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ATA Nº 5.423 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e nove (29) do mês de setembro do 

ano dois mil e dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário 

“Conselheiro Emílio Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Odilon Inácio Teixeira e 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e 

Edvaldo Fernandes de 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 por motivos de 

saúde dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e 

André Teixeira Dias. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a 

ata da sessão ordinária do dia vinte e sete (27) 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 
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Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: 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 os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha para atuarem na sessão como Conselheiros. 

Neste momento, sua excelência o Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira 

determinou a retirada da pauta de julgamento os processos n.ºs 2013/50873-6 e 

2016/50131-8 de relatoria do conselheiro André Teixeira Dias. Em seguida, solicitou ao 

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

Processo nº 2014/50125-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, 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 denegação do registro e determinações à 

SEDOP e SEAD, com recomendação à SEDOP (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proferiu seu voto para deferir o registro em caráter excepcional. Consultado o Plenário, 

este assim se manifestou: Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha e Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira acompanharam o voto da relatora; enquanto que os Conselheiros Nelson 

Chaves e Odilon Inácio Teixeira e a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha acompanharam o parecer do MPC. A presidência proclamou o Resultado: Voto 

da Relatora foi o vencedor por maioria de votos (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/50197-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria 

Ivoneide de Farias Silva, 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 deferimento do registro, com determinação ao IGEPREV 
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e recalcitrando a autoridade administrativa em alterar o ato de jubilamento, opina-se 

pela aplicação, em seu desfavor da multa regimental, assim como por sua 

responsabilização pelo ressarcimento da eventual diferença quanto aos valores devidos 

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

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

recomendação à SEDUC. 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 2016/50118-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Raimunda Brito da 

Silva, 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 

deferimento do registro, com observação da recomendação (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 2015/50793-1, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de João Xavier Pantoja, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 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). 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 
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Lima de Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2016/51118-4, que trata do 

Pedido de Reconsideração formulado pelo Ministério Público de Contas, em face da 

Medida Cautelar Incidental deferida nos autos do pedido de Rescisão formulado por 

Paulo Liberter Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Esgotada 

a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores, trago ao 

conhecimento dos senhores dois assuntos acordados no jornal O Liberal de hoje e de 

domingo. Um dos temas de grande importância e de preocupação para o nosso Estado 

trata das perdas financeiras, tendo como fato gerador a Lei Kandir, e que podem 

acarretar prejuízos significativos à economia e ao prosseguimento dos projetos ainda a 

serem implantados. Outro ponto a ser salientado, aproveitando a visita dos acadêmicos 

do curso de Direito da UFPA ao nosso Tribunal, é que estamos recebendo muitas 

demandas da sociedade, hoje mais participativa. Posso creditar essa participação à 

ideia do conselheiro Nelson Chaves que ao criar o TCE Cidadão fez com que 

chegássemos até à sociedade para que esta tomasse conhecimento das nossas ações. Os 

dados apontam que até hoje recebemos cerca de 300 informações de várias naturezas. 

Também vamos comunicar que daqui a pouco vamos abrir a exposição que deve 

funcionar no Espaço Cultural desta Corte, também divulgada no jornal O Liberal, 

denominada Originários. Esta mostra poderá ser visitada até novembro. Esta mostra 

retrata a vida e as dificuldades dos povos amazônicos, obra de Sebá Tapajós, filho do 

nosso conhecido e santareno, violonista Sebastião Tapajós, conhecido 

internacionalmente com trabalho realizado em vários países. Também quero me 

manifestar sobre a exposição da festa nazarena no nosso laguinho, os barquinhos dos 

romeiros, simbolizando a navegação com esses barcos, trabalho que começou em 2009 

que tem atraído diversas pessoas que, além de admirar e elogiar, também aproveitam 

para tirar fotos. Este ano não vamos ter palanque, pouquíssimas pessoas utilizavam o 

palanque, porque queriam estar mais perto da procissão, sentir de perto a emoção do 
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Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Mesmo com pouco dinheiro, a nossa exposição 

ficou melhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Hoje é um dia especial por vários motivos. Vamos começar pela presença dos 

universitários da Universidade Federal do Pará, que estão participando da nossa 

sessão. Isso nos faz conceituar que este Tribunal se torna mais próximo à nossa 

sociedade, seja pelo meio da cultura, da arte ou mesmo da educação. Cumprimento a 

professora Luma Scaff, que mais uma vez se apresenta com novos alunos, buscando 

fazê-los conhecer o Tribunal de Contas do Estado e suas diversas funções e a principal 

missão.  Queremos mostrar que fazemos uma sessão mais fraterna do que austera. 

Lembro-me de um saudoso professor de matemática, professor Renato Condurú, que 

dizia que a forma mais fácil da gente errar é conduzir o raciocínio com os dados 

errados. Quando recebemos os universitários aqui, lembramos da música que tem na 

letra a seguinte poesia: “O nosso coração aparece mesmo escondido pela neve”. 

Podemos fazer a paródia afirmando que apesar da toga, que o esconde, o nosso 

coração também se regozija pela presença de vocês. Refiro-me mais uma vez à 

professora Luma Scaff, hoje nos brindando com mais uma turma da Universidade 

Federal, nos alenta a que o nosso propósito de levar o Tribunal para um conhecimento 

maior perante a nossa sociedade, tem mostrado que estamos no caminho certo do nosso 

objetivo. Outro ponto importante é que ao pensar em criar o espaço no nosso hall de 

entrada, hoje denominado Professor Clóvis Moraes Rego em homenagem ao ilustre 

membro desta Corte, dediquei-me a trazer o quadro de homenagem aos nossos 

conselheiros para dentro do nosso plenário. No hall onde estava, ele não refletia bem à 

recepção das nossas fotos. Os anos atrás têm testemunhado a que o nosso espaço 

cultural tem não apenas trazido cultura, como também conhecimento, haja vista que 

cada mostra e cada exposição traz um motivo. Temos testemunhado ao longo desses 

anos que o nosso laguinho, pela época do Círio, tem se transformado em atrativo 

turístico sem, no entanto, ter tido notícia de que um pedaço de papel ou outro objeto 

qualquer tenha sido jogado no lago. Isso mostra o quanto o nosso povo acolhe com 
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carinho a nossa exposição nazarena e preza por esses cuidados. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor 

presidente, senhores conselheiros, demais presentes. Quero fazer minhas as palavras do 

conselheiro Nelson Chaves sobre essa parte social, como Vossa Excelência tão bem 

coloca, sendo apenas a retrospectiva da história. O nosso presidente fez um breve 

relato sobre a nossa missão para a sociedade. Lamento que os estudantes não tiveram 

uma oportunidade de chegar para assistir ao funcionamento da nossa plenária. Mas 

querendo, estaremos sempre com as portas abertas para recebê-los, haja vista que a 

participação desses acadêmicos constitui a eles currículo profissional. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Presidente, quero 

tecer breves comentários a respeito do controle externo e do controle social. Mas antes, 

quero cumprimentar a professora Luma Scaff e os universitários que estão buscando 

ampliar os seus conhecimentos na área dos tribunais. Quero falar a respeito do 

controle externo, missão do Tribunal de Contas quanto ao exercício de seu mister, de 

auxílio do Poder Legislativo. Com isso, o Tribunal mostra-se à sociedade, esta mesma 

que tem o poder de exercer o controle social sobre os gastos públicos; e ainda com o 

condão de fiscalizar e denunciar a quem de direito sobre as irregularidades 

constatadas. O TCE recebe qualquer denúncia, mesmo que a este não seja indicado tal 

competência. O importante é que ela chegue; e depois pode ser encaminhada ao órgão 

competente. O cidadão tem o Tribunal de Contas em seu favor. Nas nossas sessões, 

sempre públicas, os universitários que nos visitam têm a oportunidade de conhecer tal 

procedimento. A sociedade tem o dever de nos acompanhar em tempo real. O controle 

social existe sob o poder do povo, que não o exerce por falta do conhecimento sobre 

esta autoridade. Quando se faz consulta pública sobre projetos e a idealização destes, 

são poucas as pessoas que aparecem para conhecê-los. E às vezes levadas por 

interesses outros para aplaudir. Quero deixar o seguinte recado a esses estudantes. 

Estamos e sempre estaremos com as portas abertas para recebê-los para que conheçam 

o nosso mister. Com respeito à lei Kandir, ela é importante porque sabemos que a 
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maioria dos recursos explorados, e que são enviados ao exterior, são bens da União. Se 

não houvesse a Lei Kandir, não haveria recursos de imposto para a União. Mas há um 

detalhe também. Temos hoje 8 milhões e 200 mil habitantes e quase um terço destes 

vivem abaixo da linha da pobreza, isso tudo por causa da exploração desses minérios. 

O estado do Pará fica com a responsabilidade de bancar a saúde, a educação e a 

segurança da população; e a compensação para isso é irrisória. Na nossa missão, 

queremos sempre construir esse pacto com a sociedade para que se saiba a origem e o 

gasto da verba pública, promovendo a transparência na realização dessas obras. Muito 

obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Senhor presidente, quero me referir inicialmente à professora Luma, que nos dá o 

brinde de sua visita com novos alunos, aos quais estendo os cumprimentos. O TCE-

Cidadão tem sido um projeto popular, mostrando que o nosso Tribunal quer se mostrar 

à sociedade, e busca a participação desta para conhecer melhor o que fazemos e o 

principal: a nossa missão. A Ouvidoria, parte constante do nosso Sítio, implantada 

recentemente, é importante porque busca a demanda da nossa população e alerta à 

mesma para nós enquanto órgão do controle externo. E que juntamente com a Escola 

de Contas, que já deve estar planejando o TCE-Cidadão Universitário, não tenho 

dúvida disso.  E eu digo, senhor presidente, que não somos a melhor do país, mas posso 

dizer com toda a ênfase que nos esforçamos para alcançar essa excelência, que como 

órgão da administração pública é o que se deseja. Só para o conhecimento de todos, até 

2014 o Tribunal de Contas foi demandado 57 vezes pela sociedade, entre as quais 

denúncias, comunicação de irregularidades diversas, elogios, etecetera, entre outras 

reclamações. A implantação da Ouvidoria colocou à disposição da população um 

sistema de ouvidoria on-line, criando ainda um sistema de acesso, junto ao setor de 

Comunicação para chegar mais junto à nossa sociedade. De 77 em 2014, passamos 

para 235 demandas em 2015, com um crescimento de 205%. As demandas estão 

surtindo efeito. Desde o início deste ano, até o momento presente, são 343 demandas, 

um aumento de 46% em relação ao ano anterior. Não digo com isso que somos a 
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melhor Ouvidoria, mas que estamos buscando nos firmar na missão e na visão que os 

senhores estão enxergando aqui. A nossa República vem avançando e evoluindo nesse 

sentido. Criamos a responsabilidade fiscal, foi um marco na administração pública 

brasileira. A lei de acesso à informação foi outro marco. Com isso, acredito que 

estamos caminhando; e toda denúncia que chega até nos é investigada; e se houver 

algum sentido de abafamento a imprensa faz a sua parte. Portanto, senhores, este é o 

nosso Tribunal sempre evoluindo na missão de bem servir a sociedade. Muito obrigado. 

E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e vinte e nove 

minutos (11h29min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em 

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

 
 

Belém, 29 de setembro de 2016. 
 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 04 de outubro de 2016. 
 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Secretário-Geral em exercício 
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