado aos autos. A vinda deles aqui também traz 

outra coisa interessante. Eu venho me manifestando pela responsabilidade solidária das 

entidades. Não há nada nos autos que conte a vida das entidades. Aqui houve dois testemunhos 

que mostram o que a atividade vem realizando e isso tem que ser levado em conta também, 

quando do julgador ao analisar e se debruçar sobre o estudo do processo. Eventualmente a 

solidariedade some ou não, desapareça, ela seja superada. Isso vai ser estudado. Dados 

relevantes, serviços, como eles falaram, eu não conheço com profundidade a entidade, mas se é 

verdade e alguns conhecem, ela presta relevantes serviços, então a entidade em si, a análise 

precisa ter um pouco de cuidado. Dito isso, eu peço a gentileza, Presidente, de que as 

sustentações orais da tribuna feita pelos dois manifestantes sejam redigidas a termo, juntada 

aos autos, juntamente com esse documento que eu peço que recebam e deem a segunda via ao 

senhor Carlos Alberto, juntada aos autos. E solicito a reabertura da instrução processual. E 

deixar claro, Presidente, uma vez que feita a abertura da instrução, haverá um tempo aí de 

análise pela área técnica, pelo próprio Ministério Público de Contas. E o senhor Roberto 

Pereira, nesse meio termo, se conseguir localizar esses documentos, ele poderá protocolá-los 

no Tribunal, porque aqui é a verdade real que impera. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Só quero tirar uma 

dúvida ao Conselheiro Odilon e a Secretaria. Considerando que o Roberto está presente e 
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manifestou desejo, ele pediu um prazo que vossa excelência não concedeu, mas que agora ele 

tem uma chance. Ele se dirigia a Vossa Excelência como Relator, será reaberta a instrução 

processual. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Vai 

ser reaberta da instrução processual. Ela leva um tempo para ser analisada, em função desse 

documento que foi entregue e das sustentações orais que são redigidas a termo e são juntadas 

aos autos. Nesse meio tempo, ele precisa acompanhar, ele é interessado direto nesse processo 

como responsável, ele acompanha e com a mais rapidez possível, a pressa é dele, ele junte os 

documentos que necessitam e protocole fazendo referência a esse processo que, naturalmente, 

eu determinaria juntada. Após as devidas manifestações, Sua Excelência ratificou seu voto para 

acolher a documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. 

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 2014/50501-2, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, responsável Vicente de Paula 

Pedrosa da Silva, Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, Relatora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas 

regimentais ao responsável ao senhor Oseas Batista da Silva Junior. 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 Vicente de Paula Pedrosa da Silva em débito para com o 

erário estadual na importância de R$4.906,00, (quatro mil e novecentos e seis reais), aplicando-

lhe as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo débito apontado 

e R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou 

a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação da relatora. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2008/52134-2, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Pedro Paulo Souza de Almeida, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 
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Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou conhecimento e 

improvimento do recurso, mantendo-se na íntegra da decisão prolatada no Acórdão do TCE/PA 

nº 42.501 de 13.11.2007 A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora 

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

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

voto no sentido de Conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe o pretendido provimento. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou 

a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação da relatora. Imediatamente, foi 

chamado à ordem da pauta o Processo nº 2014/51748-5, que cuida do Recurso de 

Reconsideração interposto por Eva Vieira da Paz Leite, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo MPC: conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se na íntegra da 

decisão prolatada no Acórdão do TCE/PA nº 53.628 de 12.08.2014. A seguir, a Presidência 

proclamou que a recorrente, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de Conhecer do recurso, para no mérito 

negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão contida no Acórdão nº 53.628, de 

12.08.2014. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação do relator. Logo 

após, foi anunciado o Processo nº 2014/51897-6, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por Fernando Agostinho Cruz Dourado, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Tendo solicitado a retirada deste processo da pauta supra, sua 

Excelência foi de pronto atendida. Em ato contínuo, foi anunciado o Processo nº 2015/50876-3, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por José Aldo de Oliveira Pinho, cujo 

Relator foi o Conselheiro Convocado Julival Silva Rocha. No cumprimento dos ditames legais 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência do 

presente recurso de reconsideração, mantendo-se o Acórdão nº 54.563 em todos os seus termos. 
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A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não 

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

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

Conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o 

plenário acatar a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/51055-

0, que trata do Recurso de Embargos de Declaração opostos por Paulo Liberter Jasper, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento dos ditames 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer escrito nos autos opinou pelo não provimento do recurso, em ordem a manter “in 

totum” o Acórdão nº 54.794. A presidência deu conhecimento de que o recorrente, embora 

regularmente notificado, não se apresentou e nem ser fez representar. Pausa. A matéria entrou 

na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, sua Excelência proferiu voto no sentido de 

Conhecer dos Embargos, para no mérito negar-lhe provimento. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o 

plenário acatar a manifestação da relatora. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2013/51273-7, que trata do Recurso de Revisão interposto por Antonio Donato Cereja de Brito, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento dos ditames 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do 

pedido de Rescisão, mantendo-se todos os termos da decisão consubstanciada no Acórdão nº 

49.905, de 07.12.2011. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável, Senhor Antonio 

Donato Cereja de Brito, 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: Senhor Presidente, 

senhores conselheiros. Bom dia, ainda. Eu quero dizer a todos que não temos muito para 

acrescentar, só temos a dizer que, na verdade, ao que se propõe o convênio, ele foi executado 

na sua íntegra em função de que nós temos, inclusive, fotografias, provando que lá foi 

construído, que nós fizemos. Quando se trata de pagamento de diária e frete à pessoa física, 

era a pessoa física que tinha um caminhão na época, que é o senhor Manuel Gomes Monteiro, 

então vice-presidente da associação, e nós precisamos nos deslocar a Santa Bárbara para 
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pegar mudas em um viveiro desse município. E precisava-se do combustível. E demos a título 

de diária, realmente, e de pagamento de frete. A diária é porque, na verdade, nós passávamos 

vários dias nas secretarias e outros órgãos, até mesmo para a questão de apoio técnico. 

Fizemos tudo isso, mas concluímos e, inclusive, com a participação do então Governador, o 

doutor Simão Jatene, que esteve conosco lá e verificou “in-loco” a conclusão de tudo aquilo 

que fizemos lá. Quanto à distribuição, ao implantarmos um viveiro de muda e tivemos lá o 

privilégio de, através dessa parceria e, inclusive, levarmos vários cursos de capacitação 

àquela região, aquele povo ali que então precisava. E que hoje muitos que põe em prática 

estão vivendo e sobrevivendo da realização desse convênio e daqueles cursos que foram postos 

ali para beneficiá-los. Tivemos ali, inclusive, a presença do nosso Presidente, hoje aqui, que 

constatou lá aquele projeto sendo realizado. Distribuímos milhares de mudas para beneficiar 

aquela população. Houve sim, como posto pelo relatório, posto no recurso, que nós fizemos, ao 

sairmos de lá, até mesmo por questões pessoais, estávamos sendo designados para irmos viajar 

a serviço missionário e estaríamos indo ao estado da Paraíba para sermos missionários, como 

somos ministros do evangelho, somos pessoas crentes em Jesus Cristo. Entregamos a 

associação isso tudo porque também no meio havia questões políticas e estávamos ainda na 

administração quando a então prefeita de Vigia, senhora Marlene, que assumiu, disse que só 

poderia fazer parceira, ajudar a associação, se nós nos retirássemos da associação. Mesmo 

tendo prestado a ela todo o apoio possível para que ela fosse eleita ao município, mas isso não 

vem ao caso. O que nós pedimos, senhores, é que em função de tudo isso, em função de todas 

as alegações do Ministério Público, do órgão técnico, é que era difícil para nós, então, termos 

empresas no município e naquela região que tivessem legalidade fiscal, que tivesse notas 

fiscais. A própria Prefeitura, à época, não tinha como emitir nota de serviço para nós. Não 

tinha como emitir. Constam essas irregularidades todas que estão no processo. Mas, se até 

hoje houve, solicitamos à SECTAM na época que fosse e verificasse, nos desse realmente um 

laudo de que a obra estava realizada, de que o projeto foi realizado, e não foi feito. E assim 

nós ficamos ausentes, entregamos toda a documentação, saímos de lá, como foi dito aí, após 

vários anos foi que o Tribunal nos localizou, porque mandou vários ofícios para lá e nenhum 

chegou ao nosso conhecimento, pois residimos aqui em Belém. Nessa época tínhamos um 

terreno lá que fomos obrigados a vender para poder sair em função da viagem que iríamos 
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fazer. Nós íamos nos ausentar do estado. Vendemos a área que tínhamos, viemos e deixamos 

lá. Transmitimos a presidência. Ao retornamos em busca da documentação, tinham sido 

extraviados vários documentos, inclusive hoje nem consta a ata de eleição da nova diretoria. 

Isso tudo nos trouxe esse problema e nos trouxe esse prejuízo que não é pequeno não, é grande. 

Mas, eu quero dizer a Vossa Excelência que não houve desvio de nenhum centavo daquilo que 

foi realmente proposto a realizar. Ao contrário, esse convênio e o projeto que implantamos só 

trouxe benefício àquela comunidade. Só trouxe bem àquela comunidade. Várias pessoas 

daquela comunidade hoje sobrevivem em função daquele convênio que ali foi implantado, em 

função dos cursos que foram levados, ministrados, pelos órgãos, inclusive do governo, em 

parceira com a Secretaria na época. Quero agradecer a vossas excelências e pedir que, se 

possível for, que haja, por exemplo, a benevolência de vossas excelências. É como disse hoje 

aqui o doutor Dourado e outros também se manifestando a respeito da situação financeira. Em 

função desse acordo, a 1ª Vara da Fazenda Estadual manda um processo de execução, recebi 

uma ordem de execução da ordem de R$ 230.000,00 referente a esse convênio. Eu nem casa 

tenho. O conselheiro Luís da Cunha, o Conselheiro Nelson Chaves sabem que eu trabalhava na 

Assembleia Legislativa e pedia a aposentadoria proporcional porque queria, ia me afastar do 

estado em função de ir trabalhar e fazer o serviço missionário na Paraíba. Hoje vivo muito 

menos da metade do meu salário. Se eles vivem com R$ 3.000,00 ou R$ 4.000,00, o meu saldo 

líquido hoje é de R$ 2.000,00. Eu não tenho bens, não tenho nada para ser executado. Não 

tenho casa, não tenho carro. Aliás, tenho um carro velho sim que eu uso, é de 2008, está todo 

precisando de reforma e eu não posso nem fazer uma pintura naquele carro. Eu não tenho 

como, realmente, arcar com tudo isso que está sendo feito aí. Por isso eu peço a benevolência 

de vossas excelências no sentido de que revejam e, se é possível, alivie-me um pouco desse 

fardo. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu aqui quero me louvar 

muito, aliás, nós todos que estamos no plenário, em alguns momentos assim que nós 

gostaríamos até de dizer alguma coisa e que um colega nosso diz e a gente gostaria de assinar 

em baixo, me permitindo a cordialidade, a amizade. Eu gostaria de ir nas águas do Odilon. 

Estão me entendendo. Gostaria de navegar junto com ele. Presidente, vossa excelência viu o 

relato, ele não traz aqui uma documentação. Estou dizendo as palavras do Conselheiro Odilon 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 288

quando ele falou a respeito da associação, nós todos conhecemos a associação do Ulysses 

Pereira, conhecemos a probidade do Secretário, não tem nenhuma informação aí. E nós não 

estamos julgando a pessoa, o dolo eventual, são circunstâncias. Pelo que eu tenho aqui, no 

mesmo sentido, a manifestação do órgão técnico, o Ministério Público acompanha 

integralmente. Ele traz aqui, Vossa Excelência conhece, esteve lá. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Verdade. Eu estive lá 

mesmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

vou tentar ver, não sei se o plenário permite uma documentação que não há nada formalizado, 

apenas uma documentação fotográfica. O Conselheiro Luís da Cunha esteve lá. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Conselheiro Nelson, ele não fez 

o pedido formal de juntada das fotos? Essas fotos estão nos autos? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não estão nos autos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A questão é saber 

se realmente eles fazem referência a esse evento. Conselheiro Nelson, talvez a juntada das fotos 

e uma reabertura da instrução processual. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Obrigado, conselheiro. Vou acolher a sugestão do 

conselheiro Odilon, para receber a documentação fotográfica apresentada e deferir a juntada 

aos autos e peço a reabertura da instrução processual. Em tempo. também peço aos diligentes, 

integrantes da nossa Secretaria, nosso Secretário, que faça cópia do material fotográfico, para 

que o original seja devolvido ao proprietário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tem umas coisas que o julgador fica até em 

uma situação difícil. Eu não posso negar que conheço há anos o senhor Donato. O conheci na 

Assembleia Legislativa e fui conhecer o seu trabalho social. Apenas da liderança política na 

região era do Conselheiro André Dias. Eu gosto de conhecer gente, conhecer trabalho social 

porque eu faço isso na minha vida, sempre. Realmente o trabalho é bonito e existe, muito 

embora não tenha acompanhado diretamente este trabalho, mas acompanhei vários outros que 

ele fez na associação. Mas é muito provável, com a participação do Conselheiro André que 

está registrado em fotografia, na época ele acompanhava. Na região ele tinha trabalho 

político. Ele era uma espécie de líder. Ele chegou a ser o mais votado no município da Vigia. 

Esta associação pertence ao município da Vigia de Nazaré. Eu acredito que isso vá ajudar. 
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Logo após as devidas manifestações, a Presidência consultou o Plenário, que se manifestou 

inteiramente de acordo a solicitação do relator, momento em que proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento sua Excelência o 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha solicitou ao Plenário um intervalo de (10) dez minutos. 

Retomado o curso da sessão, foram anunciados os Processos nºs 2013/53603-2, 2013/53605-

4, 2013/53611-2, 2013/53612-3 e 2013/53613-4, que tratam dos Atos de Admissão de 

Pessoal temporário, realizados pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. No cumprimento dos ditames 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A 

matéria entrou no âmbito das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir os registros. Consultado o 

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

presidência que decidiu o plenário acatar a manifestação da relatora. Sem detença, foram 

anunciados os Processos nºs 2013/52871-5, 2013/52943-4, 2013/52944-5, 2013/53152-7, 

2013/53315-8, 2013/53352-2, 2013/53604-3, 2013/53446-7 e 2013/53638-2, que tratam dos 

Atos de Admissão de Pessoal temporário, realizados pela Secretaria de Estado de Educação, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha, registrando-

se, ainda, o impedimento de Sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes no processo nº 2013/53604-3. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi 

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

nos autos opinou pelo deferimento dos registros, com determinações à SEDUC. Pausa. A 

matéria entrou na fase das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros, com determinações à 

SEDUC, e com remessa de cópias à SEAD, AGE e Casa Civil. Consultado o plenário, este 

se manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que 

decidiu o plenário acatar a manifestação da relatora. Imediatamente, foram anunciados os 

Processos nºs 2013/52941-2, 2013/52985-3, 2013/53075-0, 2013/53154-9 e 2013/53448-9, 

que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário, realizados pela Secretaria de 
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Estado de Educação, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

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

indeferimento dos registros, com determinações à SEDUC. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto 

para deferir os registros, com determinações à SEDUC e com remessa de cópias da decisão 

à SEAD, AGE e Casa Civil. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar a 

manifestação da relatora. Incontnenti, foi anunciado o Processo nº 2013/52461-2, que trata 

do Ato de Aposentadoria de Elzira de Sousa Henriques, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. No cumprimento dos ditames legais e 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro e notificar a beneficiária para 

adotar as medidas administrativas e/ou judiciais que entender necessárias, já na esteira da 

jurisprudência majoritária do TCE, quando não há prejuízo ao erário, mas sim direito 

subjetivo da beneficiária, esta deve ser comunicada do seu direito, para que proceda da 

forma que melhor lhe aprouver, sugerindo o envio de cópia deste parecer à beneficiária, 

para que possa optar pelas regras art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, mais 

benéfica, dado que confere paridade na futura pensão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

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

inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário 

acatar a manifestação da relatora. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2009/52165-4, 

que alberga o Ato de Pensão Civil em favor de Arlindo Monteiro Campos, cuja Relatora foi 

a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. No cumprimento dos ditames 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manietando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário, este se 
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manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o 

plenário acatar a manifestação da relatora. Na sequência, deu-se o anúncio do Processo nº 

2013/53587-8, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Subtenentes e Sargentos 

da Polícia Militar do Pará, responsável José Marcos Ribeiro Cordeiro, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi 

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

nos autos opinou pelo arquivamento dos autos. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

para julgar as contas regulares. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, momento em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar 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 apresentou o item da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Vou pedir ao Conselheiro 

Odilon Teixeira para se manifestar apenas para prestar esclarecimentos a quem não 

acompanhou o assunto. A matéria é a seguinte: eu submeto ao plenário proposta de 

criação do comitê de segurança da informação. Encaminhada pela Ouvidoria, com a 

participação na elaboração da Secretaria de Tecnologia da Informação. Está aqui o nosso 

secretário Cláudio Vinagre com a sua equipe. A matéria foi distribuída aos gabinetes dos 

conselheiros no dia 7 de março, sendo somente aperfeiçoada pelo Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira no aspecto redacional do projeto original. A matéria está em discussão e eu 

passo a palavra ao Conselheiro Odilon Teixeira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, inicialmente eu havia 

encaminhado, aliás, a Ouvidoria encaminhou a Vossa Excelência um memorando no 

sentido de que fosse constituído um grupo de trabalho com a participação, naturalmente, 

da Ouvidoria, para propor medidas de normatização do gerenciamento da segurança da 
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informação e estabelecendo a classificação da informação produzida pelo Tribunal, o 

prazo de guarda desses documentos e mecanismos de classificação dessas informações e os 

prazos relativos a retenção. O porquê disso? Senhor Presidente, senhores conselheiros, 

porque a lei de acesso à informação nos obriga que nós tenhamos isso regulamentado. 

Quanto tempo nós vamos guardar, que tipo de informação nós devemos custodiar e 

fornecer a quem nos demanda, via Ouvidoria. Uma vez que também existe aqui a 

necessidade, inclusive, faz parte do nosso planejamento estratégico a implantação do 

processo eletrônico, há também que haver algumas seguranças de informação ao que tange 

a isso futuramente. Associando a necessidade nossa da ouvidoria de disciplinar essas 

informações que a lei de acesso de informações nos obriga, o Cláudio também uniu 

esforços no sentido de aperfeiçoar a segurança da informação no âmbito do nosso 

Tribunal, motivo pelo qual inicialmente era uma minuta de portaria, mas nós percebemos 

que nossa legislação, nosso Regimento Interno, nos obriga a montar uma resolução nesse 

sentido. Houve uma dialética entre Ouvidoria e Secretaria de Tecnologia da Informação 

que culminou nessa minuta de resolução que ora a presidência nos apresenta. Estou à 

disposição caso algum Conselheiro tenha dúvida, Senhor Presidente. A matéria foi 

colocada para discussão. Em não havendo, sucedeu-se ao procedimento de votação que, 

com a aprovação unânime, teve a matéria consubstanciada através da Resolução n.º 18.796, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Cumprimento, agradeço e elogio a Ouvidoria, da mesma forma o faço à Secretaria 

Tecnologia da Informação na pessoa do nosso Secretário Cláudio Vinagre, o seu adjunto 

Samuel e toda a equipe que está aqui. Leve esse abraço a todos os integrantes da 

Secretaria de Tecnologia da Informação, porque este é mais um dos bons trabalhos que a 

Secretaria de Tecnologia da Informação faz na nossa instituição em pouco mais de um ano. 

Parabéns Cláudio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Senhor Presidente, quero da mesma forma cumprimentar e estender os parabéns 

à Secretaria Tecnologia da Informação, aqui muito bem representada. E ao meu pessoal da 

Ouvidoria, meus assessores, o doutor Vieira, doutora Olga e doutor Ribamar. Penso, 

Presidente, que nós damos mais um passo no que tange a dar cumprimento à Lei de Acesso 
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à Informação e fomentar também o controle social. Da mesma forma que outros Tribunais 

de Contas já disciplinaram esse assunto há algum tempo, nós estamos fazendo isso e 

associando ao futuro processo eletrônico, não deixando isso à margem, o que nos dá uma 

garantia de que quando nos demandarem da sociedade, a gente possa responder as 

demandas com tranquilidade e com segurança. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Vamos 

festejar esse momento. Compartilho com todos os colegas que sempre nos deram apoio. E 

isso, sim, nos deixa muito feliz em saber que mesmo diante das dificuldades nós reunimos 

aqui pessoas competentes, capazes de fazer um trabalho nesse nível. Parabéns a todos, 

Ouvidoria e Secretaria de Tecnologia da Informação. Antes de disponibilizar a palavra aos 

conselheiros, quero falar amanhã da Sexta da Integração. Fazer aqui um convite, primeiro 

aos nossos secretários que estão aqui para transmitirem aos seus colegas, servidores, todos 

os nossos conselheiros aqui presentes, Ministério Público vai se fazer representar, doutor 

Felipe está determinando a uma pessoa que vá ao evento representá-lo. Amanhã o nosso 

convidado é comandante do 1º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro do Ar, Paulo 

Borba. Ele é o convidado da primeira Sexta da Integração do ano de 2016. A programação 

acontece nessa oitava edição. Eu quero fazer um apelo, os militares são rigorosos no 

horário. Está marcado para às 9 horas e eles chegam 8 e meia. Eles são assim. O apelo é 

para não atrapalhar a agenda de nenhum Conselheiro, do Ministério Público, dos nossos 

servidores, se fizermos um esforço para começar às 9, eu tenho certeza que 11 horas estão 

todos liberados para dar prosseguimento nos seus gabinetes. Este evento está sendo 

organizado pela Escola de Contas, hoje à frente a Conselheira Rosa Egídia, uma 

colaboração e a grande ajuda da doutora Milene Cunha, mas tem o apoio de toda a 

administração do Tribunal, do cerimonial, da Secretaria de Administração, de todos nós. 

Um evento idealizado pelo nosso Conselheiro Nelson Chaves. Eu quero fazer um apelo, que 

todos os chefes possam mobilizar o seu pessoal, que não atrapalhe o funcionamento da 

instituição, mas aqueles que puderem, seria muito importante. Pode parecer até uma coisa 

estranha, novamente um oficial das Forças Armadas. A decisão do pleno é homenagear 

três oficiais das Forças Armada. Já tivemos a oportunidade de fazer uma homenagem ao 
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comandante militar do norte, General Ferreira, que sua maior obra foi trazer para Belém o 

colégio militar, foi o maior legado que ele deixou. No dia de ontem, fizemos uma visita 

oficial ao comando da Marinha, ao 4º Distrito Naval. E o Almirante Alípio Jorge nos 

recebeu. É uma pena que nem todos os conselheiros puderam ir e também o Ministério 

Público justificou ausência. Foi uma visita que marcou a nossa vida. Primeiro a forma 

como fomos recebidos, o respeito que eles demonstraram pela nossa instituição através dos 

nossos conselheiros. E a belíssima palestra que ele proferiu para nos passar informações, 

conhecimentos que não tínhamos o suficiente. Confesso que para mim foi uma surpresa, 

porque muitas coisas que a Marinha do Brasil faz eu não tinha conhecimento. E também 

das parcerias que a Marinha do Brasil tem com o estado do Pará, com jurisdicionados 

nossos. Para mim foi o lado maior. A Marinha não é jurisdicionada nossa. E vai acontecer 

da mesma forma amanhã. Nós conhecemos um pouco mais do trabalho da Aeronáutica, um 

trabalho que acontece no Brasil, mas especificamente que acontece no estado do Pará, a 

presença da Aeronáutica aqui. E para concluir essa parte, digo o seguinte: As últimas 

pesquisas de avaliação apontam as Forças Armadas com 78% de credibilidade. É 

importante, muito importante. No momento em que algumas instituições não estão bem 

avaliadas pela população. Quando essa pesquisa foi publicada, uma manifestação me 

chamou atenção, do General Ferreira, comandante militar do norte, que disse: “Eu aceito 

a pesquisa, mas não concordo”. Chamou-me a atenção. Por que ele não concorda? Ele 

disse: “Eu acho que deveria ser mais. Toda a missão dada ao exército a gente cumpre 

muito bem, então a gente deveria ter uma melhor avaliação, porque fazemos tudo certo”. 

Isso me chamou a atenção, a firmeza, a veemência com que ele se manifestou sobre a 

pesquisa. Mas também, por outro lado, é o puro desconhecimento da população. Ontem 

mesmo eu fui surpreendido, eu me considero uma pessoa esclarecida, muita coisa eu não 

sabia. E amanhã vamos ter a chance de poder conhecer um pouco mais da Aeronáutica. E 

homenagear com a medalha Serzedello Corrêa um brasileiro de valor, uma pessoa que se 

dedicou para o bem da sociedade, exercendo um cargo nobre na Aeronáutica. E o exemplo 

que eles deixam para nós, que exerce o controle externo, deu para ver isso no Exército, deu 

para ver na Marinha ontem e com a Aeronáutica certamente não será diferente. É o rigor, 
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a austeridade na aplicação do dinheiro público. Não se ouve comentários de desvio de 

dinheiro público nas Forças Armadas. Não se ouve. Pela própria disciplina, próprio 

comprometimento de todos eles, eles valorizam muito bem cada centavo que é destinado 

para essas instituições. Amanhã, fica o convite para todos os conselheiros, seus assessores, 

servidores da Casa, que puderem comparecer para prestigiar esse evento da nossa 

instituição, que vai homenagear o brigadeiro Paulo Borba. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa 

Cruz: Senhor Presidente, eu tenho que estar hoje às 14 horas no aeroporto, vou pedir 

permissão e licença de vossas excelências para eu me ausentar aqui do plenário. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, quero desejar boa viagem ao nosso querido amigo, doutor Felipe. Serei breve, 

na minha manifestação, e não posso deixar de dizer da alegria, da felicidade que tenho de 

ver a Sexta de Integração dando passos decisivos na sua continuidade à medida que 

exatamente a proposta foi para que fizéssemos, como diz o próprio nome do evento, a 

integração, não só das instituições, mas da sociedade como um todo. Tivemos aqui, como 

Vossa Excelência disse, o comandante militar do norte, na época General Ferreira e, em 

seguida, partindo de um encontro que tivemos aqui no gabinete de Vossa Excelência 

naquele dia, o diálogo com os comandantes, tanto da Força Aérea quanto da Marinha, que 

aqui vieram prestigiar acontecimento que já é uma boa coisa para esta Casa receber ao 

mesmo tempo os três comandantes militares. E eles ficaram extremamente felizes e até 

surpresos com a programação desta Casa e dali iniciou-se o entendimento para que, 

futuramente, a partir daquele momento, viessem eles aqui para nos esclarecer os nossos 

servidores e nós mesmos como conselheiros, junto ao Ministério Público, das atividades 

fundamentais que sabemos que poucos até conhecem. Nós mesmos, até ontem, ficamos 

também tão surpresos a despeito do nosso conhecimento. Também mencionei aqui na 

companhia da Conselheira Rosa, da Conselheira Milene, no início da semana visitando o 

Brigadeiro que virá aqui e esta antecipação da data, os conselheiros certamente falarão 

com maior detalhe sobre isso, é porque ele vai ser transferido, já vai embora no mês de 

abril. Da mesma forma ele, na Aeronáutica, como o almirante na Marinha, eles tiveram 
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uma posição alegremente surpreendente para nós. Primeiro dizendo da importância do 

nosso evento para eles, tanto a maior prova é a presença deles nesta Casa para falarem 

sobre suas respeitáveis instituições. Mas não fizeram mais do que isso. Eles não só se 

congratularam com a Sexta de Integração e pediram, e aqui já me dirijo a todos os 

conselheiros e a Vossa Excelência, que o Tribunal por meio de seus integrantes faça lá na 

sede dos comandos, respectivamente, da Aeronáutica e da Marinha, a palestra para dizer o 

que são os Tribunais de Contas, o que nós fazemos e a nossa busca pelo entendimento com 

a sociedade. Isso foi testemunhado na Aeronáutica pela Conselheira Rosa, pela 

Conselheira Milene. E eu penso que isso é uma demonstração de cortesia e de respeito 

para a nossa atuação. Nesse sentido, até já formulando alguma coisa dessa área, eu acho 

que o Tribunal e todos nós, penso sair para dizer de fato que é o tribunal, assim como ele 

fez conosco ontem lá, que nós tenhamos aqui tipo uma matriz, Conselheira Rosa que foi 

tantos anos professora, indicando os livros, textos, da sala de aula. Mas dizendo que nós 

tenhamos, realmente, uma reunião do plenário pela Escola de Contas também é importante 

dizer que a gente possa fazer não alguma coisa enlatada, Conselheiro Odilon, mas alguma 

coisa que todos nós, ao falarmos sobre o tema do Tribunal, possamos fazer em uma mesma 

direção, eventualmente com o tempero de cada um, assim como é feito do TCE-Cidadão. 

Preparou-se uma linguagem acessível para ser levada às escolas onde qualquer um de nós 

que vá falar sobre o tema TCE-Cidadão vá em um mesmo roteiro. O que vai variar é 

exatamente o comentário, alguma coisa que é personalíssima de cada um. Quero festejar 

esse momento e principalmente dizer que a Casa prepare para que os conselheiros possam 

todos, quem sabe o nosso nome, ir lá e dizer. Eu acho que isso abre canais da sociedade. 

Pode ser Forças Armadas, amanhã áreas também importantes, até mesmo aqueles que 

tratam com o estado, que são incentivados pelo estado, enfim, sobretudo a sociedade ter 

conhecimento da nossa atuação. Como Vossa Excelência bem constatou hoje e ontem lá, 

nós precisamos crescer na credibilidade pública. Faz-se isso através da palavra e, 

sobretudo, do exemplo, na medida em que não temos receio de poder dialogar com a 

sociedade em todos os seus níveis. O Brigadeiro disse uma frase, expressão da verdade, 

que nos marcou muito: “A diferença minha para vocês é só que eu uso farda. Todos nós 
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somos brasileiros e temos que ter o mesmo empenho em construir essa pátria que a gente 

sonha que seja mais justa, fraterna e feliz”. Foi ótimo participar, acho que o Tribunal foi 

muito bem acolhido e foi muito prazeroso estar ontem nas instalações do 4º Distrito Naval. 

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

Senhor Presidente, senhores conselheiros, eu sei que o tempo está exíguo, mas não resta 

dúvida que nós também deixemos aqui um pouco do nosso entendimento. Principalmente, 

eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o Conselheiro Nelson pela 

brilhante ideia e dizer que não me surpreendeu a maneira como fomos tratados ontem. 

Quando estivemos junto à Marinha para convidar o Almirante Alípio Jorge para a 

abertura do nosso evento, o 7°Fórum TCE e Jurisdicionados, ele demonstrou de uma 

maneira tão agradabilíssima que aquilo que ele fez conosco ontem eu já conhecia uma 

grande parte que foi demonstrada para nós com exceção da palestra, mas ele fez questão 

de abrir as portas e nos mostrar como mais ou menos funcionava e como mais ou menos 

eles ali viviam. E para mim foi muito prazeroso. Quando aconteceu o fórum ele se fez 

presente e levou uma equipe do controle interno. Ontem vimos que ele já mantém um 

controle interno organizado e nós também, certamente, devemos ter contribuído. O nosso 

fórum com certeza contribuiu também. Mas ele é muito sensível e muito acessível. Não 

resta dúvida que nós que fomos só tivemos a ganhar, pena que não deu para ir todos os 

colegas. Eu tenho certeza que os que ali tiveram, eu, Conselheiro Nelson, Vossa 

Excelência, doutora Milene, doutora Rosa, nós fomos tratados de uma forma tão 

significativa, a forma mesmo muito elegante. E o melhor, conhecemos os trabalhos da 

Marinha Brasileira e do 4º Distrito Naval, tantos trabalhos que até desconhecíamos. E 

agradeço pela oportunidade que Vossas Excelências nos oportunizaram. Isso tudo parte de 

um conjunto aqui de esforço. Portanto, tenho certeza que a partir de ontem, cada um de 

nós que ali estivemos, trouxemos assim na nossa mente, na nossa história, maiores e 

melhores conhecimentos. Eu fico muito feliz, agradeço por ter me dado essa oportunidade. 

Digo que a comenda que eles estão recebendo aqui, com certeza, tem seus méritos. No 

mais, muito obrigada mesmo por essa grande oportunidade nas nossas vidas. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado, 
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Conselheira Lourdes Lima. Convido-os novamente para a programação amanhã, às 9 

horas, conselheiro Odilon já fez sua justificativa do seu impedimento de comparecer, mas 

eu gostaria que Vossa Excelência pudesse mandar alguém da assessoria do seu gabinete de 

trabalho. Seria muito importante. É um prestígio para instituição e para a programação. 

Agradecendo a presença de todos. Fizemos hoje uma sessão diferente, com um tom 

emocional muito forte, mas produzimos um belíssimo resultado. Muito obrigado. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as 

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às treze horas e vinte minutos (13h20min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 10 de março de 2016. 
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