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ATA Nº 5.420 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (20) do mês de setembro 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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

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

da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes Souza 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 Senhores Conselheiros 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e André Teixeira Dias em tratamento de saúde. 

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

quinze (15) de setembro 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 o 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 do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 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 tomou 
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o assento no lugar correspondente. A convocação se deu também ao Conselheiro Substituto 

Daniel Mello que, de imediato, assumiu o encargo. Neste momento, Sua excelência o 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira determinou a retirada da pauta de julgamentos 

os processos n.ºs 2007/52088-7, 2011/50670-0, 2013/51448-1, 2007/53085-8, 2007/54056-7, 

2011/53084-0 e 2016/50873-6 de relatoria do conselheiro André Teixeira Dias. Noutro passo, 

solicitou ao secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que foi anunciado o 

Processo nº 2016/50921-8, que trata dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de 

Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha, com pedido de vista pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, em 

sessão ordinária de 08/09/2016. Proferido relatório, Sua Excelência apresentou manifestação de 

acordo com o voto da relatora, no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, acolher 

parcialmente os embargos declaratórios. Antes de proceder-se à votação, a presidência, 

regimentalmente, passou a palavra à Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha 

que, instada a se manifestar, ratificou a posição de voto. Foi, então, colocada a matéria em 

votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mesmo 

ausente do julgamento originário, dou-me por esclarecido e acompanho a relatora. Voto do 

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

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 

relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: 

Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

(Presidente): Acompanho a relatora. Por conseguinte, declarou a presidência que resolveu o 

plenário acolher unanimemente a posição da conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2014/51164-9, que trata do Ato de Admissão de 

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

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Em cumprimento aos ditames 

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

o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação dos registros e determinações ao Centro de 

Perícias Científicas “Renato Chaves” e Sead e recomendações ao Centro de Perícias Científicas 

“Renato Chaves” e à Sead. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros em 
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caráter excepcional com as recomendações contidas no parecer do MPC. 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. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2013/53656-4, que trata do Recurso de Reexame interposto por André 

Luiz Cunha de Almeida, 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 pelo 

conhecimento e provimento parcial do Recurso de Reexame, para que seja reformado o 

Acórdão nº 52.777, devendo ser excluída a multa-coerção imputada ao recorrente, mas mantida 

a denegação dos registros, alterada a fundamentação da decisão quanto a este ponto. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento e deferir  

os registros, excluindo a multa anteriormente aplicada. 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 2010/52968-6, que trata da Tomada de Contas de Exercício ou Gestão instaurada 

na Companhia de Saneamento do Pará, exercício financeiro de 2009, responsável Eduardo 

Castro Ribeiro Júnior, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

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

ressalva, com aplicação da multa regimental ao seu responsável e recomendações à Cosanpa. A 

presidência tornou público que o responsável, devidamente notificado, não esteve presente e 

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

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

regulares com ressalva e aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$847,00 (oitocentos 

e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. De imediato, foi dado 

conhecimento sobre o Processo nº 2015/51715-2, que trata do Pedido de Rescisão formulado 

por Carlos Augusto Nunes Gouvêa, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 
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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 

inadmissibilidade do pedido rescisório, por ausência de fundamento de rescindibilidade, e, no 

mérito, pela sua total improcedência. A presidência tornou público que o peticionante, 

devidamente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou 

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

proferiu voto no sentido de conhecer do pedido de rescisão, para no mérito negar-lhe 

provimento. 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. Registrou-se neste momento a ausência do conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na 

mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 2006/53001-4, que trata do Recurso de Revisão 

interposto por Raimundo Silveira Lima, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e não 

provimento ao recurso, para manter inalterado o Acórdão nº 38.195/2005. A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente e sua advogada, doutora Liliane Miranda dos Santos, 

estavam presentes e na forma como lhes faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-

lhes concedida a palavra, manifestando-se primeiramente a doutora Liliane dos Santos nos 

seguintes termos: Bom dia senhores. Bom dia senhor presidente, senhores conselheiros e a 

todos presentes. As contas, em síntese, do recurso em si, observa-se que foram tomadas as 

contas por conta da não apresentação do prazo legal. No entanto, essa falha, digamos, não 

pode ser atribuída ao recorrente. Posto que o prazo de vigência do mandato do convênio 

ultrapassou o mandato, apesar das despesas terem sido todas efetuadas ainda nesse mandato. 

Então, ele só teria aqui a obrigatoriedade de responder pelos valores que foram utilizados na 

sua gestão. Entrando na questão das contas, em si, pelo indeferimento, não provimento das 

contas, eu vou passar a explanar, aqui, os motivos. Ressalta-se que com o tempo, essa Corte 

passou a se posicionar pela responsabilização do gestor substituto, nos casos em que o prazo 

para apresentação das contas se estende para a próxima gestão. Para, justamente, evitar 

manobras políticas que tinham por intuito somente prejudicar os adversários políticos dos 

atuais gestores. As razões recursais. No seu recurso, o recorrente aponta que existem duas 
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estradas que ligam as localidades Boa Sorte e Gameleira. Que a vistoria técnica da SEPLAN 

se deu na estrada que não foi beneficiada pelo recurso do convênio. E esta vistoria também foi 

feita de forma tendenciosa. Porque procurou, somente, a administração atual. Sem buscar o 

ex-prefeito, que apontaria o local exato da obra. Ressalta-se que a técnica da SEPLAN, a 

senhora Sônia de Fátima Ferreira Nunes, declarou às folhas 139 e 140 dos autos que vistoriou, 

realmente, a estrada que seria beneficiada pelos recursos, motivo pelo qual o setor técnico 

dessa Casa negou a vistoria in loco, solicitada pelo senhor Raimundo Silveira Lima, aqui, ora 

recorrente. No entanto, cabe pesar que em outros processos, houve vistoria de outros 

convênios, também realizados pela SEPLAN e pela mesma técnica, nos quais houve prejuízo ao 

recorrente, mas que, felizmente, foi desmentido pelo setor técnico dessa Casa, que realizou 

vistoria em vários convênios. Infelizmente, esse não teve a mesma sorte nesse convênio, o que 

levou a acontecer o relatório pela não execução da obra. O senhor Manuel Alves dos Santos, 

funcionário da Prefeitura que acompanhou a senhora Sônia, também acompanhou outros 

técnicos, inclusive, da FUNASA. E, nesse processo, ele apontou irregularidades que nunca 

existiram. E que somente anos após o recorrente pôde se livrar de acusações. Somente em 

2013, ele conseguiu aprovar no TCU as suas contas. Após pedir, várias vezes, vistoria, mas 

sem conseguir êxito. Cabe frisar que, nesse processo, foram somente nesse recurso realizadas 

cinco análises técnicas, entre pareceres, solicitações e tudo mais. E dentre eles, o primeiro 

indica a necessidade de vistoria in loco. No entanto, os posteriores negam essa vistoria. Mas 

um deles também diz que há necessidade de se apontar, no plano de trabalho, a exata 

localização das obras. E cabe frisar que entre o primeiro parecer e o último, datado de março 

desse ano, passaram-se mais de dez anos. Então, toda essa, desculpe-me, ou data vênia a 

palavra, celeuma, causou prejuízo irreparável à defesa do recorrente. Outro ponto seria o 

fracionamento de licitações. Há uma lei que deve ser observada. Mas também há a boa-fé do 

recorrente, visto que que ele se amparou de parecer de um advogado, o qual lhe afirmou que 

as licitações estavam corretas e dentro da lei. Então, ele, como leigo, não poderia rechaçar um 

parecer de um profissional. Então, todos esses pontos devem ser observados aqui. Eu trouxe, 

comigo, também, os documentos que comprovam que a técnica que fez vistoria já o prejudicou 

em outros processos. E também, da FUNASA, no qual ali se fala que ele utilizou outros valores 

para fazer o convênio. Quando, na verdade, aqueles valores do convênio da defesa civil nunca 
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chegaram ao município. E a verba utilizada foi, realmente, a destinada pela FUNASA. 

Gostaria que essa Corte, a nobre relatora, permitisse-me a juntada no processo para análise. 

Mas somente uma observação: baseada nos princípios constitucionais da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da boa-fé, da finalidade, requer-se a juntada desses documentos e que seja 

realizada a vistoria. Não no intuito de verificar-se a estrutura da estrada. Mas que existem 

duas estradas para o mesmo local. Então, para que seja dado ao recorrente a oportunidade de 

desconstituir atos daqueles que, sem escrúpulos, já atentaram contra sua honra e dignidade. 

Os fatos narrados provam que quando são respeitadas as prerrogativas constitucionais dos 

jurisdicionados, se alcança a justiça. Mas quando se nega a ampla defesa, afirmações 

inverídicas de agentes corruptos ou descompromissados com o seu dever, acabam tendo o 

condão de ocasionar sérios prejuízos devido, exatamente, ter sido impossibilitado ao 

recorrente a possibilidade de defesa. Então, diante desses argumentos, é que se requer que, se 

aqui forem julgadas as contas do recorrente, que sejam regulares com ressalva, diante da 

impossibilidade de levantamento da estrutura da estrada. Mas que todas essas situações não 

foram ocasionadas pelo recorrente. Que, desde a sua defesa, teve conhecimento do processo, 

em 2004, requereu que fossem feitas. São esses os termos. Em seguida foi dada a palavra ao 

recorrente, senhor Raimundo Silveira Lima, que se pronunciou nos seguintes termos: Doutor 

Luís Cunha, excelentíssimo presidente desse tribunal, conselheiros aqui presentes. Eu queria 

pedir desculpas. Porque eu falei algumas coisas aqui que não tem muita relação com o fato. 

Mas é porque eu fiquei 16 anos, desde o dia em que saí da Prefeitura, envolvido com os 

problemas da Justiça Federal. E quero dizer que, em todo esse tempo, não deram oportunidade 

de falar. Então, hoje, eu queria que os senhores me ouvissem. Porque eu acho que é importante 

citar algumas coisas sobre o meu mandato. Em 1996 me candidatei a prefeito de São Geraldo 

do Araguaia, pela segunda vez, depois de já ter sido prefeito no período de 89 a 92. Durante a 

campanha eleitoral, para o segundo mandato em 96, fiquei bastante preocupado, pois durante 

quatro anos que fiquei ausente da Prefeitura uma organização criminosa de alta 

periculosidade se instalou no município. Uma quadrilha de mais de 40 pessoas. Assaltavam 

bancos, carro forte e traficavam drogas nos estados do Tocantins, Maranhão, Goiás e sul do 

Pará. Fiquei preocupado. Até porque, muitos jovens da minha cidade estavam se aliando a 

eles. Inclusive meu ex-aluno do segundo grau tornou-se um bandido muito perigoso. O 
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dinheiro do crime era aplicado em fazendas e festas suntuosas. Queriam transformar minha 

cidade em paraíso do crime. Como não tive qualquer contato com eles durante a campanha 

eleitoral, eles começaram a desconfiar que eu pudesse prejudicar suas vidas criminosas. Três 

dias após a vitória na eleição, recebi a visita de um deles. Que me disse o seguinte: “Queremos 

saber se você vai entrar no nosso esquema ou se vai nos atrapalhar. Porque, se você nos deixar 

em paz, todas às vezes que praticarmos um assalto, você receberá sua parte. Caso contrário, 

não vamos admitir”. Escute o que eu vou te falar: tem prefeito que toma posse. E tem prefeito 

que nem posse toma. Naquele instante, só tinha Deus do meu lado. Pois, a partir daquele 

momento, eu estava em um campo minado. E qualquer pessoa que eu revelasse qualquer 

atitude para tomar, poderia ser um suspeito. Imediatamente, entrei em contato com o meu 

irmão, coronel de polícia de Goiás, que, nessa época, era deputado naquele estado. Como, 

nessa época, o ministro da justiça era o doutor Iris Rezende, ex-governador de Goiás, 

rapidamente ele me levou à presença do ministro. Ele atendeu com atenção e acionou a Justiça 

e a Polícia Federal. Logo em seguida participei de uma reunião em Palmas, Tocantins, onde 

foi acertado que a Justiça Federal do Tocantins emitiria os mandados de prisão. Depois 

tivemos uma outra reunião em São Luís, do Maranhão, já com todos os secretários de 

segurança pública dos estados envolvidos. Inclusive, o doutor Sette Câmara, secretário de 

segurança do Pará. Em pouco tempo desencadearam uma operação que todas as grandes 

estradas da região envolvida foram fechadas pelos órgãos de segurança dos respectivos 

estados e as forças federais. Todos foram presos. Inclusive alguns fazendeiros e comerciantes 

da minha cidade. Um outro, meu irmão, delegado de Polícia Federal no Piauí, tentando 

preservar a minha vida, se fez voluntário para participar da operação. E que, através da 

investigação feita por ele, descobriu um plano de vingança contra a minha pessoa. Apavorado, 

mas confiante em Deus, tomei posse no dia primeiro de janeiro de 97. Foram quatro anos de 

mandato de alta tensão psicológica pelos telefonemas ameaçadores. Até porque, dois meses 

depois, a quadrilha comprou a segurança do presídio do estado de Tocantins. E todos saíram 

da prisão pelo portão principal. Mesmo assim, fiz uma administração melhor do que o primeiro 

mandato. Fui um dos primeiros prefeitos a municipalizar a saúde e educação. E, assim, o 

município passou a contar com verbas que, antes, não existiam. Pude contratar seis médicos: 

três cirurgiões, um pediatra, um obstetra e um oncologista. Além do hospital municipal, 
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aluguei um hospital particular de 45 leitos. Pagava 25 salários mínimos para o médico e mais 

uma gratificação de produtividade por cada procedimento médico realizado. Fizemos uma 

revolução na saúde da região. E passamos a receber doentes de outros municípios. Inclusive de 

municípios ricos como Marabá e Parauapebas. Fazíamos muitas cirurgias de média e até alta 

complexidade. O prefeito de Marabá, doutor Veloso, sendo médico, me perguntou como eu 

estava conseguindo. Respondi a ele que o dinheiro da saúde só tinha um destino: a saúde. Dia 

depois, o governador Almir Gabriel me fez a mesma pergunta. E mostrou a cópia de uma ata 

que foi redigida no Ministério da Saúde em Brasília, quando, de uma reunião do ministro da 

saúde, com os secretários de saúde de todos os estados brasileiros. E que o secretário de saúde 

do estado do Tocantins queria melhorar os recursos do estado referente à saúde, alegando que 

todos os municípios do Pará mandavam doentes para o estado de Tocantins, exceto o 

município de São Geraldo, pois o prefeito Raimundo Lima teve a coragem de municipalizar a 

saúde e está fazendo um excelente trabalho no Pará, atendendo, inclusive, pacientes do estado 

do Tocantins. E foi então que ele pediu que constasse em ata. Pois, segundo ele, meu exemplo é 

a certeza de que quando um gestor é sério, a municipalização da saúde dá certo, falava o 

governador Almir Gabriel. 16 anos depois, que o mundo evoluiu muito, São Geraldo tinha 

apenas dois médicos clínicos, que não fazem cirurgias. E a contratação do hospital particular 

foi suspensa imediatamente após a posse do meu sucessor, que alegou, como os demais 

administradores que me sucederam, que a verba da saúde não dá para nada. Na educação, eu 

pagava para um professor, por 100 horas aula, três salários mínimos. Para 200, era o dobro: 

seis. E quem lecionava nas vilas do interior, recebia 15% de gratificação de interiorização. Fiz 

um convênio com a UFPA e a Unama. Assim, formamos mais de 100 pessoas no município. 

Infelizmente, o meu sucessor cancelou o convênio com as duas universidades. Fui elogiado 

pela PUC, que não entendia porque um município pobre, do sul do Pará, pagava melhor um 

professor do que a capital de Belém. Hoje, o professor ganha, em São Geraldo, pouco mais de 

um salário mínimo. E todos os prefeitos que me sucederam nesses 16 anos dizem que a verba 

da educação é muito pouco. Naquele mandato, fiz muitas obras. Construí 73 salas de aula, 

postos de saúde, creches. E asfaltei, com recurso próprio, todo o centro da cidade. Com 398 

mil reais, oriundo de convênio da Caixa Econômica, FUNASA, estado e município, construí 

duas grandes caixas d’águas que, ainda hoje, atendem toda a cidade. E coloquei água 
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encanada e tratada na metade da cidade. O meu sucessor recebeu 6 milhões do projeto 

Alvorada para colocar água na outra parte da cidade. E ainda deixou alguns setores sem água. 

E ainda me denunciou na justiça dizendo que eu não tinha cumprido a meta dos convênios, 

referente aos 398 mil. Fui elogiado pelo PSOL. Fiz muitas estradas e sinais com recurso do 

INCRA, da Caixa, do estado e do município. Fiz inúmeras pontes de estaca cravada que, ainda 

hoje, servem ao trafego rural do município. Fui elogiado pelo PSOL e pelo IBGE. Quando eles 

estavam fazendo um novo mapa do município, dizendo que nunca tinham visto tantas estradas 

vicinais em Cascalhada como em São Geraldo. Governador do estado, doutor Almir, foi 

taxativo comigo dizendo que o estado não tinha recurso para colocar luz de Tucuruí em São 

Geraldo. A convite do deputado Giovani Queirós que, naquela época, era membro da comissão 

de orçamento do Congresso Nacional, me convidou para que eu fosse à Brasília, porque teria 

uma distribuição de recurso para energia. E, como sempre, os parlamentares do sul e sudeste 

do país queriam levar toda a verba. Fiz um discurso emocionado na comissão de energia da 

Câmara dos Deputados, aleguei que tínhamos potencial de energia para atender toda a região 

sul do Pará, porque na PA 150 passava o linhão do Tucuruí em cima das cidades, que eram 

abastecidas por energia de gerador. Quando eu retornei ao Pará, dias depois, recebi a 

comunicação do deputado Giovani Queirós de que tinha sido liberado verba de energia para 

São Geraldo e mais cinco municípios: Piçarra, Água Azul, Ourilândia, Tucumã e São Félix do 

Xingu. E assim pudemos entregar, no final do nosso mandato, energia de qualidade que 

abastece todo o município. E um grande frigorifico que abate 1 mil bois por dia. Foi um 

mandato rico de realizações. Eu era ovacionado pela população. Fui candidato à reeleição e 

perdi porque não tinha dinheiro para concorrer com os meus adversários, que ficaram muito 

poderosos, financiados pelos fazendeiros e comerciantes, presos pela Polícia Federal. Teve um 

deles que, de tão rico, o IBAMA, naquela época, aplicou uma multa de 8 milhões pelo 

desmatamento irregular. Na mesma hora, fez uma contraproposta, aceita pelo IBAMA. 

Assinou, na mesma hora, um cheque de 5 milhões de reais. Infelizmente, a população mais 

pobre, que foi a mais beneficiada pelo meu governo, são, também, as pessoas mais vulneráveis, 

que, por isso, se tornam presas fáceis diante de dinheiro farto. Foi essa organização criminosa 

que investiu pesado contra mim, alegando que eu tinha de sair da política porque eu só servia 

para atrapalhar os seus planos. E foi então que, quando assumiram a Prefeitura, contrataram 
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advogado, exclusivamente, para me acusar. Existia um grupo de pessoas para me acusar. 

Quando, da chegada dos fiscais de obra, diante de todos os meus convênios, mesmo com obras 

todas edificadas, fui acusado, levianamente, à Justiça municipal, estadual e federal. Três meses 

após ter deixado o cargo de prefeito, fui intimado pelo juiz local sobre um convênio da ação 

social para cadastramento do trabalho infantil. Ao chegar ao fórum, o juiz foi falando: “O 

senhor está sendo acusado de ter desviado dinheiro de criança”. Respondi a ele que esse 

recurso entrou na conta da Prefeitura no mês de agosto. Há meses da eleição, eu preferi deixar 

na conta da Prefeitura para o meu sucessor executar. Até porque, naquela altura, eu já sabia 

que ia perder a eleição. Para isso, convoquei o conselho municipal da ação social e redigimos 

uma ata, relatando o fato e o número da conta do Banco do Brasil. Mesmo assim, o juiz não 

acreditou. Exigiu extrato de conta. Imediatamente, fomos ao Banco do Brasil e trouxemos o 

extrato, no qual constava que o meu sucessor simplesmente sacou o dinheiro em fevereiro após 

sua posse, não cumpriu objeto com o convênio e achou melhor me acusar. O juiz agora, certo 

da minha inocência, aconselhou-me que eu cobrasse os danos morais do meu sucessor. Eu 

respondi-lhe que só ele reconhecendo minha inocência já me bastava. No fim do meu mandato, 

deixei nas contas da Prefeitura mais de 1 milhão de reais provenientes de recurso de convênio 

de vários órgãos. E 600 mil reais das sobras de recurso da educação. Uma semana antes de 

terminar o mandato, o gerente do Banco do Brasil andava atrás de mim para que eu fosse 

retirar o dinheiro que se encontrava na conta da Prefeitura. E fosse viver minha vida em paz, 

longe de política. E que eu era um bobo. Até porque, sua agência atendia mais quatro 

prefeituras do estado de Tocantins e todos os prefeitos já tinham raspado o fundo do tacho. E 

que eu ia deixar todo aquele dinheiro para os meus adversários e eles se apossarão dele e vão 

te acusar de ladrão. Foi o que aconteceu. Em quatro meses após posse do meu sucessor, 

comprou com o referido dinheiro das contas, 4 mil bois nelore, que equivale, hoje, a cinco 

milhões de reais. Era, portanto, muito dinheiro que ficou na conta. Dias depois, fui intimado 

pela justiça federal de Marabá, onde eu descobri que tinham me denunciado em mais de 20 

processos naquele órgão federal, logo no começo do mandato. Não desisti. Fui à luta. A 

pressão dos compradores da república foi tão grande em minha vida que não resisti. Entrei em 

depressão profunda. Porque o que estava acontecendo comigo era uma grande injustiça. O 

vilão acusando a vítima. E a Justiça federal não acredita que você é correto. Nivela todo 
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mundo por baixo. Mas a minha angústia é porque eu nada devia. Foram 16 anos de 

atribulação, humilhação e muitos gastos para manter as despesas com advogados, viagens à 

Brasília, hotéis. Fui obrigado a vender o último bem que eu tinha na minha vida que era minha 

casa. Hoje eu moro no conjunto de COHAB, público, no subúrbio mais sórdido dessa capital. 

Mas o bem maior que eu vou deixar para os meus filhos e netos é a consciência do dever 

cumprido. Por mais de 20 processos, fui denunciado pela Justiça Federal pelo meu sucessor 

com a finalidade exclusiva de criar fatos que me prejudicassem, eu sofri muito para me 

defender. Eles passaram por cima da instância do TCU. E logo nos primeiros dias, após a 

posse começaram a fazer as denúncias, diretamente à Justiça Federal. Em todas as denúncias 

sempre diziam a mesma coisa: “Não fez a obra, não prestou conta. E desviou, maliciosamente, 

o dinheiro”. Mesmo sabendo que as obras estavam concluídas. Mas isso foi muito bom para 

mim porque eu me alertei. E passei a estar presente em todas as vistorias dos órgãos 

conveniados. Por exemplo, eu ia na Caixa Econômica e pedia para que me avisassem o dia da 

vistoria. Inclusive, tinham alguns funcionários amigos, dentro da Prefeitura que também me 

avisavam quando chegavam, a exceção de um engenheiro da FUNASA, que chegou na cidade 

desavisadamente, descaracterizado de fiscal. Já tinha uma pessoa do prefeito esperando por 

ele para mostrar a obra sem a companhia de mais ninguém. Ele fez um relatório dizendo que 

eu não teria feito uma obra de canalização do córrego da zona urbana da cidade. Uma obra 

que todos da cidade conhecem porque evitou alagação constante de um bairro da cidade. Mas 

só o fiscal não viu. Isso foi motivo de comemoração com churrasco na chácara do prefeito. No 

outro dia, falavam na cidade, diziam que o ex-prefeito Lima se acabou. Nunca mais será 

candidato porque o fiscal da FUNASA acabou com ele. Ironizavam. “O Lima é muito direito. 

Só anda nos trilhos. Mas dessa vez, o trem vai pegá-lo”. O fato ocorrido com o dinheiro da 

FUNASA é semelhante ao que aconteceu com a fiscal da SEPLAN referente a esse convênio 

que, agora, nessa sessão, é objeto desse julgamento. A fiscal, que emitiu o parecer afirmando 

que eu não tinha executado a estrada que liga Boa Sorte em Gameleira, chegou à cidade de 

São Geraldo sem alardear que faria. Eu estava na cidade. E ela não me procurou. Preferiu a 

companhia de adversários inescrupulosos, os quais a levaram a cometer enganos com o fim, 

exclusivo, de me prejudicar. A missão dela era vistoriar três obras: uma rede elétrica urbana 

no bairro Santa Terezinha, estrada das abóboras e Boa Sorte-Gameleira, que é objeto desse 
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julgamento. Todas as três obras foram executadas conforme o convênio. Entretanto, ela 

condenou as três. O relatório da estrada da abóbora é muito ridículo. Que, qualquer pessoa da 

área de engenharia, como eu, logo percebe que ali houve uma atitude medíocre de quem não 

quer aceitar a verdade. Inclusive, esse convênio já foi julgado nesse tribunal. E fui condenado, 

infelizmente. No estado depressivo em que me encontrava, não pude comparecer para mostrar 

realidade dos fatos. A estrada da Boa Sorte-Gameleira, concordei com ela, pois não 

mostraram a estrada. Por isso, é natural que não tinha feito a obra. A rede de luz também foi 

condenada por ela. Mas por pouco tempo porque, dias depois, passou uma equipe do TCE 

inspecionando obra na região. E vistoriaram a rede de luz, e a consideraram regular. Viram 

que a energia era para um conjunto de casa que eu havia feito, e viram que fizemos muito mais, 

porque áreas adjacentes ao conjunto foram beneficiadas. Todos os transformadores e demais 

equipamentos estavam conforme o objeto do convênio e projeto. É pena que eu não estava na 

cidade para levá-la a vistoriar as duas estradas. Excelentíssimos senhores, conselheiros e 

demais componentes desse julgamento, em todos os processos federais, embora tenha levado 

16 anos, eu pude mostrar as obras in loco com os fiscais dos órgãos conveniados. Porque o 

meu sonho, como prefeito, era colocar um plano de desenvolvimento urbano e rural. E tenho a 

dizer as vossas excelências que foram as minhas obras feitas com ideal progressista que 

melhoraram a minha cidade. Pouca coisa foi feita nesses 16 anos, que eu deixei o meu 

mandato. Por isso que eu não posso ser penalizado só para satisfazer os algozes. Porque hoje, 

está lá, descaradamente, o dinheiro público, e que fizeram tudo para me tirar da política. Uma 

pessoa honesta, trabalhadora que muito contribuiu para o desenvolvimento educacional, social 

e de infraestrutura urbana e rural. Quando eu tomei conhecimento de tal relatório que a fiscal 

da SEPLAN me acusava de não ter feito a estrada, me dirigi, pessoalmente, ao conselheiro ao 

qual estava designado o processo, pedi, encarecidamente, que ele mandasse o equívoco ao 

tribunal para que eu pudesse mostrar a estrada. E me foi negado. Reafirmamos o mesmo 

pedido, dias depois, ainda em tempo hábil, quando, por escrito, fizemos a primeira defesa. 

Também não fomos atendidos. Tenho certeza que se o tribunal tivesse atendido o nosso pedido, 

eu não estaria, agora, passando por esse constrangimento. Eu fui absolvido em mais de 20 

processos na justiça federal, porque eu pude mostrar todas as obras conveniadas. O que seria 

de mim se eles não tivessem feito as vistorias que foram, por mim, solicitadas? Polícia Federal 
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se fez presente várias vezes no meu município para fazer os relatórios. Quero dizer que não 

tenho bens para ser penhorado. Não tenho mais pretensão política. Porque eu sei como está o 

mundo político do nosso país, contaminado de gente inescrupulosa. Não tem espaço para 

pessoas como eu, cuja finalidade é governar com austeridade e lisura para produzir um bem 

público. Por isso, eu poderia nem ter vindo aqui hoje. Mas, aqui estou porque não aceito ser 

considerado culpado de não ter feito uma obra, que fiz de bom gosto, no afã de produzir um 

bem público a uma comunidade tão necessitada de estrada. Não posso aceitar. Eu não sou 

bandido. Sou homem de bem. E provar isso é muito importante para mim, minha família e os 

que me conhecem. Principalmente os que muito foram beneficiados no meu trabalho, nos dois 

mandatos de prefeito. Seria muito frustrante para mim, que passei toda a vida servindo ao 

Brasil. Até porque, antes de ser prefeito, tive uma história ainda mais bonita. Quando passei 30 

anos servindo a engenharia militar, assumi muitas funções burocráticas e técnicas, como chefe 

de residência de estrada. Administrei muitas obras. Fui almoxarife no batalhão de engenharia 

na época da construção da rodovia Pará-Maranhão, BR 316. Onde a engenharia militar do 

exército construiu 400 quilômetros entre Gurupi do Pará e Bacabal, no Maranhão. Como 

almoxarife do Maranhão, eu era encarregado do processo de compra, dirigido em citação na 

época de até 40 milhões de dólares, na compra de tratores, máquinas, equipamentos e peças. 

Eu nunca fiquei rico. O meu gosto sempre foi servir minha pátria, o povo brasileiro. Meu 

trabalho na engenharia militar foi reconhecido porque, quando eu saí do exército para 

aposentadoria, fui condecorado com a medalha do pacificador, pelos bons serviços prestados 

ao país. Honraria, essa, que também foi concedida há poucos dias ao senhor juiz Sergio Moro. 

O lutador contra o mal que, hoje, perdura na política brasileira. Senhores julgadores, não 

seria uma pequena verba para atender interesses de pessoas tão necessitadas que eu iria 

manchar toda uma vida pautada na decência e na defesa de ideais maiores de servir alguém. 

Estou aqui porque acredito nesse tribunal. Que, ao longo de 27 anos, que tenha acontecido 

julgamento de meus processos, eu tenho a grata satisfação de dizer que, em todos os meus 

casos, a justiça foi feita. E sei que os senhores sabem quanto dói sermos condenados sem 

dever. Principalmente, quando uma denúncia foi patrocinada por uma organização criminosa 

que, com certeza, vai se sentir vitoriosa. A justiça não existe para atender interesses 

repugnantes. Pelo contrário, é feita para valorizar os bons. Não tem outro interesse aqui, hoje, 
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a não ser o reconhecimento da minha idoneidade, que foi o objetivo maior da conquista de 

toda a minha vida. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente. Bom dia a todos, inicialmente, presidente, doutor procurador, conselheiros, 

conselheiros substitutos, servidores, procuradores, jurisdicionados. Se nós tivéssemos 

escutando um depoimento não numa sessão pública de tribunal de contas, provavelmente, eu 

não iria me manifestar da forma como farei agora. Mas, considerando a veemência da 

declaração do ex-prefeito Raimundo Silveira Lima, que iniciou sua manifestação nessa Casa, 

dizendo que se instalou na Prefeitura de São Geraldo do Araguaia, um bando que eu aqui, me 

recordando a ser verdadeiro o depoimento dele, não sei os fatos, instalou-se lá um comandante 

e seus 40 companheiros à semelhança do Ali Babá. Até tem certas conotações um tanto 

diferentes. Acho que mais os fatos aqui, presidente, que nós todos, independentemente da 

origem que tenhamos, profissional, temos uma vida pública. Alguns, mais longos, outros 

menos. Mas, de qualquer maneira, com alguma experiência de vida pública, eu gostaria de 

saber qual é o chefe. Porque ele foi a Brasília, mencionou o nome do falecido governador 

Almir Gabriel como trazendo uma ata de elogio em uma reunião feita em Brasília. Mencionou 

o nome do ex-deputado Giovanni Queiroz, que militou com vossa excelência, aliás, do mesmo 

partido. E vossa Excelência ficou exposto à sanha de um grupo, segundo a palavra do senhor, 

de bandidagem. O seu grupo político não lhe deu um amparo. Não foi solidário com o senhor. 

Abandonou-o à própria sorte. Importante que soubéssemos aqui. Porque o fato é presente que, 

ainda hoje, a quadrilha que acusou o sujeito, que é um facínora, essas coisas que precisam, em 

um processo público, ficar aclarado. E ficou assim, para mim, de um certo modo, acho que 

reconheço, na manifestação do ex-prefeito, e quero crer nisso. A indignação daqueles que 

utilizam a vida pública com decência, correção. Então, quem se sente prejudicado, atingido, e 

tem a consciência do dever cumprido, claro que vai se indignar com uma provável injustiça. 

Isso, especialmente, aqui, que está em toda a narrativa dele denunciando que, ainda hoje, é 

perseguido por um grupo de algozes que tem um capitão que não foi mencionado em figura, 

capaz de fazer todo esse tipo de procedimento. Inclusive, com afirmações junto aos 

procuradores federais que o haviam perseguido. Eu penso, apenas, que essas coisas, como é 

uma sessão pública, transmitida pela internet, não se deve ficar só na suposição de dizer: 
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“Olha, eu fui perseguido pelo fulano de tal por causa disso e daquilo”. E quem tem política, 

vossa Excelência sabe, conselheira Lourdes, participamos mais de perto, há grupos 

antagônicos. E quando você tiver um grupo político, ao menos, lhe defende. Pelo que eu vi, o 

prefeito ficou abandonado, segundo a palavra dele. Ficou totalmente excluído, ao menos, da 

solidariedade. Primeiro que isso é só um arremate de tudo o que ele disse. Eu não estou 

colocando nada novo aqui. É só aquilo que eu pressenti. Chegou o grupo e dali a coisa toda se 

sucedeu. No mais, a relatora deverá fazer o juízo dela do processo. Queria saber o grande 

comandante. Porque agora, no Brasil, se fala tanto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Lima, o conselheiro Nelson, muito embora não 

seja objeto do assunto que estamos julgando, que é a questão da estrada, o recurso de revisão, 

mas esse ponto da quadrilha que se instalou lá. E as medidas que vossa Excelência tomou, pelo 

que eu entendi, esse pessoal foi preso. Manifestação do Senhor Raimundo Silveira Lima: 

Foram todos presos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Mas depois conseguiram, como vossa Excelência disse, pelo portão da frente, 

sair. E a outra coisa que ele coloca, assim, depois que você saiu de lá, é como se ficasse 

desemparado. Ninguém te deu suporte? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não. Estou falando do momento. É do grupo político que 

pertencia. Porque ele declarou uma perseguição pessoal. Ele foi alvo, segundo ele está 

dizendo, de perseguição pessoal. Como integrava um grupo, não sei o que fizeram com as 

armas que tinham. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Então, deixa eu te pedir uma coisa, Lima. Como o seu tempo extrapolou em 

dobro, eu queria que, em poucas palavras, objetividade, você respondesse o que o conselheiro 

está perguntando. E se um outro perguntar. Manifestação do Senhor Raimundo Silveira Lima: 

Esse grupo de bandidos veio de vários lugares. Não eram da minha cidade. Se instalaram lá. 

Porque queriam fazer um paraíso para eles. Eles tinham um chefe, naturalmente, nacional. 

Não era de lá. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Quer dizer que o que chefia os 40, não era de lá, era de fora? Manifestação do 

Senhor Raimundo Silveira Lima: Era de fora. Era um grupo nacional. Traficavam drogas, 

criavam a corrente de tráfico de drogas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sim. Mas o comandante dos 40 era de fora? Manifestação do 
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Senhor Raimundo Silveira Lima: Era de fora. Agora, com relação à perseguição, foi o prefeito 

que me substituiu. Todos os processos em que fui acusado estavam assinados por ele. Eu 

ganhei mais de 20 na Justiça Federal. Tudo acusado por ele. Inclusive, das crianças que o juiz 

queria me sujeitar, foi ele que assinou. E tirou o dinheiro no mês de fevereiro e disse que eu 

tinha gastado o dinheiro e não feito a obra. Então, esse é o comandante. O seu Manoel Soares 

da Costa. Ele é o comandante de tudo isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Lima, obrigado. Eu agradeço ter vindo aqui ao 

tribunal. Também à doutora Liliane. Como eu disse, hoje é uma sessão longa. Muito embora, a 

única defesa que se inscreveu. Por isso, também, eu permiti. E como eu lhe conheço, sei da sua 

história, conheço parte do problema, permiti que fizesse esse desabafo aqui. Colocando, com 

detalhes, tudo o que aconteceu no município, mas a conselheira tem que focar no processo. 

Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para receber 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 da relatora. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E quero me dirigir a 

você, Lima. Primeiro, agradecer por ter vindo com sua advogada e feito uma defesa corajosa 

aqui. Quero colocar administração do tribunal à disposição. Principalmente a secretaria para 

prestar todos os esclarecimentos necessários que vocês precisarem. Eu não sei se tem outro 

processo seu aqui ou é o único que tem na Casa. Porque faz tanto tempo. Ainda tem outro 

processo? Não tem. É o único, o último. Mas colocar o tribunal à disposição. Creio que foi, 

talvez, a exposição de defesa mais longa que já tivemos aqui, recentemente. Mas eu quero lhe 

dizer uma coisa: eu, como presidente, permiti que vossa Excelência ultrapasse o tempo porque 

eu acho isso importante para a instituição. Que possamos esclarecer as coisas. E julgar, 

tentando alcançar a justiça. Estamos aqui, Lima, no trabalho realizado de dez anos para cá, no 

sentido de melhorar esse diálogo com a população. E temos feito vários eventos. A maioria 

deles, de autoria do conselheiro Nelson Chaves. Vários que buscam essa aproximação com a 

sociedade, interagir, conhecer melhor esse problema. Temos uma ouvidoria que funciona e 

serve para receber denúncia de qualquer cidadão e de qualquer parte do Brasil. Mas eu acho 

que o problema tem de ser mostrado da forma que aconteceu aqui. E vamos analisar isso com 
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o devido cuidado. O Brasil passa por um momento delicado. E temos de valorizar essas 

reflexões que acontecem. Porque, pelo que vi, é uma pessoa que não teve coragem de ir para 

frente, conselheiro Nelson Chaves, que ficou com medo. Primeiro, com medo do crime. E não 

tinha como competir para poder buscar um outro mandato no município. Só para concluir que 

é bom como enriquecimento, para todos nós, Daniel, Edivaldo, doutor Felipe, doutora Milene, 

o município de São Geraldo do Araguaia é novo. Pertencia a Conceição do Araguaia, que é 

município centenário muito extenso. No primeiro momento foi dividido em quatro partes. E 

essa pessoa que ele fez referência, Giovanni Queiroz, deputado federal, quando prefeito de 

Conceição, teve de dar posse para quatro pessoas ao mesmo tempo. Porque ele encerrou o 

mandato dele como prefeito de Conceição do Araguaia, mas o município dele estava dividido 

em quatro pedaços. Isto é, no término do mandato dele, se elegeram quatro pessoas para 

administrar o mesmo espaço. E depois desses municípios, criaram-se outros. Eu creio que hoje 

deve ter mais de dez municípios que se desmembraram daquela área, que é de muito conflito. 

Muito rica. Com potencial para o agronegócio muito grande. Isso despertou a cobiça dessa 

gente. E era muito fácil ali para o crime. Porque era uma região de difícil acesso. E tiveram, os 

primeiros prefeitos, de fazer bastante estradas. Eu acho que tem mais de 1 mil quilômetros de 

estradas municipais, não é isso? Então, tudo isso é muito importante. Já é limite com São 

Geraldo do Araguaia, ou melhor, com Tocantins. Muita gente de lá prefere ir para Tocantins. 

Aliás, dificilmente vem uma pessoa de Belém para cá. Quando a pessoa sai de lá, ela ou para 

Marabá ou para Palmas, que é muito mais fácil. É importante essa reflexão para que tenhamos 

um pouco mais de conhecimento dessa realidade. E hoje está bem diferente. Vou falar uma 

coisa aqui: eu acredito nas palavras de vossa excelência. Conselheiro Nelson Chaves bate 

muito nisso. É o município que já pode ser solução ou referência de saúde, mas tanto tempo 

depois, tem 12, 13, médicos, lamentável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência, me permite entrar na reflexão que faz agora, 

já aproveitaria até para fazer uma sugestão para nossa secretaria, que caso o plenário 

concorde, quando a vossa excelência faz os comentários a respeito da região do Araguaia, que 

é belíssima, que é Conceição do Araguaia e depois os outros todos, eu gostaria de sugerir à 

secretaria, porque, às vezes, temos o auditório cheio, nós próprios, aqui, não é nenhum 

desdouro isso, na hora que as defesas tivessem sendo feitas a respeito de determinado 
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município, nós pudéssemos, no quadro de exposição, trazer o mapa do estado do Pará para 

poder sinalizar a todos, e nós próprios, a distância, em quilômetros, da capital. Para que 

possamos sentir a gravidade dos problemas, as dificuldades, variação climatológica. Porque, 

às vezes, chove densamente em uma área do estado do Pará. E outra hora está submetido a 

uma seca inclemente. Então, eu penso que no esclarecimento didático, a começar de nós 

mesmos e colocar à disposição dos nossos visitantes, jurisdicionados, para que quando 

assuntos dessa magnitude, como eu vi, e quero dizer que a indignação não conheço. Eu vi, 

agora, na explanação dele. Mas a indignação com que ele se mostra na tribuna é que é de uma 

pessoa honrada. Que só se indigna assim quem sofre calúnia, acinte, perseguição. Quem não 

tem nada a perder, não fica indignado com coisa nenhuma. Então, eu sugeriria a vossa 

excelência, se for possível, eu penso que é uma contribuição para os nossos debates, que, ao 

lado desse quadro, ampliando ou no retângulo menor, na hora que o prefeito estivesse aqui, em 

todas as regiões, pudéssemos exibir, na tela, onde está o município. Se possível com suas 

principais características. Para que essa sessão de julgamento fosse na busca da verdade. Mas, 

sobretudo, da orientação para todos nós de quanto é difícil se buscar, muitas vezes, as 

informações, as verdades do estado do Pará. Deixo essa sugestão à vossa excelência. E se for 

possível, que possa ser implementada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu já digo a vossa excelência que é uma excelente ideia. 

Vou pedir a secretaria que construa a solução com o pessoal da área de tecnologia da 

informação. Eu acho que é uma ideia apropriada para o momento. Porque passamos a ter 

ideia do que fazemos aqui. E entender melhor o contexto, por exemplo, o mapa. Feliz ideia. Se 

pudermos ter ideia da população, acho que é muito importante. O conselheiro Nelson Chaves é 

o que tem mais tempo aqui. É o primeiro que entrou, entre nós presentes. Mas hoje teve essa 

ideia. É para ver como tentamos aprimorar a cada momento. Eu acho que é uma ideia boa. 

Para que possamos, no telão, ter um pouco mais de informações do município que estamos 

julgando. Eu falei aquilo, Lima, chamar só pelo sobrenome, que era assim que era conhecido 

na região, porque, assim, temos aqui pessoas que chegaram recentemente. Por exemplo, temos 

aqui o doutor Daniel, que está no Pará há pouco mais de um mês, assumiu um cargo que foi 

concursado. Então, precisa desse tempo para ter um conhecimento maior da realidade. Doutor 

Felipe, nosso procurador, está aqui há três anos. Veio do Ceará. Já tem um pouco mais de 
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conhecimento. E doutora Milene, que está ali, julgando, é mineira. Doutor Julival é baiano. 

Então, o que o conselheiro Nelson Chaves está colocando, ele já sabe, a Lourdes já sabe, e eu 

me sinto até um profundo conhecedor. Conselheira Rosa Egídia é paraense, também já sabe, 

atuou no Ministério Público há 21 anos. Mas é importante acrescentar isso aos outros que não 

conhecem ainda o suficiente. E eu vou levar em conta essa ideia de vossa excelência porque eu 

acho apropriada. Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Só para comentar a importância da proposta do conselheiro Nelson, 

eu acho que, como sempre, as ideias que ele nos traz, são brilhantes. Realmente, vossa 

excelência nos fez refletir. Por exemplo, vossa excelência conhece, eu também, o senhor que se 

apresentou, inclusive, foi meu contemporâneo quando eu fui prefeita. Enfrentei também 

dificuldades. Na mesma época, ele era o prefeito. Se não me engano, parece que ele foi 

primeiro prefeito de lá. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Foi o primeiro prefeito de eleição geral. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Doutor Silas. Porque tinham criado 

vários municípios no Pará. Doutor Silas, de Mãe do Rio, também. Município que tinha sido 

desmembrado do município de Irituia. E eu conheci como também. Procedíamos para levar 

obras e melhorias para os municípios. Porque não era fácil. O município pequeno e, 

principalmente, município recém instalado, criado. Muito difícil. E eu tive o prazer de 

conhecer naquele momento. Nas lutas, em Belém, Brasília, por diversos momentos, lutamos 

para levar os recursos. Porque os municípios pequenos, agora, a doutora Milene falando, 

desse estado, tem uma carência muito grande, inclusive de recurso próprio. Tem dificuldade de 

uma arrecadação própria. E precisam estar recorrendo ao estado, união, recursos para levar 

melhoria da qualidade dos serviços nos municípios. E confesso que, também, como o 

conselheiro Nelson e, certamente, todos os conselheiros, hoje, ficamos refletindo. Porque eu sei 

que não é fácil ter a coragem que o senhor Raimundo Silveira Lima teve hoje. De trazer e fazer 

esse relato. Eu acho que, desabafando, mesmo, quando essa Corte de Contas me dá essa 

oportunidade. Mas que, no seu relato, já observamos que medidas já foram tomadas. Inclusive, 

a doutora Rosa pediu. Mas algumas medidas já foram tomadas. Mas que, realmente, resta 

aqui, que se observe e encaminhe para alguém de direito a forma como nos foi colocado isso. A 

questão penal. No entanto, como disse o conselheiro Nelson, nós podemos encaminhar, como 
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eles já se manifestaram no sentido de encaminhamento a quem de direito. E o próprio, apesar 

de ter entendido que já procurou, teve oportunidade de expor a alguém de direito. Mas não 

resta dúvida que tenhamos, também, de alguma forma, essa oportunidade. Porque, com 

certeza, algo novo já demonstrou hoje aqui. Portanto, eu acho importante, e louvo até a 

coragem dele em prestar esse esclarecimento, apesar do desabafo. Mas, para nós, é um 

esclarecimento. Portanto, só para concluir, conselheiro. Acho que hoje, esse julgamento, que 

tem o seu prosseguimento na reabertura, traz fatos bem importantes, inclusive, com a presença 

do Ministério Público. Como nós sabemos que isso é uma sessão pública. E resta que tomemos 

os encaminhamentos de acordo com a forma que foi apresentada. Seja pela reabertura da 

instrução processual ou encaminhamentos que já foi colocado pela relatora.  Neste momento 

se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50604-9, que trata do Pedido de Rescisão 

interposto por Vera Lúcia Gomes Farias, 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 pela não admissão do pedido rescisório, por ausência de rescindibilidade, e, caso se 

julgue pelo seu conhecimento, opina-se pela sua improcedência, devendo ser consideradas 

irregulares, com devolução do valor conveniado e aplicação da multa regimental, nos termos do 

Acórdão nº 53.067 (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 pedido, para no mérito julgá-lo improcedente. 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 ausência em plenário de Sua Excelência a Conselheira Substituta Convocada Milene 

Dias da Cunha. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53452-5, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com 
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a devida inspeção extraordinária para apuração dos valores despendidos com as despesas 

consideradas irregulares, para efeito de ressarcimento, além da multa regimental e 

determinações à Fasepa e à Casa Civil (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

indeferir os registros, observando-se as advertências e as devidas recomendações. Consultado 

o Plenário, este assim se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Deferir os registros em caráter excepcional. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Deferir os 

registros em caráter excepcional.  Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Daniel Mello: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o voto divergente. Em havendo empate na 

votação, Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira apresentou voto de qualidade 

acompanhando o voto divergente. A presidência proclamou o seguinte resultado: Voto 

divergente foi o vencedor por maioria de votos (4x3). Neste momento se registrou o retorno ao 

plenário de Sua Excelência a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50668-2, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, 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 denegação do registro, com aplicação da multa ao 

responsável pela contratação e determinações a FCPTN (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para denegar o registro. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Deferir o registro. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Deferir o 

registro.  Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Daniel Mello: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Presidente Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o voto divergente. A presidência proclamou o 

resultado: Voto do relator foi o vencedor por maioria de votos (4x3). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/51353-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

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

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 indeferimento dos registros, com imediata cessação 

dos pagamentos e recomendações à Sead e a Fasepa, e, ainda que às senhoras Alice Viana 

Soares Monteiro e Terezinha de Jesus Moraes Cordeiro sejam citadas, para, querendo, 

apresentarem defesa, no prazo legal (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

indeferir  os registros, com a advertência para observar as devidas recomendações. Consultado 

o Plenário, este assim se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Deferir o registro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Deferir o registro.  Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Acompanho o relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o 

voto divergente. A presidência proclamou o Resultado: Voto do relator foi o vencedor por 

maioria de votos (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50380-6, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Saúde 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela denegação do registro, com 

determinações à Sespa e a todos os órgãos da Administração Estadual (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para indeferir  os registros, com observância das recomendações 

sugeridas pelo Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto pelo 
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registro excepcional. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o relator e caso não esteja no voto, com as determinações para extinção dos 

contratos e cessação dos pagamentos. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Registro excepcional.  Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Acompanho o relator. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Acompanho o 

relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu retifico 

meu voto para incluir, dele, as recomendações do conselheiro Odilon. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, já tem três votos 

levando em conta os acréscimos apresentados pelo conselheiro Odilon. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: O 

indeferimento já gera a cessação dos pagamentos. Então eu acompanho a determinação. 

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

que deixar claro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Existe essa dúvida, e já foi levantado em outros momentos, de que o indeferimento gera, 

automaticamente, cessação dos pagamentos. Eu entendo que não. Quando se indefere toda a 

decisão existe uma parte declarativa e uma mandamental. Apenas indeferir, eu apenas declaro. 

Mas não determina, não manda nada. É igual uma sentença judicial. Declaro fulano de tal em 

débito. Mas se não tiver o comando de condenação, fica manca. Então, entendo, sim, que tem 

que haver determinações para cessação de pagamento. Tanto a parte declarativa, que é o 

indeferimento, como a parte mandamental. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Na verdade, para mim, não há 

qualquer controvérsia, senhor presidente. O indeferimento está previsto no regimento interno 

que, ao indeferir o registro, a autoridade deve cessar só o pagamento dentro dos 15 dias. Mas 

a fim de evitar qualquer tipo de divergência, acompanho os acréscimos que foram efetuados 

pelo doutor Odilon, sem qualquer problema. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, o meu voto é pela divergência, acompanhando o 

entendimento da conselheira Lourdes Lima e da Rosa Egídia. A presidência proclamou o 

Resultado: Voto do relator foi o vencedor por maioria de votos (4x3). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/50519-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 
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realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

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

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50574-3, que trata do Ato de 

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

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela denegação dos registros, com 

determinação ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, a realização de processo 

seletivo sob pena de multa regimental a esse descumprimento (pausa). A matéria foi colocada 

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

seu voto para indeferir os registros, com a advertência para observar as devidas 

recomendações. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Deferir o registro. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Deferir o registro. 

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

Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado 

Daniel Mello: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o voto divergente. A presidência proclamou o Resultado: 

Voto do relator foi o vencedor por maioria de votos (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2010/52309-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Genilda 

Ferreira Pimentel, 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 (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. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 
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relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52301-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Raimunda Mesquita de Medeiros, cujo Relator Conselheiro 

Substituto Convocado Daniel Mello. 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). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu só queria entender: há um tempo de serviço e um tempo de contribuição? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: 

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

O IGEPREV levou em conta o tempo de contribuição? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: De contribuição, exatamente. E o órgão 

técnico levou em consideração o tempo de efetivo exercício. Ocorre que, durante o período do 

pedido de aposentadoria, transcorreu o prazo de 90 dias e continuou contribuindo para 

previdência. E esse tempo não foi considerado pelo órgão técnico que levou em consideração, 

única e exclusivamente, o tempo de exercício. Ela estava em afastamento remunerado, mas 

contribuindo para fins previdenciários. Por isso essa pequena diferença. Que, do ponto de vista 

concreto, não resulta em prejuízo ao erário porque haverá, ainda, a complementação para 

atingir o salário mínimo. Mas eu fiz questão de mencionar, no voto, porque é um 

posicionamento que está em atendimento ao que diz nossa carta política: que o tempo será 

contado de efetiva contribuição e não de exercício efetivo no cargo público. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O valor dessa 

aposentadoria é em torno de um salário mínimo? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: É um salário mínimo, com a 

complementação. Logo após as devidas manifestações, 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 2008/52373-4, que trata 

do Ato de Pensão em favor de Maria Raimunda de Souza Domingues, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Senhor 
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presidente, eu gostaria de registrar a minha satisfação de representar o Ministério Público na 

sessão onde o conselheiro substituto Edvaldo traz a sua primeira proposta de voto. É uma 

satisfação, excelência. E conte com o Ministério Público nessa caminhada. Senhor presidente, 

pedindo vênias apenas para fazer um comentário ao processo anterior, trazido pelo ilustre 

conselheiro Daniel, a proposta, o entendimento por ele definido se coaduna, perfeitamente, 

conquanto levantado pelo Ministério Público. E já devidamente rechaçado por essa Corte de 

Contas. O que aconteceu, conselheiro Daniel? O servidor faz o serviço de aposentadoria, 

decorrido 90 dias, ele tem o direito, por lei, de se afastar e aguardar na inatividade, a sua 

aposentação. Ocorre que ainda que ele tenha esse tempo descontado o valor relativo à sua 

contribuição, esse tempo de afastamento que, por vezes, se prolongava por anos, acaba sendo 

contado, também, como tempo de serviço para fins de ATS. E o Ministério Público trouxe essa 

questão para esse plenário e já tem posição consolidada e firme que esse período de 

afastamento não se conta para efeito de ATS. Mas se ela teve recolhida a sua contribuição 

durante esse período, ela tem que contar, sempre, o seu salário de contribuição. Logo em 

seguida, o parquet de contas 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 assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, cumprimentando, também, o 

conselheiro substituto Edvaldo, desejando a ele, grande êxito nessa Casa, na carreira, pleno 

sucesso, declarar que acompanho o voto de sua excelência. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Igualmente, eu também o faço, parabenizo 

vossa excelência, pelo brilhante voto. E que Deus continue lhe abençoando. Voto com o 

relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Também 

cumprimento o conselheiro substituto Edvaldo na certeza de que esse primeiro voto, muitos se 

repetirão, com qualidade e que todo empenho que o conselheiro Edvaldo fará no decorrer da 

sua vida profissional nessa Corte. Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Da mesma forma, me associo às 

manifestações dos que me antecederam. Com muita alegria acompanho a proposta de voto. 

Pela primeira vez, nesta Casa, a proposta de voto do conselheiro substituto Edvaldo. Voto da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: De igual 

modo, cumprimento a proposta decisão do conselheiro Edvaldo. E acompanho as palavras do 

doutor Odilon, que essa seja a primeira de milhares que virão. Parabéns! Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Edvaldo Souza, 

primeiro voto, desejar a você uma boa estada, que esse seu comprometimento com a sua 

atividade, que eu tenho observado a sua busca por um fazer correto, permaneça durante toda a 

sua carreira. Te desejo sucesso e felicidades. E acompanho a sua proposta de voto. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, não poderia ser 

diferente, eu concordo com tudo que foi aqui manifestado pelos nossos conselheiros e 

conselheiras através dos seus votos. Sou um torcedor, conselheiro Edvaldo Souza, do sucesso 

de vossa excelência aqui na Casa. É sempre importante registrar esse momento até de emoção. 

É uma manifestação oficial de um trabalho concluído, que é a relatoria de um processo e o seu 

julgamento aqui. Vossa excelência, com muita sorte, no primeiro, teve a concordância de todos 

os nossos pares aqui. E eu vou de acordo nessa linha, parabenizando vossa excelência, 

pedindo a benção de Deus para vossa excelência, concordando e, por unanimidade, 

deferimento do registro. Mas como é o último processo, vossa Excelência tem a palavra para 

as considerações finais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes Souza: O último, mas foi meu primeiro. Realmente, a menção que eu fiz no 

início, que é uma honra, satisfação. E como o senhor colocou, realmente é um momento de 

emoção. Especialmente para mim, que houve essa trajetória de quatro anos. Eu estava aqui 

perto, na SEPOF, mas, ao mesmo tempo, eu estava tão longe. Realmente, momentos como 

esses, da posse e da nossa primeira proposta de voto, que marcam, realmente, nossa trajetória, 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: O conselheiro Edvaldo estava com muita vontade de ser conselheiro porque ele vinha 

aqui sempre, uma ansiedade muito grande. Como ele disse: uma caminhada de quatro anos. Eu 

entendo que, para uma pessoa como vossa excelência, isso é a realização de um sonho. Eu 

achei que a atitude da administração de nomear vossa excelência, conselheiro Daniel, foi 

também o reconhecimento do esforço de vocês. Além de uma questão legal, de justiça, o 

reconhecimento. “Eu sou admirador dos que lutam e estudam para conquistar esses espaços”. 

Então, eu fico muito feliz de vossa excelência, no dia de hoje, registrar um momento feliz da 
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carreira, relatando o primeiro processo. Na inexistência de assuntos em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, 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 trinta e 

cinco minutos (11h35min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em 

exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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