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ATA Nº 5.432 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de novembro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, a Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão 

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, por motivo de força maior. 

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

três (03) de novembro 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 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Impedido na forma regimental. 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: 

Impedido na forma regimental. Em seguida, a Presidência, considerando dispositivo regimental, 

convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na 
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sessão como Conselheiro, que declinou em favor do Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes 

de Souza, que de imediato assumiu o encargo. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato 

contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2001/51205-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Soure, responsáveis Paulo Fernando Macieira Peixoto, José Maria Dias de Assis e Espólio de 

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

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

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

regularidade das contas dos senhores Paulo Fernando Macieira Peixoto e José Maria Dias Assis, 

com aplicação da multa regimental somente ao senhor Paulo Peixoto e irregularidade das 

contas, com devolução do valor glosado de responsabilidade do espólio de João Sarmento de 

Araújo e aplicação da multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares as contas 

de responsabilidade dos ex-prefeitos municipais de Soure Paulo Fernando Macieira Peixoto e 

José Maria Dias de Assis; julgar irregulares sem devolução de valores as contas de 

responsabilidade do espólio do ex-prefeito municipal João Sarmento de Araújo, nos termos do 

art. 56, I da Lei Orgânica deste Tribunal, c/c art. 158, I do RITCE/PA. Consultado o Plenário, 

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

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

anunciado o Processo nº 2005/52701-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto Vitória-Régia para 

o Desenvolvimento da Amazônia, responsável Alex Santos Keuffer, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na 
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espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando Alex Santos Keuffer 

em débito para com o erário estadual na importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a ser 

devolvida devidamente corrigida juntamente com as multas de R$ 847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais) pela irregularidade; R$6.000,00 (seis mil reais), pelo débito apontado e de 

R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) à senhora Sônia Lúcia Bastos Maranhão pela 

ausência do laudo conclusivo. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53567-4, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Marituba, responsável Jesus Bertoldo Rodrigues 

do Couto, 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 irregularidade 

das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais (pausa). A 

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

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, e aplicar ao seu responsável as multas 

nos valores de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela irregularidade das contas e 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva da remessa das contas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51852-5, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, 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 
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parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, sem prejuízo das multas regimentais ao seu responsável e 

recomendações aos senhores Itamar Cardoso do Nascimento e Valdir Ganzer (pausa). A seguir, 

a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual 

na importância conveniada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), aplicando-lhe a multa no 

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

quarenta e sete reais) pela irregularidade. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2007/53148-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São João 

da Ponta, responsável Orleandro Alves Feitosa, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, devendo o responsável 

e a Sra. Mariléa Ferreira Sanches, solidariamente, devolver o valor total conveniado, sem 

prejuízo da aplicação de multa aos mesmos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

advogado do responsável pelas presentes contas, Doutor José Augusto Pinto Silva, estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssimo senhor presidente, conselheira 

relatora, conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Cipriano, conselheiro Odilon, conselheira 

Rosa, conselheiros substitutos, representante do Ministério Público, funcionários desta egrégia 

Corte de Contas, público presente, meu cordial bom dia. Presidente, como foi colocado, já 

houve uma reabertura neste processo. Reabertura na qual, na época, o senhor Orleandro, que 

até hoje sofre uma penalização muito grande, conselheiro Odilon, por conta que antes mesmo 

da época do julgamento, quando ele foi citado para apresentar defesa, nós recorremos tanto à 

SEPOF quanto ao Instituto Médico Legal para que enviassem engenheiros e peritos para 
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fazerem uma vistoria que pudesse atestar que a obra em questão foi concluída em sua íntegra. 

Documentos estes que foram protocolados no dia 14 de setembro de 2015 e que, até hoje, 

embora muitas insistências do senhor Orleandro, que eu tenho acompanhado, sequer deram 

resposta. Eu aproveito o ensejo para fazer um apelo, presidente. Deveria o governo do estado 

celebrar algum tipo de convênio com esta egrégia Corte de Contas, doutora Silaine, para que 

tivessem técnicos, porque aqui tem técnicos competentes, que possam ir in loco e ver a 

integralidade da obra, a fim de que pessoas não sejam ceifadas, maculadas, ou com o nome na 

irregularidade, tendo que devolver glosas de obras que estão lá. Se observarem essas fotos de 

São João da Ponta, eu faço um desafio, presidente, a esta egrégia Corte de Contas que vá até o 

município e pergunte de casa em casa. Infelizmente não vou poder juntar documentos hoje, mas 

nós temos declarações desses moradores, reconhecidas em cartório com comprovante de 

residência, para não dizerem que foi montado. Nós conseguimos, eu nem quis botar em pasta, 

excelentíssima senhora representante do MPC, porque prefeito, hoje, eu digo que tem que ter 

três funções: tem que ter técnico em contabilidade, conhecimento jurídico e tem que saber 

alguma coisa de administração, porque é muito difícil. Se eu fosse prefeito, hoje, quem já 

passou isso sabe, eu celebraria um convênio, na hora em que me repassassem a primeira 

parcela, eu iria lá com a concedente e dizer: “Me diga se está certo ou errado”. Porque é 

melhor eu consertar o que está errado agora do que, lá na frente, me rebentar, porque esta 

Corte aqui faz o seu papel. Sem contar que a SEPOF, no outro atenuante, é preciso ressaltar, 

presidente, conselheira relatora, doutora Lourdes, quando foi feito a vistoria, era de um 

governo totalmente opositor ao senhor Orleandro, e convenhamos, aqui, no nosso estado, como 

em muitos outros, ainda tem aquilo: “Você não me acompanhou, então eu vou à forra”. E eu 

tenho formas de ir à forra contigo, e aqui uma penalização. Temos fotos da época que estão 

aqui em CD, eu anexei, a estrada toda concluída, não mudei um pingo. É foto daquela época, 

doutor Julival, com máquinas fotográficas, que se passar por um laudo pericial do IML vai 

atestar que são fotos daquela época tiradas por máquina fotográficas. Quanto ao extrato 

bancário, foi pedido para o banco depois, só que o banco diz que só o gestor pode pedir, e 

depois, existe isso aqui, de que só o gestor pode pedir, ou então através de justiça. O ex-gestor 

não pode pedir. É ceifado esse direito a ele, o que eu acho errado. A gestão não foi no período 

dele? É errado. Vou sim juntar documentação em um recurso, mas queria pedir para esta 
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Corte de Contas, conselheiro Odilon, que dessem um espaço em que, quando o IML e a SEPOF 

entenderem de entregar a documentação, que possa ser juntada no decorrer do recurso e que 

ele não possa perder o recurso de reconsideração. É triste, presidente e represente do 

Ministério Público. É triste. Sem contar que a vistoria foi feita no período de fevereiro, onde 

todos nós que somos paraenses, conselheira Rosa, sabemos que o período chuvoso é muito 

grande. O senhor Orleandro deu uma suspendida na obra, porque se não iria perder o 

material. Isso sim é brincar com o erário público, brincar com o dinheiro alheio. Data vênia, 

mas logo em seguida, levantou-se a chuva e a obra continuou. Não existe, presidente, defesa 

maior que o povo. O senhor Orleandro não tem 100% do povo ao seu lado, mas se o senhor 

mandar pesquisar de casa em casa, sem faltar uma, vão dizer que ele concluiu a obra e a 

estrada foi feita. Eu faço um apelo para esta Corte. É difícil condenar um inocente. A lei diz 

que: “in dúbio pro reo”. É difícil, mas eu respeito o regimento desta Casa, que sempre me 

acolheu com bom tom para as defesas, mas é indignante um gestor ser condenado por um fato 

concluído. Busque junto aos bancos e veja se, quando você sai, você tem direito de pegar os 

extratos. Agora a senhora diz: “E por que ele não pegou no período?”. Porque se ele fosse 

contador, advogado, ele não precisava contratar ninguém. Infelizmente quem já passou por 

isso sabe. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutor José Augusto, 

aguarde um momento, pode ser que algum conselheiro deseje tirar dúvida. Eu quero fazer uma 

pergunta: a estrada, objeto do convênio, é a que vai da PA que liga Castanhal a Curuçá até 

São João da Ponta? Manifestação do Senhor José Augusto Pinto Silva: Ela vai do quilômetro 

39 até São João da Ponta. São 19 quilômetros até a sede do município. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E o senhor sabe me 

dizer mais ou menos o período em que aconteceu a obra? Manifestação do Senhor José 

Augusto Pinto Silva: O convênio foi no período de 2006 e teve uma última vistoria em 10 ou 11 

de fevereiro de 2008, em um período totalmente chuvoso. Mas depois que a chuva levantou, a 

obra teve continuidade e foi finalizada e fotografada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu fiz a pergunta porque ainda não olhei os 

autos, está com a relatora, mas naquele período eu andei no município. Eu andei no início da 

obra, quando ela foi interrompida por conta das chuvas e voltei. Manifestação do Senhor José 
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Augusto Pinto Silva: Obrigado, excelência. Então o senhor sabe que houve. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Nunca tive nenhuma 

ligação política, quando eu era político, com o responsável pelas contas, mas eu frequentei o 

município. Realmente procede o que Vossa Senhoria está dizendo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Todos ouviram que já 

houve uma reabertura de instrução processual. O defendente diz que tem documentos faltantes 

e que ele precisa anexar aos autos. Então, ele ainda terá mais duas oportunidades: recurso de 

reconsideração e a rescisão. Eu vou dar o voto e a gente pede que o causídico possa tomar as 

devidas providências, a fim de não perder os recursos e que ele possa apresentar e ter mais 

essa defesa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Antes de Vossa Excelência proferir o voto, o defendente deseja se manifestar. 

Manifestação do Senhor José Augusto Pinto Silva: Meio minuto, excelência, conselheira 

relatora. Eu entendo que tem que ser desse jeito, tem que cumprir o regimento da Casa, mas 14 

de setembro de 2015, passou-se um ano, e sequer o IML e a SEPOF responderam. O recurso 

de reconsideração, após a publicação, eu tenho 15 dias. O recurso de rescisão, após o 

julgamento de reconsideração, salvo engano, eu tenho dois anos. Eu queria fazer um apelo 

para esta Corte de Contas. Se possível, que enviassem um técnico lá, que cobrasse do IML e da 

SEPOF. É o meu apelo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: A dificuldade nessa estrada, eu conheço bem, conselheira Lourdes, eu fui 

fazer um trabalho no sindicato rural, por isso fui ao município no período. E essa estrada, 

inclusive, recebeu outro benefício recentemente. Fica muito difícil a constatação, mas, na 

época, bate as informações do que ele está falando com o que eu vi, pois fui mais ou menos 

umas três vezes no período. Eu quero ver os autos de Vossa Excelência e estou entendendo a 

sua preocupação, porque não cabe reabertura nesse caso, tem que concluir o processo para 

dar chance em um possível recurso de reconsideração para ele apresentar documentos novos. 

Pelo o que eu vi, esse processo tem problemas em sua instrução processual. Conselheiro 

Nelson, Vossa Excelência quer falar? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estamos aqui diante de um fato, quero dizer em direção a Vossa 

Excelência, e qualquer outro companheiro do Plenário, Vossa Excelência, em sua 

manifestação, disse que os argumentos trazidos ao conhecimento desta Casa pelo doutor José 
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Augusto são procedentes. Então quando tiver a palavra de um conselheiro companheiro nosso, 

como foi de Vossa Excelência, eu voto no escuro, não colocaria em dúvida a afirmação de 

Vossa Excelência. Esta é uma posição que adotarei aqui, agora e sempre. Se qualquer colega 

meu disser em um processo que a alegação do defendente procede, eu já não discuto mais 

nada. Vossa Excelência não votou, mas pela afirmação que fez, eu lhe acompanharia, como a 

conselheira Lourdes, Cipriano, Odilon, ou seja, Vossa Excelência diz que procedem os 

argumentos da parte e foi isso que eu escutei. Nesse sentido, eu já antecipo: pela palavra de 

Vossa Excelência, se concorda, eu não me sentiria na condição de discordar de um testemunho 

tão valioso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu agradeço muito, conselheiro Nelson. Por isso eu perguntei qual foi o período, 

porque eu estava terminando meu último ano de mandato, antes de vir para cá. Justamente em 

2006 foi minha última eleição e último mandato. E foi nesse período que eu transitei lá. Fiz um 

trabalho junto ao sindicato rural daquele município, que estava se organizando, nada ligado à 

prefeitura, e precisei ir ao município três vezes. Em uma das viagens eu tive dificuldade de 

chegar, porque a estrada estava em obras e chovia muito, inclusive minha caminhonete chegou 

a deslizar, e eu tive dificuldade de chegar ao município. Quando voltei, vi que a estrada estava 

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

Eu quero que Vossa Excelência compreenda. Na hora que, em um processo qualquer, tenha um 

companheiro nosso que assegure a existência da obra, para mim é testemunho mais expressivo. 

Se estiver errado, estou junto com Vossa Excelência, mas acho que ele se sobrepõe a todos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Para entender o 

caso: o doutor José Augusto mencionou o IML, acredito que ele esteja se referindo ao Renato 

Chaves, para periciar. Eu quero saber: periciar exatamente o quê? Manifestação do Senhor 

José Augusto Pinto Silva: Eles têm um departamento só de engenheiros. Era para que 

pudessem atestar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Porque, na verdade, o seu Orleandro discorda do laudo da SEPOF. É por conta disso? 

Manifestação do Senhor José Augusto Pinto Silva: Era um governo totalmente opositor ao da 

época do senhor Orleandro. E quem é político e convive nesse meio sabe que eu estou falando 

a verdade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: O que aconteceu lá, do ponto de vista político, eu também conheço, ele era de um 
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lado, perdeu a eleição para outro grupo, agora eles resgataram novamente, oito anos depois. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Preste atenção, 

por favor. O que o advogado fala é grave. Ele está colocando em dúvida o secretário da 

SEPOF, dizendo que o laudo foi arbitrário. Manifestação do Senhor José Augusto Pinto Silva: 

Na época, os engenheiros eram contratados pela SEPOF. Muitos eram contratados, ou seja, 

não são do corpo efetivo da secretaria. Eram contratados por período. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas tem uma 

responsabilidade profissional em jogo. Contratado ou não, se ele assinou, reponde no CREA. 

Estamos ainda na fase de discussão, vossa excelência ainda não deu o voto, mas eu não vejo, 

como todo o respeito, necessidade de um laudo a mais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Corroborando com o conselheiro Nelson, são engenheiros 

capazes que, sim, fizeram laudo na ocasião, agindo, contratados ou não, em nome de uma 

secretaria de estado que concedeu recursos. Estamos falando aqui de uma tomada de contas. 

Tomada de contas significa que o gestor não prestou contas, ou seja, foi omisso. Orleandro foi 

omisso, doutor advogado, por isso foram tomadas as contas. A Secretaria foi lá e fiscalizou. 

Atividade de controle interno, prima-facie obrigação dela. Com todo respeito, que laudo 

precisamos mais? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Uma outra dúvida que a gente estava conversando: o dinheiro foi repassado 

de uma vez ou parceladamente? Manifestação do Senhor José Augusto Pinto Silva: 

Parceladamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Ainda tem isso. Vossa Excelência, conselheiro Nelson, já bateu nessa tecla e 

todos nós aqui. Às vezes se assina um convênio, se inicia uma obra e o dinheiro chega a conta 

gota no município. Vossa Excelência, que é engenheiro, conhece de obras. É impossível 

realizar uma obra do jeito que se planeja quando o dinheiro chega dessa forma. Mas, de 

qualquer maneira, eu só quis colaborar. Me passou o filme pela cabeça, e eu não fui só nessa 

viagem, algumas pessoas me acompanham, como minha esposa e gente do meu gabinete. Na 

primeira viagem a gente teve muita dificuldade de chegar no município por conta dessa obra 

nesse período. Depois voltei e realmente a obra foi concluída, mas eu tenho que me ater ao que 

está nos autos. Estou aqui dando um testemunho, vou ver o processo. A doutora Silaine se 

manifestou, vi o parecer do Ministério Público, são coisas, conselheiro Odilon, e nós já 
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conversamos, é importante para quem está assistindo, já tivemos um alinhamento com a 

Secretaria de Planejamento do Estado do Pará, e esse tipo de problema não vai mais acontecer 

em nenhum convênio, por quê? Porque agora o convênio presta contas ao órgão concedente e 

o controle interno já vai fazer uma análise das contas. Valores superiores a 50 mil reais o 

órgão concedente encaminha para cá. E quando há denúncia sobre qualquer valor, convênio 

de um real, tem denúncia, o TCE vai para cima, e tem as tomadas de contas especiais que a 

gente também olha. Então, certamente, essa medida que está prevista em nossa lei orgânica, 

também tem toda uma instrução normativa sobre isso, daqui para frente dificilmente 

acontecerá um problema dessa natureza. Só a Secretaria de Planejamento reuniu aqui umas 

três vezes, pediu prazo, demos o prazo, mas este caso é anterior a decisão desse processo que 

estamos discutindo. Então, vamos fazer assim: vou colocar a palavra a disposição da nossa 

relatora, não cabe mais instrução processual. Conselheira Rosa Egídia, eu queria lembrar a 

Vossa Excelência de há uma manifestação sua nesses autos. Logo após as devidas 

manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando 

seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$1.297.705,15 (um 

milhão, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e cinco reais e quinze centavos), aplicando-

lhe as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) e R$ 847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais). Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, diante de 

tudo que se conversou e das manifestações feitas no Plenário, eu acompanho a conselheira 

relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu ouvi atentamente a manifestação de todos, do eminente advogado José Augusto 

e da relatora, e vou acompanhar o voto da relatora. Estive aqui pensando em alguns momentos 

em que se solicita esse tipo atitude, atuação ou interferência do tribunal, como é o caso agora 

em que o advogado solicitou que o tribunal fizesse uma vistoria. Já existe um processo, vários 

documentos, nós tínhamos que pensar e discutir isso talvez em um outro momento, mas poderá 

ser uma alternativa, em virtude dessas questões no Brasil, essas solicitações de vistoria extras 

têm um custo. Envolvem viagem, diária e uma série de questões. O tribunal teria que discutir 

essa questão da pessoa interessada pagar essas taxas para o Tribunal de Contas, uma vez que 

há interesse dele em querer colocar algo novo nos autos. Há no judiciário a cobrança de taxas, 
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serviços e outras questões. Temos que pensar na possibilidade, até para reflexão, presidente e 

iminentes conselheiros. Quem sabe, em casos excepcionais, o Plenário autorize e com a devida 

reposição dos custos. Porque existe, o tribunal faz muitas vistorias, hoje, nós temos mais de 10 

mil processos. Imagine que cada um desses processos peça uma vistoria nova. Tecnicamente, 

humana, financeira e economicamente, é impossível de se realizar. Muitas vezes o presidente, 

Vossa Excelência sabe disso, conselheira Lourdes e Nelson, tem que estar administrando essa 

questão das vistorias das auditorias in loco, viagens, diárias, passagens e tudo mais, em 

virtude dos custos que isso tem para qualquer órgão público, não só para o Tribunal de 

Contas. Então, talvez, pensar na possibilidade, talvez no futuro, no regimento e na lei orgânica, 

de conter e esclarecer essa questão de quem paga por isso. Porque existem os autos, está claro, 

não há mais o que se discutir, a conselheira Lourdes foi muito bem feliz nessa situação, e lhe 

solicito uma situação nova, que há interesse pessoal dele. O processo está claro, não tem 

dúvidas. Mas, em casso excepcionais, conversando, debatendo e discutindo com todos os 

nossos técnicos do tribunal, servidores, conselheiros, quem sabe, pensar em casos excepcionais 

devidamente aprovados pelo plenário, que os custos dessas despesas todas da auditoria se for 

o caso, aprovado, sejam custeadas pela parte que solicitou essa vistoria. É apenas uma 

reflexão que eu faço nesse momento, uma vez que os autos, pelo que eu sei e o elo que a 

conselheira Lourdes colocou, estão completos, mas existe uma solicitação nova, em que o 

único interessado é a parte. Então, que ele arque com os custos, se for o caso, se amanhã a 

gente decidir evoluir para essa questão. Mas eu acompanho a relatora. Faço isso apenas com 

o objetivo de fazer esta reflexão e buscar justiça. Acompanho o voto da conselheira Lourdes 

Lima. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Conselheira 

Lourdes, Vossa Excelência condenou o responsável a devolver mais de um milhão de reais. A 

multa pelo débito é quanto? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Duas multas de 847 reais. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu proponho a multa pelo débito de 100 mil reais, 

presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Presidente, antes que prossiga, o conselheiro Odilon observou muito bem. Eu queria também 

fazer esta observação no sentido de que os julgamentos, todos nessa direção, têm sido 

conforme ele falou. Inclusive, eu também já defendi essa questão, o próprio Odilon e outros 
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conselheiros. A multa em torno de 10%. O valor que o conselheiro Odilon colocou ou 

exatamente 10%, conforme julgamentos anteriores desta Corte de Contas. O meu voto é 

acompanho a relatora, apenas com esse adendo da multa pelo débito apontado. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Bom 

dia, presidente, conselheiros, representante do Ministério Público, Silaine. Só complementando 

a palavra do doutor Odilon, a SEPLAN, além do servidor independente ser temporário ou 

efetivo, em nenhum momento, eu vejo que isso tira o mérito dele. Além disso, o servidor que vai 

fazer uma fiscalização possui uma chefia imediata, normalmente também engenheiro, na 

diretoria da SEPLAN, e passa também pela secretária. Ou seja, somente uma pessoa não 

poderia, entendo, distorcer uma fiscalização, se é que fosse possível. Somente essa 

complementação que eu reforço como os convênios são feitos na SEPOF, que hoje é chamada 

SEPLAN. Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Vou votar concordando com a relatora. Doutora Rosa não pode votar. O 

placar ficou em empate. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Eu não sei se Vossa Excelência vai concordar, mas antes de concluir 

a votação, eu gostaria, até para subsidiar mais o defendente, que a declaração de Vossa 

Excelência seja coloca nos autos para que o próximo relator ou relatora, também o Ministério 

Público, tenham essa declaração de Vossa Excelência que, com certeza, é pelo princípio da 

boa-fé. Eu gostaria que fosse também colocado nos autos. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu concordo com a multa pelo débito 

apontado, mas não entendi bem o voto do meu colega Edvaldo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele deu 10% do valor. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Também pelo débito apontado? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Correto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro Nelson não se manifestou. 

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

não chegou a 10%. Ele aplicou uma multa de 100 mil reais. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro Odilon, 100 mil ou 10%? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 100 mil. É pouco 
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mais de um milhão, mas 100 mil já contempla, não há necessidade de ser exatamente 10%. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É que 

as decisões nossas têm sido nessa direção, 10%, mas eu concordo com Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Às vezes é um 

pouco mais ou um pouco menos, conselheiro Cipriano. Conselheiro Nelson, presidente, não 

votou pela multa do débito apontado. Eu queria, se fosse o caso, ouvir a opinião dele, uma vez 

que poderá alterar o resultado da votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Vou acompanhar pela multa dos 10%. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: No caso, 100 mil, que é o que foi estipulado. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou votar com a 

relatora. No nosso ponto de vista a decisão vai ficar pela maioria, mas eu concordo com a 

relatora com a multa de valor mínimo, até pelas razões que eu apresentei. Vamos dar a chance 

ao doutor José Augusto, no outro momento, fazer uma defesa. E eu quero dizer para o senhor, 

José Augusto, que eu não pedi vista nesse processo hoje porque no processo de vista eu não 

posso fazer nada, pois pelo regimento eu não posso receber documentos. Mas é um processo 

que eu quero acompanhar, porque como eu tive a oportunidade de presenciar o que aconteceu, 

eu vou ter condições, ao olhar os autos, de poder formular um voto mais qualificado e mais 

seguro, para, em uma manifestação no futuro, eu realmente me posicionar, quem sabe até 

dentro daquilo que a gente sonha, que é alcançar a justiça e poder modificar isso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: E 

a declaração de Vossa Excelência vai subsidiar o próximo relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Tem tudo isso nos 

autos. E quero dizer a Vossa Excelência que havendo oportunidade de defesa do doutor José 

Augusto, sei que ele fala de uma maneira coerente, brilhante e correta, pode ter a multa de 100 

ou de um milhão, porque se ele tiver argumento, derruba a multa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Nossa aplicação vai ser de 

acordo com o conselheiro Odilon, eu a acho correta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro Nelson, na verdade, é um 

incentivo para que a defesa seja impecável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Verdade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas eu quero agradecer, doutor José Augusto, 

por ter vindo aqui e se manifestado, suscitado o debate e ter mostrado a sua indignação. O 

tribunal recebe isso de forma muito tranquila, a gente tem todo o interesse de poder oferecer 

ao outro lado a chance de defesa, o contraditório. Isso é saudável para a instituição. Eu espero 

que, em uma outra oportunidade, a gente possa realmente debater melhor. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero dizer ao doutor José 

Augusto, ele deve ter percebido isso, como nós todos, não havia nos autos uma parte 

importante, que agora existe: a própria palavra de Vossa Excelência. Antes não havia esse 

detalhe e, no momento em que esta sessão é transcrita, é pública, e o testemunho de valor do 

que que Vossa Excelência deu aqui, de que a obra, de fato, foi executada. É um argumento que 

poderia utilizar. O próprio presidente da corte testemunhou em favor dele. Eu não estou 

brincando, só estou dizendo que o advogado, que é diligente, eu sei e o conheço, eu disse aqui. 

Eu quero renovar isso, estou falando do fundo do meu coração. Qualquer julgamento que haja 

neste tribunal e que eu tenha a palavra de um colega, de um procurador de Ministério Público 

de Contas, pela veracidade, para mim, aquilo é uma verdade irretorquível. Nesse sentido, 

estamos aqui buscando a verdade e a justiça, e eu não posso deixar de dizer que vai aos autos 

uma situação de extrema importância. É o testemunho em uma discussão pública. E ratificando 

esta posição, que eu acho que é minha, e tenho a impressão que será de todos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, eu 

agradeço novamente a manifestação de Vossa Excelência. Gostei de um ponto que ele tocou 

aqui, a observação que ele diz: “Se eu fosse prefeito, eu ia ter mais cuidado ao escolher meu 

jurídico, meu contador e o administrador”. Porque, na verdade, a gente sabe que em alguns 

municípios o prefeito não tem esse cuidado e acabam atropelando etapas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, Vossa 

Excelência e outros companheiros nossos, eu inclusive vi na mídia, a participação do 

conselheiro substituto Julival em um evento agora no TCM, porque nós temos um semelhante 

aqui, aliás, mais antigo que o deles, aos que entram e aos que saem, as obrigações inerentes do 

cargo, que é impessoal. Na minha opinião, o que está faltando, e muito, porque isso é 

abordado nesta Casa há muitos anos, é, de fato, uma punição para a autoridade que nega 

documento, porque a prefeitura é impessoal. A gente sabe dessa dificuldade, mas como eu vou 
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depois de exercer meu mandato, e posso querer um documento da minha administração, por 

isso acho que deve ser punida a autoridade que sonega um instrumento desse tipo. Está 

faltando essa complementação para que eles não passem por isso. Uma vez eu perguntei ao 

advogado, talvez pergunte ao José Augusto, o conselheiro Cipriano até brinca comigo e diz: 

“Nunca mais nos deu o prazer da presença dele”. Porque o rosário de lamentações, doutor 

José Augusto, é exatamente isso: “Porque o meu cliente foi vilipendiado. Não consegue retirar 

os documentos aos quais ele tem direito”. Então eu perguntei ao advogado: “O senhor fez 

alguma queixa crime contra o prefeito agora? Foi ao Ministério Público para que ele seja 

penalizado pela sonegação de documentos?”. Ele disse: “Ah, não fui”. Então ele foi e não 

voltou. É isso que eu digo. A hora em que acontece esse fato, que é grave, porque a 

administração é impessoal, eu acho que cabe também aos ilustres advogados tomarem as 

medidas de ordem legal para ter a responsabilização da autoridade que está sonegando 

informações. Só como contribuição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vou aproveitar esse gancho deixado pelo conselheiro 

Nelson Chaves para informar, principalmente ao conselheiro Cipriano, pois foi na gestão de 

Vossa Excelência que a resolução foi feita, e nós discutimos essa questão da transição. O que 

nós fizemos? Em um evento do TCM, em que a gente apareceu como realizador do evento, na 

logomarca, inclusive, e entramos com uma palestra do eminente conselheiro substituto Julival 

Rocha, não custou um tostão o evento, mas nós colocamos um estande, e eu fiz questão de dar 

ênfase à escola de contas, principalmente com o TCE Cidadão, distribuímos cartilhas e folders 

da escola de contas. A ouvidoria, que ficou com uma representação permanente lá, e a 

resolução, essa que aprovamos aqui sobre transição, fizemos ela chegar aos prefeitos. Mas, 

colaborando com isso, está aqui a doutora Milene, que participou comigo, e na última reunião 

que nós tivemos aqui a conselheira Lourdes Lima chegou a passar lá, os substitutos, o Odilon, 

a rede de controle, formada por 12 órgãos de controle, também formulou um documento mais 

completo sobre as regras de transição. Se juntou a uma instrução normativa também aprovada 

este ano pelo TCM. Então tem uma instrução normativa do TCM, a resolução do TCE e agora 

uma resolução da rede de controle de gestão pública. Foi muito bem colocado pelo conselheiro 

Nelson, e nenhum prefeito vai dizer: “Eu não sabia”. O evento foi muito completo, onde 

tivemos como palestrantes de destaques: o ministro do TCU, Augusto Nardes e o próprio 
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governador, que encerrou de forma brilhante. Na abertura, conselheiro Nelson, se não 

acontecesse mais nada no evento, ele estaria pronto com o discurso do presidente de 

Assembleia, Márcio Miranda. Ele foi tão feliz e tão oportuno naquele discurso de abertura de 

evento e formação da mesa. Eu até disse para o assessor dele: “Diga ao deputado Márcio 

Miranda, porque este evento está sendo filmado, para ele reproduzir esse discurso”. Ele foi 

feliz, completo e preciso. Falou de tudo em poucas palavras. Daqui para frente, o prefeito que 

subestimar esse tipo de coisa vai ter muitos problemas. A orientação foi dada, trabalho muito 

bem feito, nós vamos ficar monitorando aqui e, dependendo das condições do tribunal, é 

provável que tenhamos um momento com esse prefeito. Todos os municípios compareceram. De 

prefeitos, até o último dia, em torno de 130 já tinham comparecido. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mais de 900 

vereadores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: E uma observação importante: 70% dos que compareceram ao evento faziam parte 

da nova, posso dizer assim, geração. Os eleitos, futuros prefeitos, vereadores e secretários. 

Eles foram custeando sua própria despesa, porque não estão ainda no cargo. Em torno de mil 

vereadores compareceram ao evento. Então eu acho que a mensagem foi dada, um evento 

marcante. Gostei muito também da palestra do governador, algo parecido com o que ele fez 

aqui no tribunal e que ele fez conosco ao nos convidar para uma palestra com os conselheiros. 

Ele mostrou um horizonte para o Pará, mesmo diante das dificuldades. E eu confesso, 

conselheiro Nelson, que eu saí muito satisfeito, principalmente pela forma como o governador 

encerrou, nos convidando para um pacto em favor do Pará e dizendo aos prefeitos: “Vou 

estender a mão a todos os municípios sem nenhuma distinção, mas é em um projeto maior”. 

Ele quer ser o patrocinador de projetos grandes que incluem os municípios, visando o 

desenvolvimento como um todo do estado do Pará, levando em conta a questão da 

sustentabilidade, mas de repente o projeto é para o turismo, então quantos municípios serão 

atendidos na área do turismo? Aí vai apontando os municípios. O governo vai bancar. Na área 

da pecuária, qual município tem vocação para pecuária? Esse projeto contempla municípios A, 

B e C. Na área da pesca: A, B, C e D. Eu achei muito interessante, que é mais ou menos aquilo 

que o governador apresentou para todos nós. Então eu saí cheio de esperança, porque, mesmo 

diante de um cenário crítico como o que vivemos, há um horizonte para o estado do Pará, só 
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depende da gente, cada um fazendo usa parte. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu sei que 

dói, o conselheiro Nelson já repetiu várias vezes, não temos nenhum prazer em punir alguém 

por ter cometido falha em uma prestação de contas. Isso dói na gente, mas a gente não pode 

fugir do que está nos autos. Eu quero agradecer esse debate no meio da sessão, achei bastante 

oportuno, e a gente vai tocar para frente. A presidência proclamou o Resultado: Voto do 

divergente foi o vencedor por maioria (4x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2009/52328-5, que trata da Denúncia formulada por Williams Silva Franco, 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 da presente denúncia para, no mérito, 

considerá-la procedente e encaminhar cópia integral da prestação de contas do convênio nº 

133/2004 – ASIPAG (processo nº 2004/53794-1) e da denúncia (processo nº 2009/52328-5) à 

Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público do Estado do Pará para que possam atuar 

dentro das suas competências constitucionais e legais (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para conhecer da presente denúncia para, no mérito, julgá-la improcedente e determinar a 

remessa à Procuradoria Geral do Estado da cópia integral dos autos da prestação de contas para 

as providências de sua competência. 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 2016/50023-5, 

que trata do Pedido de Rescisão interposto por Eurico Paes Cândido Junior, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do pedido rescisório por ausência de 

fundamento de rescindibilidade, e, no mérito, pela sua total improcedência (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 

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

2016/50817-9, que trata do Pedido de Rescisão interposto por João Pedrosa Gomes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2015/50567-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria 

de Estado de Administração, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

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

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

do registro com recomendações à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

o registro e determinar à Sead para cessar pagamento dos respectivos vencimentos e adotar as 

providências cabíveis para a extinção do contrato da servidora em questão, no prazo de 15 

(quinze) dias, o que deverá ser comunicado a este Tribunal de Contas em igual prazo, sob pena 

de responsabilidade solidária, com fundamento no inciso II do art. 109 do RITCE. 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: Eu voto divergente, pelo registro excepcional. Voto do 

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

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Voto com 

a divergência, presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado 

Edvaldo Fernandes de Souza: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou pedir vista desse processo por uma 

única razão: na semana passada, eu e o conselheiro Nelson Chaves recebemos uma comissão 

de secretários de estado. Estavam presentes o secretário de administração e o procurador 

geral do estado, que nos pediram uma audiência, mas por conta da ausência do conselheiro 

André esta semana, eu agendei para do dia 16, em uma quarta-feira. Eu já estou, 

publicamente, convidando os conselheiros. Eles querem conversar sobre isso. E o procurador 

geral ficou de encaminhar a todos nós, que relatamos o processo, um memorial, conselheiro 

Cipriano, já fazendo ponderações, razão pela qual, conselheiro Odilon, com o devido respeito 

a Vossa Excelência, eu vou pedir vistas para dar uma analisada, e eu tenho certeza de que a 
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partir do dia 16 a gente, juntos, discutindo o problema, vamos encontrar a melhor das 

soluções. Eles fizeram ponderações interessantes em que apresentam argumentos fortes, 

levando em conta também o TAC assinado, as dificuldades que o estado tem para fazer alguns 

concursos públicos, mas também falaram dos que estão previstos. É isso que eles querem 

conversar com todos nós. Então eu peço vistas ao processo para analisar melhor. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A ponderação de Vossa 

Excelência é pertinente, mas lembro que qualquer decisão tomada será doravante e não 

abrange casos passados. Apenas alertando tal plenário quando a isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Exatamente. Vamos 

discutir o problema, mas como eu também não conversei com eles sobre isso, apenas Nelson 

Chaves estava presente, e de lá para cá não foi possível, até porque isso aconteceu no final da 

semana passada, mas agente vai tratar do assunto. Tenho também conhecimento de que, 

doutora Silaine Vendramin, eles iriam solicitar uma audiência com o Ministério Público 

também para tratar do assunto de forma que pacificasse, em um entendimento que fosse 

importante para o tribunal, para o Ministério Público e para o Executivo. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/52534-2, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Arlete 

Alves da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

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

aplicação da multa regimental ao Presidente do Igeprev, à época José Cláudio Couto Salgado 

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

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

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

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

anunciado o Processo nº 2014/51946-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Sofia Feio 

Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento 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, 
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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 Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50207-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Ormicinda de Melo Vidal, cujo 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

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

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50132-9, que 

trata do Ato de Pensão em favor de Francisca Franceli Tavares Andrade, cujo Relator foi o 

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

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

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro de modo excepcional, diante do falecimento 

da beneficiária e a consequente cessação dos efeitos financeiros do benefício e aplicação da multa 

regimental ao senhor Allan Gomes Moreira, Presidente do Igeprev, à época (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional 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. Neste momento se registrou o retorno 

ao plenário de Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2016/50120-5, que trata do Ato de Pensão em favor Ana Cristina Souza 

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

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

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

consignada a necessidade do Tribunal expedir notificação dirigida ao INSS, informando acerca da 

acumulação de benefícios, para que a autarquia previdenciária possa tomar as providências cabíveis 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro e determinar que seja 

expedida notificação ao INSS, informando acerca da acumulação de benefícios, para que a 
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autarquia previdenciária possa tomar as providências cabíveis em relação ao BPC. 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 2016/50130-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Edson Antonio 

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

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

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

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

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

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

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

2016/50137-3, que trata do Ato de Pensão em favor de Osvaldo Ferreira, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com correção de acordo com a 

manifestação da Secex (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

determinar a retificação da Portaria PS nº 0174/2013, a fim de que seja corrigida a escrita por 

extenso do benefício, de modo que onde se lê “novecentos e trinta e três centavos”, deve-se passar a 

ler “novecentos e trinta e três reais”. 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 2016/50506-8, que 

trata do Ato de Pensão em favor de Catarina Andressa Natasha Araújo Albuquerque, cujo Relator 

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

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

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

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

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

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

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

deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 
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responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir 

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

Sua Excelência informou existirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se 

nos seguintes termos: Em comprimento ao que diz o artigo 10, alínea “a”, da resolução 

17.659/2009 deste tribunal, a presidência dá conhecimento ao plenário a respeito do Relatório de 

Gestão Fiscal: Governo do Estado do Pará referente ao terceiro quadrimestre de 2015 e primeiro 

quadrimestre de 2016; Assembleia Legislativa do Estado do Pará referente ao segundo e terceiro 

quadrimestres de 2015 e primeiro quadrimestre de 2016; Ministério Público do Estado do Pará, 

referente ao terceiro quadrimestre de 2015 e primeiro quadrimestre de 2016; Ministério Público de 

Contas do Município do Estado do Pará, referente ao segundo e terceiro quadrimestres de 2015 e 

primeiro quadrimestre de 2016. Relatório fora objeto de análise pela secretaria de controle de 

externo e pelo Ministério Público de Contas, os quais opinaram pela desnecessidade de alerta. 

Prosseguindo, solicito à secretaria que distribua aos senhores conselheiros a minuta de termo de 

cooperação técnica a ser celebrado por este tribunal e o Ministério Público de Contas, Ministério 

Público do Estado do Pará, Procuradoria Geral do Estado, Auditoria Geral do Estado e Secretaria 

de Estado da Fazendo, cujo objeto é a cooperação mútua das instituições signatárias valendo-se 

dos instrumentos constitucionais e legais a sua disposição para o pleno e permanente exercício da 

competência de cada qual, promovendo o célere e eficaz ressarcimento aos cofres públicos. Para 

conhecimento e apreciação na próxima sessão, conforme dispõe o artigo 172, parágrafo 1º, do 

nosso regimento interno. Este assunto é uma boa bandeira, apenas estamos dando continuidade. Já 

foi realizado anteriormente, eu espero que agora a gente consiga dar um passo maior. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente, eu já havia falado com a autorização de Vossa Excelência, porque falei antes, para que 

não haja nenhum constrangimento, mas só para o preâmbulo do que eu vou dizer. O Brasil tem 13 

milhões e 200 mil analfabetos. É uma constatação impressionante. E isso vai na direção daquilo 

que sempre se conversa nesse plenário, que é um dos grandes, talvez o principal objetivo da nossa 

Carta Constitucional, que é a redução das desigualdades. A gente já vê que é um contingente 

apreciável que não tem as mesmas chances. Para o analfabeto, tudo é mais difícil, assim como 

para a família do homem ou mulher que está no analfabetismo. Logicamente, que essas crianças 

têm mais dificuldades para disputar uma condição de vida melhor. A constatação e o envolvimento 

das instituições públicas, conveniadas com as instituições particulares, mas fundamentalmente as 
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públicas que não possam dar uma solução definitiva para esse problema. Eu acho que isso se faz 

com grandes ações e, muitas vezes, com pequenas. Isso está diretamente ligado à sensibilidade dos 

que tem a responsabilidade e o dever de conduzir a coisa pública para que essas situações, que 

decorrem de constatações como essa, a gente possa, dentro do nosso limite, fazer aquilo que 

aprendemos com o beija-flor na floresta, em que cada um faça sua parte: quando a minúscula ave 

molhava suas penas no regato e jogava as gotas que conseguia tirar em cima de um incêndio que 

se propagava, e alguma indagação que lhe faziam: “Você está fazendo isso e não vai resolver 

nada, você é pequeno, e as gosta que consegue tirar não vão fazer praticamente nada, no sentido 

de aplacar a fúria do fogo”. E o beija-flor respondeu: “Eu sei disso, mas estou fazendo minha 

parte”. E que outros façam a sua também na construção dessa Pátria. Este preâmbulo todo para 

dizer que, nesta Casa, como acontece no Senado Federal, parece que vai ser eliminado, eu tenho 

sido, presidente, como acredito que outros conselheiros aqui, procurado por alguns servidores que 

prestam serviço nesta Casa, terceirizados, mas que são cidadãos brasileiros que não têm a 

oportunidade que desejávamos todos, que tivessem uma colocação na repartição, seja no cargo 

comissionado. Alguns eram temporários, outros de carreira, dizendo que não têm sido permitido a 

eles uma consulta médica, que às vezes faz a diferença para quem não possui plano de saúde. E 

quem tem já sofre, ainda mais com esse SUS desumano que o Brasil pregou, mas não pratica. Eu 

acho inadmissível, presidente. Falo isso com todo o respeito, porque Vossa Excelência já disse que 

comunga e não sabia do fato daquilo que estou dizendo, que não se pode admitir, no setor que nós 

temos aqui, que seja negada uma consulta médica para esses servidores terceirizados que prestam 

tantos serviços ao tribunal. Acho até que deveríamos fazer mutirões de atendimento para o câncer 

ginecológico e de mama. O servidor que precisa de um atendimento médico geral, eu acho que essa 

estrutura do tribunal, nós não vamos nos sentir bem discriminando essas pessoas que convivem 

conosco. Por um acidente do destino, são terceirizados, mas poderiam ser servidores da Casa. Eu 

conheço Vossa Excelência, acho o coração de cada um de nossos conselheiros e dos substitutos e 

peço que marcaria, no bom sentido, a administração de Vossa Excelência, que rompesse esse 

fecho, discriminando uma simples consulta médica, e eu fico surpreso, para não dizer revoltado, de 

constatar que muitas vezes e muitos lugares os profissionais que têm por dever praticar a saúde, já 

no atendimento, discriminam os pacientes. O tribunal não pode conviver com isso. Tenho certeza 

de que Vossa Excelência vai tomar providências no sentido de abstrair essa discriminação que 

machuca cada um de nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 
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Cunha Teixeira: Vou aproveitar para comentar o assunto. Fui surpreendido com esse fato e não 

concordo, pelo contrário, até uma pessoa que não fosse daqui, fosse da rua e chegasse, tem o dever 

de dar atenção, ainda mais uma pessoa que está trabalhando aqui dentro. Não importa se é 

terceirizado ou do gabinete militar. Quem trabalha aqui merece a devida atenção. Vou determinar 

à secretaria de gestão de pessoas, a quem o departamento médico está subordinado, para fazer a 

devida apuração porque isso não pode acontecer. Lamento. Não sabia, mas vou tomar as 

providências hoje. É inaceitável esse tipo de conduta. Eu espero que tenha sido um caso isolado, 

visto que é a primeira vez que ouço falar disso na instituição. Merece uma apuração, porque assim 

como chegou ao conselheiro Nelson Chaves, chegou a mim também, reclamação desse tipo de 

comportamento. Isso é inaceitável. Mas vou tomar as providências, Vossa Excelência está certa, 

não podemos concordar com esse tipo de conduta na nossa Casa. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Em primeiro lugar, eu queria agradecer a 

Vossa Excelência, presidente conselheiro Luís Cunha, ao Nelson Chaves, Lourdes Lima, André, 

que não está conosco hoje, Odilon e Rosa Egídia, muito obrigado. Aos nossos substitutos e a todos 

os servidores, no sentido que estava de licença de saúde, eu fiquei afastado mas recebi todo o apoio 

e carinho de todos, e quero, publicamente em meu retorno, completamos por orientação médica, 

inclusive eu vou ao médico hoje novamente para uma avaliação final. Estou fazendo fisioterapia. 

Mas eu queria fazer esse agradecimento público e espero retornar, como já estou retornando, 

devolvendo esse carinho e atenção que todos dedicaram a mim. Muito obrigado, presidente. Essa 

era minha fala inicial de agradecimento ao apoio que recebi, um machucado que tive na mão 

direta, a que eu utilizo para dirigir e escrever, tive uma séria de restrições, e o médico solicitou que 

eu suspendesse as atividades para que, com cuidado e atenção, não fosse necessária a cirurgia, 

porque o osso foi quebrado, e se não tivesse o cuidado poderia ser obrigado a fazer uma cirurgia, o 

que é sempre delicado, ainda mais na mão, que tem muitos detalhes e pode deixar sequelas. Graça 

a Deus, até a presente data estou perfeitamente bem e espero continuar assim, fazendo fisioterapia 

e indo ao médico. Muito obrigado a todos os colegas de trabalho, que eu considero como se fossem 

da família, irmãos com quem eu convivo aqui. Em um segundo momento, presidente, eu também 

não sabia desta situação a qual o conselheiro Nelson se referiu. Logo de amanhã, conversando 

conosco, desmontando-se indignado: “Você está sabendo dessa situação?”. Eu disse: “Rapaz, não 

sabia disso”. E eu vou fazer essa ponderação. Colocar no plenário e falar com o presidente para 

que a gente possa, como Vossa Excelência diz, não tenho conhecimento disso na administração da 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1765

conselheira Lourdes Lima e na minha, que eu saiba, nunca ocorreu isso, e nem na sua. É um fato 

que, realmente, a gente tem que considerar a possiblidade de ter acontecido e não permitir que 

aconteça mais. Eu vejo nos servidores da empresa terceirizada, que contribuem de forma 

significativa para o tribunal, até por conta da legislação e da Constituição, não podemos fazer 

concurso público para determinados serviços porque não é compatível com a atribuição 

fundamental do principal. Em todos os órgãos públicos do Brasil e até em empresas privadas, a sua 

função principal tem uma direção, mas as outras que contribuem significativamente para aquela 

atividade, são terceirizados, tanto na empresa privada como na pública, e isso acontece no Brasil 

inteiro. São pessoas fundamentais. Conheço pessoas, senhor presidente, que estão para concluir o 

curso universitário, devem se formar ainda esse ano, senhora já com uma certa idade concluindo o 

curso esse ano ou ano que vem. Ou seja, o que o tribunal proporciona na vida dessas pessoas, que 

se não estivessem aqui, como bem disse o conselheiro Nelson, em que pese todas as dificuldades, 

talvez não tivessem essa oportunidade. Então merecem nosso carinho e respeito. Eu quero louvar e 

cumprimentar o conselheiro Nelson, eu estava fora, mas sempre sou procurado pelos colegas de 

trabalho que são terceirizados e eu procuro ajudar. Essa é uma situação delicada e quero me 

somar ao conselheiro Nelson Chaves e a Vossa Excelência no sentido de apoiar para que isto seja 

eliminado do nosso dia-a-dia. Acho que todos que têm atividade no tribunal, como bem disse o 

presidente, seja quem for, o mínimo que poderíamos fazer é dar carinho, atenção e atendimento 

necessários para a vida e alegria de todas essas pessoas do tribunal. Não só atender muito bem o 

conselheiro Nelson e o Cipriano, tem que atender igualzinho a todos, não pode ter distinção, 

porque isso não existe. Talvez a sociedade enfrente tanto problema na vida e no dia-a-dia por 

conta dessas separações. Outro dia, por força dessa situação que eu passei, me deparei com uma 

situação que eu fiquei pensando e avaliando: só para marcar através de um plano de saúde uma 

avaliação da fisioterapia, leva em torno de 15 a 20 dias. Se fosse particular, teria na outra semana, 

quatro ou cinco dias depois. Imagina uma situação dessa dentro da nossa instituição. Então é 

difícil a vida lá fora, por isso vai meu vai meu apoio à essas pessoas que fazem parte da equipe, do 

tribunal, na composição dos terceirizados, que merecem todo nosso carinho e respeito. Muito 

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

Fico feliz em saber que Vossa Excelência está bem e retornou ao trabalho ontem. Vejo que está 

recuperado e desejo sucesso. Tem muita coisa para a gente fazer, embora o seu gabinete, mesmo 

em sua ausência, tenha funcionado normalmente. Inclusive, na semana passada, o doutor Tuffi 
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participou de uma reunião na presidência representando o gabinete de Vossa Excelência. E dizer 

que eu recebo com muita tristeza o assunto abordado por Vossa Excelência e pelo conselheiro 

Nelson, porque a minha administração sempre foi inclusiva e sempre fiz questão de dar ênfase ao 

lado humano, tratar as pessoas, do conselheiro ao menor servidor, com todo respeito. Uma atitude 

discriminatória a gente tem que repudiar, ainda mais em um caso de saúde, que é uma situação 

delicada. Inaceitável. Portanto, a secretária de gestão de pessoas não está na instituição hoje, mas 

vou apurar isso. Tem que ter uma explicação do que aconteceu e porque aconteceu. Eu prefiro 

acreditar que tenha sido um caso isolado. Quem faz parte da empresa terceirizada trabalha na 

instituição, faz parte da família TCE, apenas o vínculo empregatício é outro, mas o que tem dentro 

da instituição é para todos. Inclusive o Ministério Público, que é atendido pelo nosso setor médico. 

Mas eu vou apurar, agradeço. Acho que todos nós somos fiscais, temos mesmo que fazer isso. 

Atitudes que temos que reprovar e não aceitar mais. 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 quarenta e um minutos (11h41min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
 

Belém, 08 de novembro de 2016. 
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