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ATA Nº 5.383 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) do mês de abril do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-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, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 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, a Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin, 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 a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, 

por motivo de saúde, e em consequência, solicitou a retirada de pauta dos Processos nºs. 

2009/53032-7, 2011/50557-0, 2011/51586-9, 2013/50208-5, 2014/50745-9, 2013/52123-9 e 

2015/51883-6. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia quatorze (14) de abril 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: Impedido na forma Regimental. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

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

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 
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Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido e em ato 

contínuo a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na sessão como Conselheiro, que 

declinou em favor da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha que de imediato assumiu o 

encargo. Em seguida, solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que 

fossem relatados primeiramente os processos pautados sob os nºs. 20, 11, 16 e 18. Tendo em 

vista seu impedimento no processo pautado sob o nº. 20, Sua Excelência o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira transferiu a presidência dos trabalhos a Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira que, após as saudações iniciais, solicitou ao senhor 

secretário-geral o prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, 

oportunidade em que anunciou o Processo nº 2016/50287-5, que trata do Agravo Regimental, 

interposto por José Alves Feitosa Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão 

ordinária de 07/04/2016. Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi imediatamente para a 

fase de votação, onde sua excelência o relator proferiu seu voto vista para conhecer e dar 

provimento ao recurso, determinando o processamento do recurso da revisão. Instado a se 

manifestar, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira declinou da posição 

anterior e acolheu os fundamentos do voto de vistas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo com o voto de vistas, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator no voto de vistas. 

Neste momento, Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira restituiu a 

Presidência a Sua Excelência Conselheira Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio 

recebido e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o 

Processo nº 2012/50105-4, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social, exercício financeiro de 2011, responsável Luiz Fernandes 

Rocha, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva e recomendações, com extração de cópia do relatório de auditoria, da 
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defesa do responsável e deste parecer para que sejam juntadas no processo 2001/50400-2 

referente ao exercício de 2010 da SEGUP/DS e ainda pendente de julgamento nesta Corte e lá 

apreciada a repercussão do achado de auditoria no Pregão Eletrônico nº 16/2010 nas contas do 

responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas 

presentes contas, doutor Cláudio Jorge da Costa Lima, 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: Bom dia Presidente. Em seu nome quero cumprimentar a todos nessa casa. 

Só retificando, não sou advogado da parte, à época eu era Secretário Adjunto de Segurança 

Pública, ordenador de despesa da SEGUP, hoje Secretário Adjunto de Meio Ambiente. Como o 

Conselheiro Cipriano falou, a prestação de contas, 31 milhões, com ressalva em dois itens. Em 

relação ao pregão eletrônico 2010, esse processo iniciou em fevereiro de 2010, essa prestação 

de contas é de 2011. Iniciou em 2010 para aquisição de materiais de comunicação e eram seis 

lotes. Ele foi feito por lote, seis lotes. O lote que teve esse problema num dos itens tinham 61 

itens, e a licitação foi feita pregão eletrônico na modalidade maior valor global. Então, foi 

feito todo o rito. Foi feita cotação de preço, cotação de mercado, foi feito no sistema de pregão 

eletrônico, e na cotação de preço neste item específico o valor encontrado foi de R$2,00. E aí 

aconteceu todo o processo licitatório, a empresa que ganhou este lote quatro ganhou com o 

menor valor, está aqui no relatório do pregão eletrônico, menor valor global. Neste item 

específico teve um valor acima. A avaliação, que houve um erro, que todas as outras empresas 

colocavam algo em torno de R$4,00, R$3,00, essa empresa iria colocar R$5,00 e colocou 

R$50,00, é o que a gente acha, mas mesmo colocando R$50,00 o valor global foi menor do que 

as outras empresas. Naquele momento, em 2010, o sistema não travava. Hoje, por exemplo, 

isso não poderia acontecer porque quando a empresa, mesmo o processo sendo pelo valor 

global, quando um dos itens estivesse acima do valor estimado o sistema ia dizer: olha, aquele 

item está com valor acima, e ia travar o sistema para rever o valor. Hoje não aconteceria. 

Então, o sistema de pregão eletrônico finalizou, teve a homologação, teve a adjudicação e teve 

assinatura do contrato, isso em 2010. Em 2011, o contrato em vigência, houve a necessidade 

de comprar vários materiais para o sistema de comunicação da Segurança Pública. Como eu 

disse, o lote quatro, 61 itens. O responsável à época solicitou a aquisição desses itens, entre 

este que estava com pendência. E aí o que nós fizemos? Eu, como ordenador de despesa, como 
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Secretário Adjunto de gestão administrativa, autorizei a aquisição. Tinha o contrato, não foi 

verificado se um daqueles itens tinha valor acima ou não, e nós fizemos o empenho que hoje 

também o sistema do estado não permitiria fazer o empenho. Por quê? Porque nós temos o 

SIMAS no estado, que o valor fica registrado pela média. Então, quando fosse fazer o PRD, 

pedido de realização de despesa, esse pedido também na SEAD o valor iria estar acima do 

valor de mercado, não permitiria que eu fizesse o empenho. Mas nós fizemos o empenho 

conforme o contrato assinado, da SEGUP com a empresa, à época. Estes foram os fatos que 

ocorreram em relação a este item específico. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares e determinar que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social, para ciência, o relatório técnico emitido pela SECEX. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2010/51516-0, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto 

por Alcides Abreu Barra, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, registrando-se 

na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 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 pelo conhecimento e não provimento do recurso para manter a totalidade da decisão 

guerreada (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a advogada do senhor Alcides Abreu 

Barra, doutora Brenda Barra, 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: Bom dia. 

Gostaria de cumprimentar na pessoa do Presidente Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, todos 

os demais conselheiros desta Corte de Contas do estado do Pará. Meus cumprimentos também 

ao Ministério Público de Contas e demais presentes. Gostaria também de agradecer ao 

Conselheiro Odilon pelo relatório minucioso que pode nos trazer maiores elementos. Eu vou 

iniciar a defesa. O convênio foi oficializado por meio de publicação no Diário Oficial do 

Estado na data de 27/06/2006. Eu tive o cuidado de juntar um memorial em cada bancada para 

que vocês pudessem acompanhar. O valor total conveniado foi de R$129.250,00, sendo 

R$96.750,00 oriundos do orçamento estadual e R$32.500,00 reais de contrapartida municipal. 
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Foi repassado à Prefeitura apenas a primeira parcela, no valor de R$24.187,50, o que 

corresponde a 25% do total dos recursos. Esse convênio, assim como muitos daqueles do ano 

de 2006, embora celebrados regularmente, foram extintos, haja vista tratar de troca de 

governo que ocorreu naquele ano, de forma que embora conste um despacho da SEPOF 

dizendo que o município estava apto para receber o restante das parcelas, o convênio foi 

anulado. Inclusive existe nesse memorial em anexo a nota de empenho anulada parcialmente 

ainda durante a vigência do convênio. A SEPOF encaminhou o técnico, que realizou vistoria 

em 30/05/2007. Ocorre que, por diversas razões, o recorrente nunca concordou com algumas 

conclusões obtidas por esse técnico da SEPOF. Vamos aos motivos específicos pelo qual o 

recorrente não concorda. O laudo afirma que a vistoria se deu na presença do responsável, o 

que o recorrente não confirma. O laudo aponta que o terreno estava alagado, não sendo 

possível ao técnico conferir as medidas descritas, tendo o mesmo que concluir o seu laudo por 

suposição. São palavras textuais do técnico constantes no relatório. A terceira impugnação ao 

laudo foi levantada inclusive pelo Ministério Público de Contas desta Corte às folhas 37 dos 

autos, no qual alega o seguinte: o cômputo do percentual realizado do objeto do convênio, 

estimado em 5% de obra, foi calculado sobre os 100% previstos na planilha orçamentária, ou 

seja, os R$129.250,00, e não sobre o montante que efetivamente foi repassado, que foi só um 

quarto dos recursos, o que demonstraria um enriquecimento ilícito do Estado. Em contradição, 

o próprio laudo afirma que os serviços estavam em pleno andamento, sendo visualizado 

inclusive serviços suplementares que não foram previstos na planilha original. Excelência, 

mesmo com a interrupção do fluxo dos recursos por conta da extinção do convênio, a obra foi 

sendo executada e foi concluída com recursos próprios, o que foi levantado na defesa já nos 

autos, haja vista se tratar da Arena do Açaibódromo, local onde ocorre todos os anos um 

importante evento cultural do nosso município, que é o Festival do Açaí, muito conhecido. 

Foram feitas melhorias ainda diante do apelo da população, o que só foi observado no próprio 

canteiro de obras, que se trata do implemento de calçadas, que não tinha sido previsto na 

planilha original, e meio fio com lâmina d’água para incremento de drenagem. A prefeitura de 

forma diligente enviara os seguintes expedientes à SEPOF, julho de 2007, dois meses após a 

vistoria, esclarecendo essas peculiaridades, pediu uma nova vistoria, não foi analisada. 

Outubro de 2007, solicitação de nova vistoria in loco, oito convênios foram solicitados nesse 
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momento. Também não foi analisado pela SEPOF. Por fim, em julho de 2009, na época já do 

julgamento do processo principal da prestação de contas, reiteramos novamente o pedido. Em 

nenhum desses momentos nós obtivemos resposta da SEPOF. Apenas no ano atual nós 

obtivemos uma resposta em que a SEPOF informou que devido ao tempo não teria como, ela 

decaiu do direito de realizar uma nova vistoria cabendo somente ao Tribunal de Contas do 

Estado diligenciar a respeito. O que nos chama muita atenção é que na época que nós 

solicitamos as vistorias um parecer jurídico da SEPOF, que eu também já juntei nos autos e 

está acostado ao memorial, opinou pela possibilidade de nova vistoria, mas a gestão da 

SEPOF à época também não deu nenhuma resposta. Por tudo isto, nos resta apelar ao bom 

senso no julgamento desta Corte de Contas em obediência aos princípios da verdade material, 

da razoabilidade, que devem nortear as decisões de qualquer julgador, rogo a este Tribunal 

que aprove as presentes contas haja vista os registros documentais e fotográficos presentes nos 

autos que são, no momento, a única forma de se aferir acerca da conclusão das obras uma vez 

que mesmo reiteradamente solicitada nunca foi deferida a vistoria à época. Peço ainda que 

este Tribunal considere relevante a manifestação do Ministério Público de Contas folhas 37, na 

qual resta claro que revisão dos autos foi feita de forma errônea ao cômputo do percentual 

realizado pois os 5% de obras foram aferidos em razão dos 100%, mas não foi repassado 

100% e sim só 25% de recurso. Infelizmente, as análises dos setores técnicos nunca 

enfrentaram esse levantamento, e a gente também gostaria de destacar que um técnico da 

SEPOF jamais pode fazer uma medição por suposição, haja vista que a área de engenharia é 

uma área do conhecimento que não cabe esse tipo de ilação. Por tudo isso, eu rogo o 

julgamento, reguladas presentes contas, ou que seja revista essa questão da devolução para 

que não haja um enriquecimento ilícito do Estado. Muito obrigada e bom dia. A matéria foi 

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

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Muito obrigado, doutora Brenda. Eu, antes de 

passar para votação, fiquei atento, acompanhando a manifestação da parte, advogada doutora 

Brenda Barra, que parece que é filha do responsável pelas contas, ex-prefeito Alcides, eu 

conheço o município de Limoeiro do Ajuru, eu fui lá umas cinco vezes. Conselheira Lourdes foi 

também, não é? Conselheiro Odilon, talvez seja um dos municípios mais difíceis de fazer uma 

obra pública. Mais difícil porque boa parte do material de construção não existe no município, 
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tem que levar de Belém ou de municípios distantes através de balsa. Lá não tem pedra, não tem 

seixo, e muito raramente se consegue areia quando tira do rio. A obra fica cara, o grau de 

dificuldade muito grande. E me chama atenção dois pontos na defesa. Primeiro que o técnico 

da SEPOF afirma que o relatório é por suposição. E realmente lá quase todos os terrenos são 

alagados. Em boa parte da cidade não tem como fazer uma rua. E ao fazer a rua o grau de 

dificuldade é muito grande. E isso me deixou preocupado. Por outro lado, a questão novamente 

de um assunto que a gente já discutiu várias vezes aqui. Conselheiro Nelson Chaves, celebra-se 

um convênio e não se passa o dinheiro ou se passa parte do dinheiro. Esse aqui é mais um caso 

de um convênio em que se repassou apenas 25% do valor. Então o prefeito põe uma placa na 

cidade, anuncia a obra, faz a festa política porque é assim mesmo que acontece, o dinheiro não 

vem, e a população vai julgar o Prefeito, roubou o dinheiro, não fez a obra, porque a 

população não consegue saber se o governo passou ou não o dinheiro. Essa é uma situação 

que se repete. Após a devida manifestação, Sua Excelência o relator proferiu seu voto para 

conhecer do recurso e no mérito negar o pretendido provimento, mantendo a decisão recorrida 

em todos os seus termos. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, 

acompanho o minucioso voto do Conselheiro Odilon. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o Relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o Relator. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: 

Acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu vou votar divergente, o meu voto é pelo conhecimento e provimento parcial do 

recurso para considerar as contas irregulares sem devolução de valores. Em seguida foi 

proclamado o resultado: voto do Relator foi o vencedor por maioria de votos (6x1). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51302-7, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Raul Pinto de Souza Porto, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento, confirmando-se desta 

forma, a íntegra da decisão prolatada no Acórdão nº 54.829 de 16.06.2015 (pausa). A seguir, a 
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Presidência proclamou que o recorrente, senhor Raul Pinto de Souza Porto, 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, senhora Procuradora, 

meus senhores e minhas senhoras, isso é sabido nesta Corte, são pessoas que já tiveram 

oportunidade de gestão em diversos órgãos, que não fica conosco a documentação, 

especialmente as pertinentes às secretarias. São documentações fartas que não levamos para 

casa. O que ocorreu? Oito anos após eu ter saído daquela Secretaria chega um documento em 

minha residência solicitando que eu apresente documentação. O que eu poderia fazer? Me 

dirigi à Secretaria em que eu, oito anos atrás, tinha exercido o cargo de Secretário e tentei 

conseguir essa documentação. Então foi uma ação que me foi colocada e que está dentro dos 

autos do processo. É que toda a documentação pertinente a este processo e outros processos na 

gestão do senhor Valdir Ortega, logo que me substituiu quando assumi o governo do PT, foi 

transferida essa documentação para o Hangar e da forma que aconteceu foi perdida essa 

documentação e diversas outras de forma que eu não tenho nem hoje e especialmente logo 

depois do que ocorreu, então eu não tenho como obter essa documentação. O que eu coloco na 

defesa é que eu substituí por um momento pequeno porque naquela oportunidade o Secretário 

que me antecedia saiu para um pleito eleitoral e fez diversos convênios e apontou funcionários, 

publicado no Diário Oficial, que deveriam acompanhar esse processo. Essa funcionária, de 

nome Francisca, que está dentro do próprio processo, diz que sequer tomou conhecimento 

dessa responsabilidade. Então fica muito difícil para qualquer gestor sendo chamado, 

especialmente agora que já estou aqui há dez anos fora da Secretaria, tomar qualquer 

providência que apresente qualquer fato novo. Eu não tenho de onde buscar, quem guarda essa 

documentação é a Secretaria, é penalizar uma pessoa que não tem ônus disso. Eu não tenho 

como levar para minha casa documentação. Naquela oportunidade, nem tinha como colocar 

dentro de computadores, que não existia esse tipo de processo. Então não há como. Que tipo de 

providência eu poderia ter tomado? Levar toda a documentação da Secretaria para minha 

casa para provar ao Tribunal, quando o Tribunal me chamasse para poder trazer essa 

documentação aqui? E depois porque eu não consigo fazer isso, porque é humanamente 

impossível. Eu sou penalizado e não é a primeira vez que eu sou penalizado por isso. É por isso 

que eu retornei a esta casa e pedi que esta casa verifique não essa providência só contra mim, 
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mas contra diversos secretários que estão passando por isso. Então, a publicação foi feita e há 

uma pessoa responsável por essa atividade. Essa pessoa acompanhou o processo, essa pessoa 

indica dentro do processo que esse processo foi feito, quem deveria fazer a prestação de contas 

foi o Secretário que me substituiu que não o fez, não fez porque perdeu a documentação, e a 

punição vem para o Secretário que saiu, que não teve a menor possibilidade de poder fazer 

esse tipo de trabalho? É por isso que eu peço aos senhores que observem não só o meu caso, 

mas como diversos que tem acontecido aqui nesta casa, nós que saímos e depois de oito, dez 

anos, sofremos esse tipo de problema, somos penalizados por um assunto que nós não temos a 

menor chance de defesa, a menor chance de recuperar um documento dessa forma. Então peço 

a vocês que observem que cada vez que sai um Secretário, como a gente costuma ouvir aqui 

dentro do próprio Tribunal, quando entra um Secretário, é aplaudido e todo mundo dá 

parabéns. Na volta, todo mundo já sabe que a gente vai passar uma situação de desconforto, 

nós não temos mais advogado na Secretaria para nos ajudar, não temos funcionário da 

Secretaria. Logo depois que eu saí, tive alguns problemas aqui de prestação de conta, o 

governo do PT não passava documentação nenhuma, eu tive muita dificuldade com isso. Então 

essas coisas não sei como proceder para poder resolver o problema. Eu sei que nós somos 

penalizados a qualquer momento por um assunto que nós não temos defesa. Então por isso eu 

peço ao Tribunal que de alguma forma reveja isso porque não é a primeira vez, a cada 

momento que chega um telegrama na nossa residência, é um transtorno para toda uma família, 

que às vezes nós estamos numa situação que já saímos há dez anos, não temos mais nada a ver 

com isso e estamos pagando um preço caríssimo. É um relatório de acompanhamento, não 

houve dano ao erário, não houve dolo da minha parte, ainda tem que pagar multa, nós somos 

totalmente colocados numa situação de desconforto. Então é por isto que eu venho ao Tribunal 

e peço aos senhores que avalie essa questão, que verifique a situação que nós passamos 

quando saímos dessa gestão. É por isso que eu volto sempre que eu puder, tenho voltado aqui 

em outras oportunidades para poder levantar esse tipo de questionamento. E peço que os 

senhores realmente voltem a observar isto que tem causado grande constrangimento a todos 

nós. Essa é a minha defesa, muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Senhor Presidente, me parece que o doutor Raul Pinto de Souza não ouviu o processo deste 
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Relator, Conselheiro Julival, ele colocou que existia uma pessoa responsável por esta 

documentação, inclusive que foi publicado no Diário Oficial. Eu queria confirmar se 

efetivamente existe essa responsabilidade que foi designada a uma pessoa com o eminente 

relator, caso não tiver condições de fazer esses esclarecimentos, porque ele está alegando que 

ele não era o responsável, que existe uma pessoa que foi, aliás, não só uma, mas algumas 

pessoas que tinham essa responsabilidade, foi devidamente publicado no Diário Oficial dando 

a essas pessoas esta responsabilidade. Caso tenha como esclarecer essa situação, a gente pode 

tentar verificar porque não existe irregularidade, apenas uma documentação que não foi 

apresentada e ele alega que não era diretamente responsabilidade dele, mesmo assim ele 

tentou conseguir. De qualquer maneira, se não for possível esclarecer, eu quero estudar o 

processo para verificar se há esta situação no sentido de fazer com que a coisa seja feita de 

forma justa e não responsabilizar talvez uma pessoa que não teria esta responsabilidade. Se for 

possível esclarecer essa questão a gente tenta fazer o voto aqui. Se não for possível, eu quero 

estudar o processo para verificar esta possibilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu pergunto ao Conselheiro Relator se tem 

condições de prestar os esclarecimentos ao Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Senhor Presidente, eu peço 

a suspensão do julgamento então para apreciar melhor essa questão, porque os fatos alegados 

aqui sobre a nomeação da Secretária não dão para apreciar no momento. Digo, a nomeação 

da fiscal do convênio. Não dá para apreciar nesse momento, peço a suspensão do julgamento, 

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

A presidência defere o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica sobrestada por duas sessões. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Enquanto estão verificando a data, eu queria agradecer, não só, claro que teria direito 

regimental de pedir vista, enfim, de todo o procedimento regimental, mas agradecer a atitude 

do eminente Conselheiro Julival, que com o mesmo objetivo de fazer com que seja cumprido o 

regimento, a legislação, mas que se faça justiça, pede para que seja retirado o processo de 

pauta. Eu agradeço o gesto e a atitude do eminente Conselheiro Julival. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem, obrigado 

Conselheiro Cipriano Sabino. E a data para que o processo volte à pauta, dia 3 de maio. Já 
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fica o responsável Raul citado para comparecer, se desejar no dia 3 de maio. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2015/51371-9, que trata do Agravo Regimental, interposto por 

Valmir Climaco de Aguiar, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Logo em seguida, 

sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves aproveitou o ensejo para solicitar 

para melhores estudos a retirada de pauta dos Processos nºs. 2011/50415-9, 2011/52704-1, 

2010/52971-1 e 2011/52975-0, sendo também de imediato deferido pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51110-6, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Maracanã, responsável Raimundo Queiroz de Miranda, 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 devolução de valores e 

aplicação da multa regimental ao responsável (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, sem 

importar em devolução de valores e sem aplicação de multa dado o falecimento do responsável. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51200-7, que trata da Prestação de 

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

Esportiva Municipal de São Félix do Xingu, responsáveis Faustino Santos da Silva e Gonçalo 

de Sousa Araújo, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

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

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

regularidade das contas com ressalva e aplicação da multa regimental e expedição de 

determinações (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, 
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Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares de responsabilidade do 

Senhor Faustino Santos Silva, aplicando-lhe a multa no valor de R$ 847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais) pela remessa intempestiva e regulares com ressalva, as de 

responsabilidade do Senhor Gonçalo de Sousa Araújo. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2008/51105-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Beneficente Fé Para Mudar, 

responsável Ellen Lucely Braga Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução de valores e aplicação das multas regimentais 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Senhor Edilson Moura, ex-secretário de 

cultura 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: Agradeço ao Conselheiro Luís Cunha. 

Quero fazer uma saudação a todos os conselheiros aqui presentes e tentarei ser breve. A 

Secretaria de Cultura do Estado tem particularidades, tem diferenças das outras Secretarias de 

Estado. Naturalmente que eu não quero utilizar isso como justificativa, mas quando eu assumi 

a Secretaria de Cultura do Estado eu tive que delegar competência para o setor administrativo 

e financeiro cuidar desta parte mais burocrática da Secretaria. Por quê? Porque eu tive que 

me ocupar a época com várias conferências de cultura que nós realizamos pelo estado do Pará 

de modo geral. Nós realizamos a época, se eu não estou enganado, 108 conferências 

municipais, realizamos diversas conferências intermunicipais juntando vários municípios, e 

realizamos uma grande conferência estadual que tirou delegado para a conferência nacional 

justamente para montar um projeto de cultura para o estado do Pará. Além dessa tarefa que eu 

tive que desempenhar, eu também tive a responsabilidade de trabalhar na conclusão do Centro 

de Convenções da Amazônia, do Hangar, porque faltava pouca obra, faltava um resto de obra 

para a conclusão que nós precisávamos entregar no máximo até o final de maio, início de 

junho, para que fosse realizada uma grande feira porque, se eu não estou enganado, na época 

era Super Norte. Além dessas tarefas diárias, de conferências, de obras do Hangar, tinha 
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questão de obra da igreja da Sé, e havia uma reclamação generalizada dos evangélicos de que 

nós atendíamos muitos pleitos católicos e não atendíamos as manifestações culturais 

originadas do povo evangélico de modo geral, e nós resolvemos firmar esse convênio com a 

Associação Fé para Mudar, Associação Beneficente Fé para Mudar, para realizar um show 

gospel no entorno do Mangueirão. E olha, o show foi realizado, a atividade realmente 

aconteceu, a fiscalização foi feita, se eu não estou enganado num primeiro momento a 

prestação de conta foi considerada até regular, se eu não estou enganado, posteriormente 

houve uma manifestação do Ministério Público de Contas contrário a esta manifestação, 

agora, sobre a diligência que foi baixada, naquele momento se eu não a atendi foi 

simplesmente porque eu havia delegado competência para o setor administrativo, financeiro, e 

eu não sabia que a diligência não havia sido atendida. Então, baseado, e até para não me 

alongar, eu estou pedindo, solicitando ao Tribunal, para que a multa não seja considerada 

pela razão de que a competência havia sido delegada a outros setores da secretaria em função 

das muitas tarefas que um Secretário tem que exercer. E, olha, exercer a função de Secretário 

de estado no Pará não é fácil. Acompanhar as manifestações culturais do povo do Pará com a 

presença do próprio Secretário requer um sacrifício muito grande. A Conselheira Lourdes 

Lima sabe que em alguns momentos eu estive em Irituia acompanhando manifestações do povo 

de Irituia, o Conselheiro Luís Cunha sabe que eu estive em diversos momentos em Augusto 

Corrêa e Bragança acompanhando as manifestações do povo bragantino a partir de recursos 

da própria Secretaria de Cultura, e tinha que fazer um malabarismo muito grande para 

atender todo o estado, todos os municípios. Um malabarismo muito grande que eu falo porque 

o orçamento da Secretaria de Cultura do Estado era de aproximadamente meio por cento de 

todo o orçamento do estado para atender as necessidades do povo e das manifestações de 

modo geral do povo do Pará. A gente trabalhava nessas manifestações culturais desde as 

tradições religiosas como o Círio de Nazaré, e esses festivais gospel e os sírios de modo geral, 

até das comunidades tradicionais das populações que ficavam no interior das áreas rurais do 

estado do Pará. E tenho certeza que em grande parte dessas manifestações eu estava presente, 

e em muitos momentos eu não tinha condições, como nenhum secretário tem, de acompanhar 

as diligências, porque isso é feito através da delegação de competência para outras pessoas 

dentro da instituição. É o que eu tinha a dizer. Obrigado, agradeço. A matéria foi colocada em 
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discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Senhor Presidente, quero cumprimentar o deputado Edilson Moura e 

cumprimentar também, aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência está me dando para 

cumprimentar o doutor Reinaldo Valino que está aqui e hoje faz aniversário. Então parabéns 

ao doutor Reinaldo Valino pelo seu aniversário. Senhor Presidente, eu queria na mesma 

direção, como fiz com o eminente Conselheiro Julival, se existe ou não nos autos essa questão 

de ele ter delegado e estar confirmado que a responsabilidade não era efetivamente dele de 

acompanhar. Veja bem que eu não peço que seja isento da multa. Nem no caso do doutor 

Julival, que está como Relator, nem agora com doutor Odilon. Apenas que se tiver que aplicar 

multa, que seja aplicada ao verdadeiro responsável. E, neste caso se, como disse o deputado 

Edilson Moura, ele teria delegado esta responsabilidade, confirmando isso eu acho que nós 

teríamos que dar a multa a quem efetivamente era responsável por esta apresentação de 

documentação. Este comentário que eu faço no momento de discussão, Senhor Presidente. 

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

também desejo comentar. Primeiro, agradecer muito a presença do professor Edilson Moura 

no nosso Tribunal, ele sempre vem nos prestigiar e sempre teve respeito pela instituição, e é 

verdade o que ele disse. Ele foi um Secretário diferenciado enquanto esteve à frente da 

Secretaria de Cultura. A Conselheira Lourdes Lima está balançando a cabeça confirmando, em 

Augusto Corrêa, Bragança, eu testemunhei as várias idas dele para participar dos eventos. Ele 

repassava o dinheiro pela Secretaria mas comparecia aos eventos. Conselheira Lourdes está 

dizendo que em Irituia era o mesmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Professor Edilson disse que é muito difícil ser Secretário. Então 

uma vez eu falando com o ex-governador e ele disse: “É por isso que eu escolhi o Edilson para 

ser Secretário, porque é muito difícil, mas ele dá conta do recado”. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas eu quero também - 

obrigado, Conselheiro Nelson - dizer o seguinte: isso aí, Conselheiro Relator, por exemplo, 

pelo que eu entendi neste processo até é um caso um pouco atípico, mas o estado tem apoiado 

as manifestações religiosas. Por exemplo, suponhamos um recurso repassado para Círio, 

suponhamos que no convênio não tivesse o laudo de acompanhamento do dinheiro para o 

Círio, não tem uma pessoa nesse estado do Pará capaz de dizer que o Círio não aconteceu. É 
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discutir o óbvio. A única coisa que eu posso dizer sobre este evento, para conhecimento do 

plenário, Senhor Relator e a presença aqui do responsável, aliás, não é o responsável pelas 

contas, ele foi apenas o concedente, repassou o dinheiro, o evento aconteceu na cidade e teve 

grande repercussão e divulgação na mídia. É o que eu queria acrescentar neste momento em 

relação ao processo. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência o relator proferiu seu 

voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: De acordo. Senhor 

Presidente, e queria aqui fazer referência ao Conselheiro Cipriano, que saudou o aniversário 

do doutor Valino, quero dizer que quando eu chegar à idade dele eu quero ficar igual a ele. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho 

o relator. Quero aproveitar para saudar o doutor Edilson, que esteve aqui fazendo a defesa, e 

realmente o Relator foi brilhante em seu voto. E parabéns ao Valino também. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero parabenizar 

o voto do eminente Relator, cumprimentá-lo pelo diligente trabalho, importante, e dizer que eu 

acompanho na íntegra o voto do eminente Relator Conselheiro Odilon. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o brilhante voto. Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: 

Acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu também acompanho o Relator, acho que ele foi muito feliz na interpretação que 

deu a esse processo. Novamente agradeço a presença do ex-secretário e ex-deputado Edilson 

Moura, fiz questão de dizer aquilo a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi realmente 

um Secretário diferenciado. Andou em todo o Pará apoiando e participando de tudo que 

ocorreu na área da cultura. Isso é muito importante quando se faz um trabalho com 

responsabilidade, com comprometimento, com paixão e com amor. Isso é o legado que Vossa 

Excelência deixou, e os municípios do interior reconhecem isso, seu esforço para fazer o 

melhor, mesmo numa Secretaria que não tinha tantos recursos assim. Parabéns a Vossa 

Excelência. Foi então proclamado o resultado, o Plenário integralmente aquiesceu ao voto do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51995-0, que trata da Prestação de 

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

Associação Mista Para o Desenvolvimento Social e Ambiental do Município de Bonito, 
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responsável Harrison Cavalcante dos Santos Geraldo, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 

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 multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

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

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

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

foi anunciado o Processo nº 2015/50191-3, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto 

por Jairo Luiz Lunardi, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

conhecimento e provimento parcial para julgar as contas regulares com ressalva (pausa). 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 seu voto para Conhecer do recurso 

e, no mérito dar-lhe provimento parcial, reformar o Acórdão nº 54.239/2014 e julgar as contas 

regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51937-3, que trata 

do Recurso de Reconsideração, interposto por José Júlio Ferreira Lima, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo desprovimento do recurso, por 

conseguinte, ser mantido na íntegra os termos do Acórdão nº 55.068/2015 (pausa). 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 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para Conhecer do recurso, 

e no mérito negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. 

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. Neste momento se registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52617-8, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal concursado realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros, com exceção da servidora 

Maria José Campelo Costa por acumulação indevida de cargos. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Neste momento registrou-se o retorno ao Plenário do Excelentíssimo senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50661-0, que trata do 

Ato de Aposentadoria de Maria de Fátima Macêdo Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50706-7, que trata do Ato de Aposentadoria de 
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Doralice Sousa dos Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias 

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

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

pelo deferimento do registro, com notificação à beneficiária para adotar as medidas 

administrativas e ou judiciais que entender necessárias já que na esteira da jurisprudência 

majoritária do TCE/PA, 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 

aprouver, com remessa 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 foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, 

este se manifestou de acordo, excetuando-se a Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, que votou divergente ao acompanhar o parecer do Ministério Público 

de Contas. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria 

de votos (6x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52897-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Maria Helena da Silva e Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

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

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

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2015/50313-6, que trata do Ato de Aposentadoria de Rosa Helena Pereira Pinto de Souza, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 
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Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2015/50451-4, que trata do Ato de Aposentadoria de Aldenora Gomes de Sousa 

Gama, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

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

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

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

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

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

foi anunciado o Processo nº 2014/51811-6, que trata do Ato de Pensão em favor de Benedito 

Rodrigues de Souza, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, 

nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi 

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

da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência 

apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Considerando o disposto no 

protocolo e entendimento firmado em 11/12/2013 entre o Tribunal de Contas do Estado do 

Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, celebrado na gestão do Conselheiro 

Cipriano Sabino, que tornou esta Corte de Contas elegível para realização de auditorias 

independentes adequadas ao padrão internacional de normas exigido pelo BID. Considerando 

o estabelecido no artigo 10 da resolução número 18.700 de 2015 desta Corte de Contas, 

apresento para ciência do Tribunal Pleno, está aqui em minhas mãos, o segundo relatório de 
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auditoria externa realizada com base nas demonstrações financeiras de 31/12/2015 do projeto 

de melhoria da qualidade e expansão da cobertura da educação básica do estado do Pará. 

Segundo a nossa assessoria técnica, o relatório já se encontra à disposição de todos os 

senhores conselheiros, nos gabinetes de Vossas Excelências, desde sexta-feira. Confere? Muito 

bem. Bem, isto é fruto do contrato de empréstimo firmado pelo governo do estado do Pará e o 

BID, vinculado ao grande pacto pela educação realizada no estado do Pará. O referido 

relatório é composto do relatório das auditorias independentes sobre as demonstrações 

financeiras básicas do programa, do relatório de auditores independentes sobre o cumprimento 

das cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro, bem como do relatório dos auditores 

independentes sobre o sistema de controle interno. São três servidores capacitados, um deles 

está em Marabá na representação, por isso não atuou neste relatório, mas eu quero aqui 

render as minhas homenagens e os cumprimentos ao Rondison Souza e Maria Carolina 

Ferreira Rameiro, que também está atuando na controladoria de responsabilidade do 

Conselheiro André Dias, o belíssimo e competente trabalho que eles fizeram. Atuaram como 

auditores independentes e emitiram opinião conclusiva com ressalva, muito importante isso, 

senhores. Gostei de ver, com total independência, a manifestação da auditoria independente 

pela ressalva. E isso também fez com que o BID se manifestasse em relação ao governo do 

estado e vários ajustes foram feitos por conta da ressalva apresentada no nosso relatório. 

Tendo em vista que as demonstrações financeiras apresentam razoavelmente os fluxos de caixa 

encerrados em 31/12/2015, sendo ressalvadas as inconsistências na conciliação dos valores da 

contrapartida do Estado. Registre se as ressalvas relacionadas à contrapartida do estado do 

Pará. O presente relatório, de acordo com o artigo 11 da resolução número 18.700 de 2015 

será encaminhado à SEDUC, órgão executor do projeto, até o dia 22/04/2016, sexta-feira, 

prazo estabelecido no termo de referência da auditoria do projeto a fim de que possa ser 

encaminhado ao banco financiador até o dia 29/04/2016. Eu quero pedir aqui ao controle 

externo, considerando que a data de sexta-feira o governo vai facultar por isso tem que ser 

encaminhado amanhã. Ressalte-se senhores - essa é a parte boa, ponto maior - que esta 

auditoria, sendo realizada pelo TCE, libera ao orçamento do estado do Pará o equivalente a 2 

milhões 250 mil dólares que, em valores de hoje, feito aqui pelo doutor Jorginho com o câmbio 

de hoje, deu R$8.032.500,00, pelo câmbio de hoje, que foi inicialmente previsto como gasto 
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com auditoria externa caso houvesse contratação de empresa de auditores independentes que 

atendesse aos padrões do BID. O que foi que houve? Aconteceu na gestão do eminente 

Conselheiro Cipriano Sabino esse acordo, o nosso Tribunal foi avaliado pelo BID, veio uma 

equipe do BID que passou aqui uma semana e no final da análise o Banco considerou o nosso 

Tribunal apto a fazer auditoria independente. Eu considero um ganho muito grande para nossa 

instituição. Os nossos servidores não sabiam fazer esse tipo de auditoria financeira, o banco 

proporcionou um treinamento rigoroso em Brasília, os nossos técnicos foram ao treinamento, 

se prepararam, e eu posso dizer hoje com absoluta segurança que nosso Tribunal está pronto 

para fazer esse trabalho. E eu quero parabenizar novamente, fique de pé aqui o nosso servidor 

novamente. Eu quero colocar o Rondison à disposição dos senhores conselheiros. Ele já foi 

fazer uma apresentação no meu gabinete, todos os senhores conselheiros que desejarem 

melhores informações sobre este relatório, que está no gabinete dos senhores e das senhoras, 

ele está à disposição para prestar os esclarecimentos. Da mesma forma, extensivo ao 

Ministério Público se assim desejar. Mas senhores, Conselheiro Cipriano, eu acho que neste 

momento a gente contribui com a sociedade, com o estado, no valor de 8 milhões. É 

significativo. O estado teria que contratar uma auditoria independente, faz parte do contrato, 

sem isso não teria o empréstimo ao BID, e nós estamos fazendo isso sem cobrar um tostão. Isto 

é uma contribuição de 8 milhões que estamos dando ao estado do Pará e à sociedade. Eu 

queria só registrar isso com louvor. Eu queria também fazer algo agora que eu achei muito 

interessante e que quero dar destaque. Eu queria pedir à professora Géo que se estiver 

presente entrasse aqui no auditório. No dia 23 de março de 2016, das 9 às 12 horas, na sala da 

Escola de Contas, tivemos uma capacitação para multiplicadores do projeto TCE-Cidadão 

2016, e foi para mim um motivo de grande felicidade tomar conhecimento que participaram os 

conselheiros André Dias, Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Milene Dias da Cunha e também a Secretária do nosso 

Tribunal, Alice Loureiro. Eu quero parabenizá-los por isso. Foi na verdade, eu posso dizer, o 

primeiro curso de capacitação de membros. O segundo vai ser um que oficialmente a escola 

vai realizar para todos nós, mas eu quero louvar a iniciativa dos nossos conselheiros que se 

propuseram a buscar capacitação e se propõe agora a multiplicar esse trabalho em todo o 

estado do Pará. Então a Géo pode entrar para entregar os certificados de participação. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Para 

complementar aqui, o Conselheiro Nelson foi o palestrante, ele que deu uma aula magna, foi o 

responsável por abrir esse ciclo de estudos e foi ele, por sinal que deu uma brilhante palestra 

pra todos nós que estávamos lá participando e eu, a doutora Milene e a doutora Rosa, e ele foi 

o palestrante dessa aula magna, estavam presentes todos os representantes das regionais, e foi 

muito produtivo, proveitoso, porque foi uma aula magna do rumo a que pretende a Escola de 

Contas com esse tipo de atividade. E muito importante porque os multiplicadores e a 

participação também das regionais. Muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu já vou franquear a palavra aos 

senhores conselheiros e eu queria convidar neste momento para ficar de pé aqui, eu queria 

convidar para ficar de pé os nossos conselheiros André Dias, não se encontra, mas Maria de 

Lourdes, Nelson Chaves, Rosa Egídia, Milene Dias da Cunha, nossa secretária Alice Loureiro, 

queira ficar aqui na frente para gente fazer um registro que eu considero importante. Pode 

parecer uma coisa simples, um simbolismo, mas tem um significado muito grande. É um 

membro da Corte e uma Secretária de Gestão, doutora Alice Loureiro, se propondo a fazer 

esse trabalho que a gente considera da maior importância para nossa instituição e para 

sociedade. E também apenas para informar que junto com essa turma mais 17 servidores da 

nossa instituição participaram do evento. Parabéns aos nossos servidores que se propuseram a 

multiplicar esse trabalho do TCE-Cidadão. E também a nossa diretora da escola de contas nos 

informa que o TCE-Cidadão hoje está no município de Itupiranga, trabalho conduzido pelo 

nosso Secretário da representação de Marabá, doutor Antônio Carlos. Eu só quero festejar 

tudo isso, mesmo num momento de extrema dificuldade do ponto de vista financeiro, que as 

instituições enfrentam, a nossa não é diferente, mas a instituição está funcionando. A gente está 

reinventando, estamos motivados, procurando fazer nossa parte mesmo com as dificuldades 

financeiras. O Antônio Carlos está hoje em Itupiranga sem ganhar diária para isso. É muito 

importante. Mas senhores, eu quero, como eu disse, parabenizar os nossos conselheiros que 

participaram deste evento e também a nossa Secretária Alice Loureiro, da mesma forma que eu 

quero novamente cumprimentar o controle externo na pessoa do doutor Edilson, que está aqui, 

Durvalino e do nosso servidor auditor Rondison que é, na verdade, hoje a nossa referência 

porque tem expertise nessa auditoria diferenciada, que é a auditoria do BID. Eu quero neste 
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momento cumprimentar você, fiquei muito satisfeito com o trabalho, com a exposição feita a 

mim, da mesma forma que certamente, se os conselheiros desejarem, vão se manifestar. 

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

Presidente, eu aproveito também para me somar a Vossa Excelência porque eu já dei uma 

analisada nesse documento e vi o que realmente ele traz, assim, profundo conhecimento a todos 

nós e principalmente de uma forma bem elaborada. Parabenizo também e aproveito para me 

somar a Vossa Excelência pelos parabéns à equipe, inclusive da SECEX, principalmente os 

auditores que estiveram realizando esse trabalho, e parabéns a Vossa Excelência por mais esse 

momento com a sua equipe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado, Conselheira Lourdes Lima. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu tenho duas 

situações. Uma, final de 2012 para 2013, nós começamos um entendimento lá com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e, enfim, também com o BNDES e outras, o Tribunal de 

Contas da União, naquele momento doutor Reinaldo Valino foi encarregado pelo Tribunal de 

Contas para liderar este processo. Junto com ele doutor Rondison de Souza, Maria Carolina 

Rameiro e o Fábio Anderson da Costa, que hoje está em Marabá. E quero lembrar, Senhor 

Presidente, para muita alegria nossa e honra, o Tribunal de Contas, salvo engano, foi o sétimo 

Tribunal do Brasil a participar deste processo naquela altura do campeonato. Inclusive nas 

reuniões lá no Banco em Brasília, eu estive presente uma vez, assinei o contrato com eles lá em 

Brasília com a presença dos nossos técnicos, doutor Reinaldo Valino, estavam também naquele 

momento o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, fazendo o mesmo procedimento que a 

gente já estava fazendo só que nós estávamos já adiantados. Então, de formas que esse recurso 

que Vossa Excelência se referiu é um passo muito importante, acredito hoje que talvez 13, no 

máximo 15 Tribunais, estão com esta habilitação ou estão se preparando para isso sendo que o 

Tribunal do Estado foi um dos primeiros, muita alegria, muita honra pra gente, e ficou 

pactuado e acertado que esses recursos, é bem verdade que existe uma parcela destes recursos 

que deve ser destinado para as empresas que possam fazer auditoria, inclusive privada, 

particular ou independente, e ficou pactuado naquela altura que o Tribunal poderia 

reivindicar. É uma parte desses recursos, nós temos necessidade de recursos no Tribunal, 

Vossa Excelência sabe disso não é de hoje. Então esse recurso na verdade poderia ser de 
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alguma maneira requisitado para o Tribunal de Contas do Estado uma vez que fez o trabalho 

independente, e eu cumprimento e parabenizo toda a equipe, desde o doutor Reinaldo, doutor 

Washington, doutora Maria Carolina e doutor Fábio. E esse recurso, uma parte dele, senão na 

totalidade, eu defendo a totalidade porque o trabalho foi feito na totalidade pelo Tribunal de 

Contas, portanto esse dinheiro deveria ser destinado ao Tribunal de Contas, e eu faço essa 

defesa no sentido de que nós temos necessidade, seja na área de processamento de dados, de 

informação, seja na área de capacitação, de treinamento, de pagamento de diárias, de 

passagens para os nossos servidores se aperfeiçoarem e trabalharem, ou seja, dar condições 

para que a gente possa desenvolver, aprimorar cada vez mais, investir, gastar os recursos com 

os nossos servidores. Então, eu me coloco humildemente à disposição. Como Vossa Excelência 

pode conversar com doutor Valino e doutor Rondison de que maneira poderia ser feita esta 

solicitação ao Banco para que ele possa, se não na totalidade, eu defendo a totalidade mas 

pelo menos uma parte destes recursos serem destinados ao Tribunal de Contas, não é 

simplesmente para que a gente possa, por exemplo, custear as despesas. O Tribunal pagou 

diárias e passagens para deslocamento de vários servidores neste sentido, e isso pode ser 

perfeitamente enquadrado nesses pagamentos desses recursos. É uma forma de captar recurso 

para o Tribunal, o que é justo, o que é correto, o trabalho foi feito, aliás, muito bem feito, então 

é justo que o Tribunal tenha direito e reivindique este recurso porque foi o trabalho feito pelo 

Tribunal de Contas. Então isso, Senhor Presidente, para que tenha uma ideia, em todo e 

qualquer projeto há o percentual destinado ao pagamento deste tipo de trabalho, e esse 

percentual é pago às empresas, às pessoas que fazem isso, é pago, não é nenhum favor, ao 

contrário. Foi feito um grande trabalho e eu acho que o Tribunal deveria trabalhar na situação 

de reivindicar, uma vez que nós temos necessidade e precisamos. Cumprimentando e 

parabenizando toda a equipe, acho que o Tribunal de Contas deu um passo muito importante, e 

nesse momento que nós enfrentamos essas dificuldades é justo que o Tribunal possa reivindicar 

dentro da lei, dentro do que está estabelecido no convênio, no contrato, pelo menos uma 

parcela deste recurso. Reitero que eu defendo que o Tribunal receba a totalidade destes 

recursos uma vez que o trabalho foi feito na totalidade. Nós fizemos todo o trabalho então 

deveríamos receber todo o dinheiro. Não tem porque receber só uma parte, uma vez que o 

Tribunal fez o trabalho todo. É justo, é correto para ajudar o estado na economia, tudo bem. 
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Então ao invés de recebermos o todo, recebemos só uma parte dos recursos porque é para 

pagar despesas que já foram feitas e outras que serão feitas como passagem, diárias, 

treinamento, enfim, inscrições em curso, concurso e uma série de outras situações que o 

Tribunal vai participar, já está participando, deveríamos ter uma parcela desses custos pagos 

pelo trabalho que foi feito. Então cumprimento Vossa Excelência, Senhor Presidente, toda sua 

equipe, cumprimento o doutor Valino, Rondison, Maria Carolina e Fábio Anderson da Costa 

pelo brilhante trabalho que foi feito no Tribunal de Contas. Este é um ponto. Segundo ponto, 

Senhor Presidente, é outro assunto. Se Vossa Excelência quiser eu posso dar continuidade logo 

e fazer uma proposição. Nós estivemos aqui falando diversas vezes, eu e o Conselheiro Nelson 

Chaves, inclusive Nelson colocou pontos importantes referentes ao assunto que eu vou tratar e 

é do conhecimento de todos, por conta disso eu e o conselheiro Nelson Chaves combinamos de 

fazer apresentação e colocar à disposição dos eminentes conselheiros para análise e se assim 

julgar pertinente aprovarem. É a proposição de outorga da medalha Serzedelo Correa. Senhor 

Presidente, senhores conselheiros, nos termos do artigo 2º da Resolução 3.799 de 09/10/1970, 

proponho eu e o Conselheiro Nelson Chaves ao egrégio plenário desta Corte a concessão da 

medalha Sezedelo Correa, Classe A, ao Instituto Evandro Chagas, pela sua atuação em favor 

do nosso estado, em especial pela sua função de destaque no âmbito nacional e até 

internacional, em relação ao desenvolvimento de estudos e investigações na área das ciências 

biológicas, meio ambiente, medicina tropical, publicados em revistas no Brasil e no exterior, 

no campo da saúde pública, apoiando laboratorialmente a vigilância em saúde. O Instituto 

Evandro Chagas atua em seis instâncias diferentes na área da saúde pública e de pesquisa 

biomédica fazendo vigilância em saúde, no meio ambiente, atendendo a problemas de saúde e 

meio ambiente que emergem nos estados da Amazônia, tais como surto de doenças em 

humanos, notadamente estudos na área de peixes, meio ambiente, suspeita de contaminação de 

águas, de metais ou pesquisas de várias formas relacionadas a caso de doença na área 

humana, inclusive apresentando diagnóstico em doenças que ainda não foram até a 

intervenção do instituto diagnosticadas. E em projeto de pesquisa na área de saúde e do meio 

ambiente destacando se recentemente a parceria firmada entre a Universidade do Texas para o 

desenvolvimento da vacina contra o vírus da zica, para o nosso orgulho, obviamente. Falamos 

eu e o Conselheiro Nelson que muitas vezes o nosso estado é criticado e destacado por diversas 
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situações que não são muito favoráveis e esta, com certeza, nos orgulha muito e nos deixa 

numa situação de destaque em todo o mundo, uma vez que o Instituto Evandro Chagas está 

desenvolvendo esta vacina. Com objetivo de preparar e apresentar esta vacina, dando todas as 

garantias, em no máximo dois anos estar pronta para a população, isto à época que iniciou os 

estudos. Contudo, esta fundamentação, e baseado no parágrafo único do artigo 5º da 

supracitada resolução, fazemos esta proposição, eu e o Conselheiro Nelson Chaves, 

concedendo a outorga da medalha Sezedelo Correa, Classe A, pelos relevantes e 

importantíssimos serviços prestados ao estado do Pará, ao Brasil e ao mundo, Senhor 

Presidente. Esta é a proposição que faço neste momento em meu nome e do Conselheiro Nelson 

Chaves que está aqui conosco, para nossa alegria. Na sessão passada poderíamos apresentar 

mas aguardei a presença do eminente Conselheiro, que é junto comigo autor, para que a gente 

pudesse apresentar isto nesta data de hoje. Esta é minha fala de hoje, Senhor Presidente. 

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

bem. Sobre a proposta apresentada por Vossa Excelência e pelo Conselheiro Nelson Chaves, 

eu determino à Secretaria que tome as providências, vamos autuar, designar o relator e a 

partir de hoje o Relator que for designado passa a ser na forma de rodízio, isto é, o que relatar 

este processo não vai relatar o próximo, e o relator vai ter dez dias para dar o seu parecer e 

encaminhar à Secretaria para, caso não tenha diligência, vir a plenário. Vamos seguir o rito 

como determinam as normas e fica tudo certo. Então, à Secretaria para tomar as providências. 

E sobre o primeiro item, antes de franquear a palavra, Conselheiro Cipriano, a questão do 

contrato com o BID é o seguinte: ninguém pode cobrar do BID porque essa contrapartida da 

auditoria é do Estado. Quem tem que pagar a auditoria é o estado do Pará, não é o BID. 

Então, é assim, a gente teria que cobrar isso do estado. Mas como o estado do Pará em 

nenhum momento se negou a ser parceiro do Tribunal, aconteceu na gestão de Vossa 

Excelência e na minha não está sendo diferente, eu creio que nós estamos dando uma 

demonstração de boa vontade para o Governo do Estado do Pará e para a sociedade. Eu acho 

que na hora que a gente necessitar pleitear alguma coisa ao Governo do Estado, não nos vai 

faltar o apoio. Eu já até disse ao governador que caso a gente não tenha cobertura financeira 

precisaremos do apoio dele para implantar este ano o processo eletrônico na nossa instituição, 

que já está, eu posso dizer, em processo bastante adiantado, já está na comissão de licitação. 
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Mas Vossa Excelência está certo. Estamos fazendo um trabalho que o estado teria que pagar 8 

milhões se fosse feito por uma auditoria independente da iniciativa privada. Como está sendo 

feito pelo nosso Tribunal, ele deixa de pagar, isso não está no contrato mas é como se a gente 

tivesse esse crédito com ele. Eu espero que na hora necessária a gente possa pleitear aquilo 

que é importante para nossa instituição. Mas de qualquer maneira não está no contrato e a 

gente não pode exigir dele esse valor, mas eu acho que a gente está credenciado porque a 

gente fez uma economia para o estado de 8 milhões de reais. E eu quero então, novamente, 

parabenizar pela proposta de medalha, já tinha o plenário conhecimento, vamos fazer o 

trâmite normal como vai ser daqui para frente em qualquer proposição de medalha por 

qualquer Conselheiro, mas ainda hoje a gente vai designar o relator seguindo o rito, e esse 

relator terá dez dias para apresentar o relatório no plenário. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, a respeito dos assuntos 

abordados, primeiro lugar há que se louvar a parceria ainda da presidência do Conselheiro 

Cipriano com esse convênio com o BID. Chegamos a conversar sobre ele, essa questão da 

administração moderna que não pode desprezar o trabalho da auditoria independente na 

rigorosa análise dos contratos, nos empréstimos, que nenhum estado pode viver sem esse tipo 

de operação financeira. Então além da qualificação da equipe profissional do Tribunal, que é 

um grande avanço à medida por si só também, e faz com que em momentos de dificuldades os 

tribunais de contas, especialmente no caso aqui do nosso estado com essa parceria ratificada, 

referendada, além do trabalho competente dos técnicos a quem cumprimento todos nesse 

diligente trabalho, eventualmente vai possibilitar que o estado possa ter uma avaliação 

profissional profunda e que tenha reduzidos custos financeiros do qual o Tribunal vai ser um 

grande parceiro. Então em todos os sentidos é um assunto que deve ser louvado, isso deve ser 

incentivado, e cada vez mais na experiência das sucessivas avaliações a equipe também cada 

vez mais se credencia. É um trabalho técnico que haverá de ser ao longo do tempo respeitada. 

A outra parte, tenho a honra de assinar conjuntamente com o Conselheiro Cipriano esta 

proposta em que enfatizamos e realçamos o trabalho desenvolvido por uma das instituições 

mais respeitadas no Brasil no campo da pesquisa da saúde, que é o Instituto Evandro Chagas, 

juntamente com o Butantã em São Paulo, o Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo 

Cruz, no Rio de Janeiro, e com seus méritos reconhecidos por meio do trabalho denodado, 
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competente, dos técnicos que às vezes anonimamente no interior dos laboratórios exercem 

pesquisas longas no sentido de encontrar o bem estar para a humanidade, e agora mesmo 

aflora este exemplo na medida em que o Instituto Evandro Chagas é convocado para uma 

parceria com universidades americanas no sentido do combate aos transmissores da dengue, 

da chicungunha, enfim, da zica, o que revela um alto grau de especialização e um 

reconhecimento à inteligência brasileira e, no caso, a questão do instituto na pesquisa das 

doenças tropicais que poucos países tem a competência e a experiência do Instituto Evandro 

Chagas. Eu acho que nós aqui vamos nesse momento dizer para sociedade paraense por essa 

homenagem que é simples, mas penso que muito significativa, do valor que todos nós devemos 

dar a tantas coisas na nossa terra, na nossa região, e que muitas vezes pouca gente presta 

atenção de como exatamente é o Instituto Evandro Chagas. Acho que esse Tribunal será 

pioneiro nesse reconhecimento e que vai engrandecer, além do Instituto Evandro Chagas, 

muito mais a nós, de reconhecermos a competência de uma instituição tão qualificada. O outro 

assunto, tivemos aqui a alegria da questão da multiplicação do TCE-Cidadão, que é 

importante, que cada um de nós cada vez mais possamos ir às escolas no intuito de formatar 

juntamente com os conceitos da Ouvidoria que é paralelamente ligada à escola porque o que a 

gente vê e presencia com muita tristeza no Brasil de hoje é talvez se nós tivéssemos tido a 

formatação de melhores cidadãos do que talvez nós todos sejamos. Talvez o Brasil não 

estivesse passando esta crise lamentável porque todos nós hoje vemos com apreensão para 

saber que rumo esta pátria vai tomar. Então nesse sentido é um trabalho de formiguinha, de 

persuasão, de crença, porque não é um trabalho fácil, mas não vá a um outro caminho. Que a 

gente possa obter uma pátria mais livre, mais solidária, mais feliz e que não seja o caminho da 

educação, mas muito ligado também a todos os conceitos que se fala aqui no sentido do 

controle social. Está demonstrado que a despeito dos controles internos, a despeito do controle 

externo, se nós não formatarmos uma cidadania para o controle social muitos dos nossos 

esforços não serão positivos porque a sociedade precisa, acima de todos nós, fiscalizar e 

cobrar os seus direitos, de maneira que é uma coisa também pra se registrar com muita alegria 

e estimular sempre o trabalho competente, de sucesso da escola de contas, que tem agora na 

presidência a Conselheira Rosa, assessorada pela Conselheira Milene, pela Alice que participa 

também do conselho da Escola, pela professora Géo e a brilhante equipe desse trabalho 
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diuturno que penso que cada vez mais vai se solidificando e incutindo em todos a forma que 

não pode haver nenhuma dúvida, que tenhamos que preparar essa juventude, e o 

aperfeiçoamento dos técnicos que é muito do que a escola faz, ela foi criada exatamente para 

que esta qualificação possa ser cada vez maior e melhor. Senhor Presidente, para encerrar o 

meu pronunciamento no dia de hoje, é aquele registro que se faz por obrigação, pois não 

desejaria fazê-lo, mas a vida nos impõe essas circunstâncias. Eu tenho que registrar com 

profundo pesar neste Plenário o falecimento do Engenheiro João Antônio Nunes Caetano. Uma 

figura que fará enorme falta na sociedade paraense, engenheiro de grande competência, ligado 

também à vida pública, foi Secretário de Transportes do Governador Fernando Guilhon, um 

dos mais dignos governadores, ícone no que se refere à condução da coisa pública, como 

também ele, Doutor Caetano, era um dos grandes e dignos engenheiros. Então, no falecimento 

do Doutor Caetano, que também era esportista de grande relacionamento, enfim, de toda a 

sociedade paraense, meu queridíssimo amigo, posso dizer não só colega, mas mestre, visto que 

ele era mais velho que eu e tantos outros mais jovens aprenderam muito da engenharia pelos 

seus conhecimentos, pela sua amizade, pela sua orientação. Assim, eu queria que esta casa 

manifestasse votos de profundo pesar à sua família, pois é dessas lacunas que não se 

preenchem, que constatamos quando estamos diante do falecimento de uma pessoa tão querida 

como ele e gostaria que essa casa endereçasse votos de profundo pesar à sua digna família na 

pessoa da senhora Liege Caetano, sua esposa, seus filhos Elizabeth, Antônio Pedro, que é 

engenheiro também e Monica, ainda aos seus genros, noras e netos e ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura, dizendo da nossa lamentação pelo falecimento de João Antônio 

Nunes Caetano que teve uma vida profícua e produtiva e deixa muitas saudades em todos os 

seus amigos. Foram, então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, 

ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 040 e 041/2016-SEGER, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, 

inicialmente é com muita satisfação e alegria que eu vejo a continuidade por parte da escola de 

contas, agora sob a direção da Conselheira Rosa Egídia, continuidade ao serviço já antes 

muito zelosamente prestado pelo Conselheiro Nelson, no andamento desse projeto, TCE-

Cidadão, que é muito importante pra nossa casa, e que se demonstra atualmente o principal 

instrumento de orientação de forma pedagógica que esse Tribunal vem trabalhando. E como 
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bem frisou o Conselheiro Nelson, nós precisamos criar cidadãos. E a gente precisa dar nossa 

contribuição enquanto órgão constituído desse estado. Em relação ao trabalho do BID, quero 

parabenizar aqui a equipe técnica, e eu compartilho um pouco a manifestação do Conselheiro 

Cipriano, de fato o BID não nos deve nada, mas o estado com certeza poderia nos ressarcir 

dos custos de fazer auditoria que, com certeza, é muito mais econômico que 8 milhões de reais. 

Então eu acho que nós poderíamos, não nesse momento, já que a gente vive um transtorno 

econômico financeiro, mas esse crédito precisa ser, na medida certa e no momento adequado e 

oportuno, lembrado à Sua Excelência o Governador. E dizer o seguinte, Presidente, eu fico 

muito feliz com esse trabalho. A nossa competência aqui de fato é meramente verificar as 

demonstrações financeiras, agir como auditor independente, analisar o controle interno. Mas 

eu faço uma sugestão a Vossa Excelência, o pacto pela educação prevê sete metas, uma delas 

vai ao encontro de uma auditoria operacional em que Vossa Excelência foi Relator, que é 

aumentar em 30% o IDEB, que o prazo é o ano que vem, inclusive, até 2017. Nós 

precisaríamos juntar forças não meramente apenas cumprindo nossa função com o BID de 

auditoria financeira, mas a gente precisa dar um passo maior aqui, e aí eu apelo à área técnica 

que vislumbre a possibilidade de acompanhar se essas metas de fato estão sendo a contento 

alcançadas pelo estado, porque nós pegamos um empréstimo e esse empréstimo vai ser pago. 

Imagina se chegar ao final do prazo aqui previsto e nós não alcançamos meta nenhuma. Eu 

louvo o estado pela fonte de recursos externa, mas a administração precisa sempre atingir a 

sua eficácia e sua eficiência. E o Tribunal de Contas cumpre o seu papel, e muito bem feito 

aqui, analisando as situações financeiras, mas a gente poderia associar nossa auditoria à 

verificação da qualidade de fato do gasto aqui realizado. Eram essas minhas colocações. 

Aproveitando e parabenizando o doutor Valino. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu quero apenas me associar aos 

comentários dos conselheiros que me antecederam, primeiramente na saudação ao 

aniversariante do dia, doutor Valino. Quero saudar e parabenizar o doutor Nelson Chaves pela 

aula magna proferida na Escola de Contas deste Tribunal, que me possibilitou receber o 

certificado de multiplicador desta Corte. Parabéns pela ideia e parabéns pelo seu trabalho 

naquela escola. Eu e a doutora Milene contamos sempre com a sua competência, capacidade, 

ideias maravilhosas para nos inspirar na direção dessa escola. Quero também parabenizar o 
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tribunal, saudar a equipe técnica no que se refere ao relatório de demonstração financeira de 

2015 referente ao pacto pela educação na figura do seu gerente, doutor Rondison Pinheiro de 

Souza, que foi possibilitada por ação oriunda da gestão do doutor Cipriano Sabino. Parabéns. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhor 

Presidente, é importante a gente perceber o quanto a gente vai avançando no dia a dia. Eu 

gostaria de dizer para o Conselheiro Nelson que Vossa Excelência é um semeador e esse 

projeto TCE-Cidadão faz justamente isso, semear sementes para que a gente consiga realmente 

despertar uma consciência cidadã em relação à questão do controle, mas voltado também para 

o controle social. Então, parabenizar, louvar, agora sou oficialmente uma multiplicadora do 

TCE-Cidadão, e como muito bem explicado na palestra ministrada pelo Conselheiro Nelson. 

Gostaria também de me associar às palavras dos demais conselheiros e à lúcida colocação do 

Conselheiro Odilon em relação a averiguarmos a questão da meta. Eu acho que isso é uma 

questão muito importante para podermos avançar o nosso trabalho e dar também pertinência e 

efetividade naquelas análises que são feitas pela unidade técnica. Nós temos uma unidade 

técnica hoje muito bem preparada, com técnicos muito bem capacitados, que nos enche de 

orgulho realmente com as manifestações, por isso gostaria de parabenizar à unidade técnica 

pelo trabalho desempenhado e no mais me associar à palavra dos demais conselheiros quanto 

ao que foi colocado aqui nessa sessão. É isso, Presidente. Obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Aproveitar 

a presença aqui do nosso Secretário de controle externo, Carlos Edilson, para que leve em 

conta as manifestações proferidas aqui no plenário acerca do acompanhamento do projeto 

Pacto pela Educação. A gente já vem acompanhando as recomendações da auditoria 

operacional, mas eu acho que é hora de fazer um trabalho maior. Há realmente dificuldade de 

pessoal mas essa solução em breve teremos com o concurso público. É um investimento muito 

alto, é um valor contratado que nós vamos ter que pagar, e é necessário que a gente 

acompanhe a aplicação desse recurso para que não haja desperdício e que também esse 

dinheiro possa modificar a atual situação da educação pública no estado do Pará. De modo 

geral, senhoras e senhores, eu quero muito agradecer a participação de todos nesta sessão, 

uma sessão agradável, muitos assuntos, e eu quero comungar e concordar com tudo que 

ocorreu aqui. E o último aviso, o Governador publicou um decreto de número 1.530 de 18 de 
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abril de 2016, está publicado no Diário Oficial de hoje, em que ele está facultando o dia 22 de 

abril. E nós vamos seguir o Governador, o decreto dele, está facultado na nossa instituição sem 

compensação, foi a forma como ele fez no estado do Pará. E nada mais havendo a tratar, Sua 

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

a sessão às onze horas e cinquenta e oito minutos (11h58min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
 

Belém, 19 de abril de 2016. 
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