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ATA Nº 5.433 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) do mês de novembro 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, 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 Geral em exercício 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 as ausências dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira e André Teixeira Dias, por motivo de força 

maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia três (08) 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em seguida, 

a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiro Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha para atuarem na sessão 
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como Conselheiros. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência 

solicitou ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2011/51255-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação de 

Desenvolvimento Comunitário de Santana, responsável Antonio Nonato Brito da Costa, cujo 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com 

ressalva, com aplicação da multa regimental ao seu responsável e extensiva ao senhor 

Domingos Juvenil (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 com ressalva e isentar o 

responsável da aplicação de multa pela intempestividade em função do que dispõe o Prejulgado 

nº 14 desta Corte de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50681-9, que trata 

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

procedência Associação dos Filhos e Amigos de Santa Bárbara do Pará, responsável Claudinéia 

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

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

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

das contas, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais à responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas regulares e isentar a senhora Claudinéia Silva Barros da aplicação de multa 

pela intempestividade em função do que dispõe o Prejulgado 14 desta Corte de Contas. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 
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relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50626-2, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, exercício 

financeiro de 2011, responsável Antônio Rocha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, com pedido de vistas pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, em 

sessão ordinária de 01/11/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Neste momento, considerando seu impedimento no processo a seguir, 

Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira transferiu a Presidência à Sua Excelência 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que após as saudações iniciais solicitou ao senhor 

secretário-geral o prosseguimento da sessão, oportunidade em que anunciou o Processo nº 

2015/51186-0, que trata do Agravo Regimental interposto por Adinei Campos Rodrigues, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Dispensada a oitiva do Ministério 

Público de Contas, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao 

agravo regimental e admitir o pedido de rescisão interposto pelo interessado. 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, 

Sua Excelência Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves restituiu a Presidência à Sua 

Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que anunciou o esgotamento da pauta de 

julgamentos, e, em seguida, informou a existência de assunto referente à MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Conforme matéria distribuída 

aos conselheiros na última sessão ordinária sem quaisquer manifestações acerca de sugestões 

ou emendas, eu submeto a este colegiado a proposta de autorização para a celebração de 

termo de cooperação técnica com o Ministério Público de Contas, Ministério Público do 

Estado do Pará, Procuradoria Geral do Estado, Auditoria Geral do Estado e a Secretária de 

Estado da Fazenda. O objeto é a cooperação mútua das instituições signatárias valendo-se dos 

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

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

recursos eventualmente malversados. Então, senhores, eu vou colocar em discussão um assunto 

que já é conhecido nosso. Em um outro momento esse tema de cooperação foi aprovado por 

nós e eu estou sentindo uma determinação do novo Procurador Geral do Estado, Doutor Ophir 
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Cavalcante, no sentido de resolver esse problema. Ele montou um grupo de trabalho, segundo 

ele, um grupo de inteligência, e vai ficar nisso, conselheiro Cipriano, no sentido de fazer as 

execuções dessas pessoas que receberam por nós imputação de débito e multas. E o que 

estamos fazendo agora é apenas reeditar, ou melhor dizendo, fazer o termo de cooperação, já 

tinha anteriormente, e dar o nosso apoio institucional, assim como o Ministério Público de 

Contas, que foi o protagonista dessa ideia, no sentido de unir os órgãos envolvidos para ver se 

a gente consegue ter êxito na cobrança desses débitos. Agora a gente está vendo o empenho do 

Procurador Geral do Estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, o Ministério 

Público de Contas, lembrar bem, na pessoa do doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, 

que na época lutava e brigava por isso, criou várias situações e fez diversos encaminhamentos, 

o esforço dele, com certeza, foi muito grande e é reconhecido por todos. Está sendo dado 

continuidade com a mesma força pelos novos colegas, no sentido de se empenhar nessa 

direção, e isso é muito importante. Algumas pessoas talvez não compreendam, mas isso recai 

sobre a efetividade das decisões do Tribunal de Contas. Tem pessoas cujas contas apresentam 

problemas ou equívocos, mas, muitas vezes, nada acontece. Isso gera impunidade e 

preocupação. Nós participamos de algumas reuniões com o Tribunal de Justiça, com a 

presidente e alguns juízes do Ministério Público, no sentido de a gente reforçar os meios para 

que as pessoas sejam efetivamente responsabilizadas pelo dano que causaram ao contribuinte 

paraense. É uma atitude nobre e importante, todo o esforço que for dedicado a esta ação é 

fundamental. Eu não sei se a secretaria pode precisar quantos milhões de reais nós temos nos 

últimos dez anos. Se são 600 ou 900 milhões de reais. É um dinheiro que está perdido e nós 

não temos condições, hoje, de estar desperdiçando nem um centavo, ainda mais na crise em 

que passa o país. Dinheiro esse que serviria para fazer investimentos como na área da 

educação, por exemplo, ou da saúde. E esse dinheiro poderia estar sendo reinvestido nestas 

questões. É fundamental, além da segurança jurídica, combater a má aplicação do recurso 

público, quebrar essa questão da impunidade, e fazer as decisões do tribunal acontecerem. Isso 

é muito importante. Então eu queria cumprimentar Vossa Excelência, o Ministério Público, 

governador do estado, a Procuradoria Geral do Estado e a Secretaria da Fazenda, no sentindo 

de tentar recuperar um recurso que era para ter sido investido de uma forma e acabou não 
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sendo. É direito do cidadão receber esse recurso em novos investimentos. Manifestação do 

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

conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Também, nesse sentido, eu quero praticamente fazer minhas as palavras que 

o conselheiro Cipriano Sabino pronunciou. Acho que é muito válida a tentativa do 

aprimoramento cada vez mais do sistema todo de fiscalização, até porque há um custo para a 

sociedade no sistema implantado para fazer a avaliação do correto emprego do recurso 

público. E será um momento também para discutirmos o custo-benefício, quanto custamos e 

quanto temos feito em favor de retornar ao cofre público aquele recurso que não foi bem 

aplicado. De maneira que toda tentativa - na minha modesta visão - que seja feita nesse sentido 

e com esse objetivo, acho que visa aprimorar os nossos serviços e fazer com que, de fato, o 

recurso público seja empregado no interesse coletivo de modo geral. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu fiz a menção ao 

Ministério Público elogiando e parabenizando o trabalho deles, do doutor Antonio Maria, 

Felipe Rosa Cruz, Silaine, Patrick e a todos os integrantes do Ministério Público por esta luta, 

não é fácil. Inclusive, eu defendo e já apresentei algumas propostas no sentido de o tribunal 

fazer está cobrança, porque politicamente, senhor presidente, é difícil para o governador 

passar o dinheiro para o prefeito e depois ficar apertando. Então vem a pressão política, o ano 

eleitoral, o Ministério Público de Contas vem fazer essa cobrança, tirar isso do poder 

executivo, que é quem faz a liberação. No Brasil, lamentavelmente, muitas vezes, nós somos 

submetidos a pressões políticas. Até no Supremo Tribunal tem pressão política, então quando 

sai dessa esfera, acredito eu que o Tribunal de Contas ou o Ministério Público de Contas 

recebe o dinheiro e passa para o estado. O dinheiro não é do Tribunal. É do contribuinte. Mas 

tira a pressão política, desvincula. O dinheiro já foi repassado, está em outra fase, eu defendo 

isso. Uma conversa com o governador ou com a Assembleia Legislativa, que talvez poderá 

aprovar uma emenda constitucional, não sei o mecanismo para fazer isso, mas registrar que, 

talvez, o momento em que o passo que se dê tirando essa responsabilidade do governador, 

qualquer governador e qualquer partido, passando para uma questão técnica, jurídica, com 

certeza, a possiblidade aumenta. Mas, de qualquer maneira, reconheço, senhor presidente, o 

esforço do Ministério Público de Contas na pessoa do doutor Antonio Maria e doutor Felipe, 
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extensivo a todos os membros do Tribunal de Contas, somando com o estado. É muito 

importante essa ação no sentido de garantir a efetividade da decisão do tribunal. O principal: 

o dinheiro deve voltar para o dono, o contribuinte, ele recebe através do estado e reaplica o 

dinheiro. Do jeito que está, não pode ficar. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.854, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Parabéns ao Ministério Público de Contas, fico muito feliz por estar presidente e poder 

participar desse novo momento. Acredito, sinceramente, que a procuradoria está determinada 

a alterar esse quadro vergonhoso em que aproximadamente 5% dos recursos retornam aos 

cofres públicos. Isso é lamentável. Espero que a gente possa avançar. Não digo que a gente vai 

receber 100%, mas vamos avançar bastante, punindo e comprometendo os bens daqueles que 

causaram danos erário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério 

Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Eu quero falar um pouco sobre esse termo de 

cooperação que eu considero de extrema importância. Realmente, o Ministério Público de 

Contas foi o protagonista com o doutor Antonio. Ainda no ano passado eu tinha me deparado 

com o termo e falei: “Nossa, doutor, esse termo é tão importante. Vamos colocá-lo em 

prática”. Ele disse: “Já fiz de tudo, teve uma época em que eu me reuni com a PGE e vontade é 

o que não falta”. Depois, quando o doutor Ophir assumiu a PGE e esteve conosco, eu percebi 

essa vontade de retomar esse termo de cooperação e colocá-lo em prática, para que a gente 

possa, mensalmente ou trimestralmente, fazer balanços onde a gente possa acompanhar as 

ações judiciais e ver o que está tendo de retorno. O que todo esse trabalho de controle externo 

está tendo de retorno para o estado, principalmente hoje, em uma época de crise, onde se fala 

em PEC 241, em economia, a gente tem que pensar também em trazer de volta o dinheiro 

malversado, além de economizar. Temos que ver tudo o que o estado tem para receber, pois se 

realmente o estado recebesse não estaríamos com a crise que temos hoje. Então, é algo a se 

pensar. A PGE precisa sentir que o doutor Ophir está bastante preocupado, e que quer 

resolver isso, e que é uma forma de trazer esse dinheiro que foi mal utilizado para a sociedade, 

ou seja, reverter isso em benefícios. Esse termo de cooperação é de suma importância e pode 

ter certeza que o Ministério Público de Contas vai cobrar esses balanços para que a gente 

tenha resultados. Com isso, podemos mostrar também para sociedade o quanto o controle 
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externo é importante para recuperar esse dinheiro mal utilizado. Conversamos com eles sobre 

protestos em cartórios, porque a decisão do Tribunal de Contas já é um título extrajudicial, 

então pode ser protestado em cartório. Ele disse que a SEFA tem feito isso. Então, vai ser uma 

colaboração entre todos os órgãos para que a gente possa ver o resultado das nossas decisões 

aqui nos plenários. A gente poderá medir o quanto o controle externo está sendo importante 

para sociedade e o quanto essa recuperação vai ser importante, inclusive, para que a gente 

possa sair dessa crise. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Agradeço suas palavras, Doutora Silaine Vendramin. Leve a todos os 

integrantes do Ministério Público os nossos cumprimentos. Acho que estamos dando um passo 

importante no sentido de preservar a sociedade e ter de volta esse dinheiro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Queria pedir autorização 

de Vossa Excelência e do conselheiro Nelson. É rápido. Eu tinha solicitado a possibilidade, não sei 

se for na lei orgânica, de colocar essas pessoas que estão no nosso site do tribunal na relação de 

controle de crédito, como se fosse o SPC ou alguma coisa assim. Eu acho importante, porque é 

uma pressão à pessoa que está em débito para com o estado e com a sociedade. Colocar essas 

pessoas não só na lista do tribunal, porque muitas vezes as pessoas não acessam, mas quando tiver 

nessa lista de análise de crédito, eu acho que a pessoa terá interesse em procurar o estado para 

resolver o problema. Qualquer negociação que for feita, e se consultar e verificar que a pessoa está 

em débito, então ela terá problemas. Hoje, ela já tem, só que não é cobrado da forma como a gente 

quer. É uma forma que eu acho extremamente correta de pressionar quem está em débito para 

resolver o problema. Tem várias formas, senhor presidente: a Secretaria da Fazenda até parcela o 

débito. Eu acho que estamos bem perto de conseguirmos a devolução desse dinheiro. Era esse o 

registro que eu queria fazer, com a autorização do conselheiro Nelson, que estava na vez. 

Obrigado. Cumprimentando também o Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, só para ratificar, mas faço com todo 

o prazer. Sempre digo que o mais velho é o último que fala. E digo isso com muita alegria por ter 

permitido falar o conselheiro Cipriano e a nossa ilustre procuradora, doutora Silaine. Presidente, 

o Pará amanheceu com uma notícia extremamente importante. Senhor Presidente, o Estado do 

Pará amanheceu hoje com uma notícia muito importante. Farei a abordagem desse tema, 

logicamente com a responsabilidade do cargo que ocupamos, mas fundamentalmente com a 

imagem que deve permanecer em nós de cidadão acima de tudo, pois os nossos cargos, as nossas 
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denominações pelas funções que eventualmente ocupamos, elas são transitórias, e se Deus me 

permitir vida após a aposentadoria, o cidadão permanece sempre. E quando a gente tem algo a 

festejar em benefício da coletividade, devemos fazer sem receio, exatamente pela imparcialidade do 

tema e da importância para nossa população, especialmente para nossa cidade e para a região 

metropolitana. Tivemos a oportunidade, a honra de sermos convidados tanto o Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, quanto o Ministério Público de Contas, a cerca de três meses atrás, a uma 

reunião no local de despachos do Governador do Estado, onde foi apresentada uma agenda para o 

Estado do Pará até o ano de 2030. Lembro bem que no referido encontro foi destacado com muito 

aprumo, com ênfase, a necessidade que todos nós temos nesta cidade, e em Ananindeua e 

Marituba, quanto ao alargamento da BR316. A saída e entrada de nossa cidade é hoje um gargalo 

rodoviário que todos nós presenciamos, dificultando, sobretudo, a vida daquelas pessoas que têm 

necessidade de utilizar o ainda precário transporte coletivo que serve os habitantes de Belém, 

Benevides, Marituba, Ananindeua, Santa Bárbara e até mesmo de Castanhal. Naquele momento o 

Governador reportou a todos nós, o desejo de que o Governo do Estado pudesse fazer a obra, 

porque já havia recursos, negociados com instituições financeiras e, inclusive, no próprio caixa do 

Governo do Estado para que se passasse o trecho da BR316 que sai do final da cidade de Belém no 

limite com Ananindeua, chegando até Benevides, para que houvesse uma modernização, ampliação 

das pistas de escoamento para que facilitasse a vida da população de todas essas cidades, 

especialmente e mais enfaticamente, Belém e Ananindeua. Vejo na imprensa de hoje, festejo a 

notícia, que o Presidente da República assinou com o Governador do Estado Simão Jatene o termo 

que dá ao Governo do Estado a possibilidade de fazer essa obra de grande significação para todos 

nós. Quero também festejar que, ao lado da assinatura desse processo, houve a participação das 

forças políticas do nosso estado, todos, exatamente representando o pleito que o Governador a 

muito tempo vinha fazendo, que realmente é uma obra do interesse público. Então, independente 

das ilações, das suposições, que possam ser feitas, faço isso com a responsabilidade da função que 

ocupamos, mas, sobretudo, festejando como cidadão e almejando que para o presente e para o 

futuro, algumas desinteligências que eventualmente possam fazer parte da vida pública, da vida 

política, alguns de nós aqui já passamos na vida partidária, mas quando se fala que: “fulano 

deixou a vida pública”, não, entendo que todos nós temos vida pública, o que não temos mais é a 

vida partidária, mas exercemos uma função pública. A responsabilidade ou destino dessa gente, 

desta cidade, deste Estado, deste País, quero dizer aqui, festejando logicamente, a atuação decisiva 
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e persistente do Governador, festejando também, a anuência e a colaboração das forças políticas 

estaduais de todas as matizes que pelo que acompanhei na imprensa, acontece e que a gente possa 

realmente vislumbrar que o destino deste Estado, portentoso, rico e fantástico, possa estar sempre 

acima da divergência de pessoas de instituições e de partidos. Então, gostaria de registrar com 

muita alegria e a satisfação de um cidadão de Belém, do Pará, porque, de fato, será uma obra que 

vai interferir muito na melhoria das condições de vida de nossa população e, quem sabe, outras 

tantas negociações nesse sentido, que independente da esfera, federal, estadual ou municipal, 

possam ser feitas com o objetivo maior de melhorar as condições de vida da nossa população. Era 

essa a manifestação que gostaria de fazer no dia de hoje, pois acredito que é um passo decisivo no 

presente e no futuro das nossas relações institucionais e nas três esferas de governo, propondo o 

envio da manifestação deste Plenário aplaudindo a intenção e a ação do Governador, do 

Presidente da República, no sentido de que esta concessão feita pela União ao Estado do Pará 

para a concretização dessa importante obra, que indiscutivelmente beneficiará de modo 

significativo a nossa população. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson Chaves, eu fico muito feliz de poder falar desse 

assunto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E ao 

final eu quero propor que haja a manifestação deste plenário, se acharem conveniente, aplaudindo 

a intenção do governador e do Presidente da República. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Nós vamos fazer votando. Eu tenho duas 

proposições. O governador já estava desanimando e está com dinheiro em caixa para fazer uma 

obra da maior importância para a sociedade. Senhores, esse projeto decorreu de uma luta árdua 

do governador, está com os recursos em caixa para realizar uma obra da maior importância para 

nossa cidade. Não é uma obra para Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. Não, é uma obra 

para o Estado do Pará, pois é a entrada e saída de Belém. Quem frequenta aquela via, eu vou 

sempre, o Conselheiro Cipriano, quem tem residência na área sofre diariamente, o Conselheiro 

Nelson que também vai sempre aquela região, nós sofremos muito, eu já passei três horas apenas 

para vencer a região metropolitana, estava indo em direção à Augusto Correa, isso é inaceitável. E 

agora esse projeto moderno, muito bem elaborado tecnicamente, houve uma consultoria 

internacional, o governador conseguiu o financiamento, os recursos estão no caixa a mais de um 

ano e teremos a oportunidade de ver o projeto ser executado com previsão para ser concluído em 

vinte meses, isto é, será concluído ainda no mandato do governador Simão Jatene. A outra 
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proposição que eu quero aproveitar para colher os votos é a seguinte: eu queria que o pleno se 

congratulasse com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará pela eleição do novo presidente e de 

todo o corpo diretivo da instituição. Aconteceu de uma forma muito tranquila, ele foi eleito por 

aclamação. É um momento muito importante de pacificação no TJ. O eleito foi o desembargador 

Ricardo Nunes. Eu queria que o pleno apresentasse os votos de congratulações a esse magistrado, 

que já presidiu o Tribunal Regional Eleitoral com muito brilhantismo, assim como é atualmente o 

vice-presidente do TJ. Como vice-presidente, sempre com muita tranquilidade fazendo seu 

trabalho, posso dizer que ele quase consegue a unanimidade de seus pares. Ele foi eleito por 

aclamação, ninguém quis competir com ele, porque é um agregador, uma pessoa tranquila e um 

magistrado muito comprometido com sua missão. Então eu queria colocar essas com gratulações 

ao desembargador Rômulo Nunes e a todo o corpo diretivo eleito ontem no Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Estava anotado aqui para fazer essa proposição. Se Vossa Excelência considerar. 

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

vamos fazer juntos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Exatamente nesse sentido, que fique extensivo a todo o plenário. Eu quero falar 

depois. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu voto 

favoravelmente, só queria fazer um breve parêntese na manifestação de Vossa Excelência, até para 

dizer que isso tem que ser, na minha modesta visão, pois Vossa Excelência disse: “A obra da BR-

316 vai acabar”. Não vai acabar na gestão do governador. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Será que não? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não, essa é uma obra deve levar 

uns três anos, mas eu acho que o importante é ressaltar isso: a impessoalidade da função. Se todo 

governador se preocupasse em iniciar uma obra só para acabar dentro do seu mandato, não 

começando no meio, nós temos que ter essa visão de futuro, que os que estão gerenciando a coisa 

pública têm que se preocupar com as futuras gerações. Então, nem sempre as obras portentosas, 

quando fomos falar do derrocamento do Pedral do Lourenço, navegabilidade do rio Tocantins, vai 

ser começada logo mais, mas é uma obra que visa servir por séculos o estado do Pará. Este 

momento, quando eu vejo a aglutinação, nenhuma voz divergente na classe política, todas no 

mesmo sentido, isso engrandece a reivindicação. Especialmente de um governo que já está na 

metade do seu tempo e que tem a consciência. O governador é um técnico inteligente e experiente, 
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sabe que essa obra não acaba em 24 meses. Ela é para muito mais tempo. Entretanto, há luta, 

porque sabe que essa obra é importantíssima para a melhoria da condição da vida da nossa 

população. Eu acho que isso engrandece toda a classe política. Seu eu prefiro o amarelo e Vossa 

Excelência prefere o azul, não há problema nenhum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Azul marinho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não queria chegar a tanto. Mas só estou dizendo que 

essas coisas todas, da origem que sejam, são muito menores do que o interesse coletivo. Esse sim 

deve prevalecer sobre tudo e sobre todos. É nesse sentido que eu festejo esta conquista, o estado do 

Pará e, especialmente, a região metropolitana do Belém. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, o Conselheiro Nelson foi muito 

feliz na sua colocação e desejo recordar rapidamente algumas questões importantes e, acredito ter 

entendido bem o ponto que ele quis destacar. Não última eleição, como sempre ocorre, a maioria 

dos candidatos pregava a união das forças políticas do Estado e muitos reclamam, e a gente sabe 

disso, que às vezes há essa dificuldade no sentido de haver essa integração e de colocar o interesse 

do Estado do Pará em primeiro lugar, acima de qualquer partido político ou qualquer liderança. É 

muito importante isso. Acredito, Senhor Presidente, podemos até fazer um levantamento, um pouco 

difícil, pois é um assunto importante, mas delicado, mas o Pará perdeu muito com essas questões, 

muitas coisas deixaram de vir, e deixam de vir até hoje por questões de natureza política, 

colocando o interesse político-partidário na frente do interesse da população. Vossa Excelência foi 

relator das contas de governo do ano passado e será deste ano e, certamente, constatou quanto o 

Pará deixou de receber por parte do Governo Federal. Acordos pactuados, assinados, corte de 

recursos, tudo por conta exclusivamente de questões político-partidárias, ainda no governo 

anterior na esfera federal. Então há essa problemática, esse problema que não é pequeno, como o 

Conselheiro Nelson colocou, isto é verdade, alguns estados da federação já evoluíram para evitar 

isso, há divergências partidárias, mas na hora de conseguir recursos para o Estado estão todos 

unidos. É isso que faz toda a diferença e alguns desses estados, posso até citar, Maranhão, 

Amazonas, Ceará e outros, Vossas Excelências conhecem essa realidade, onde se vê a evolução, 

dos projetos, seja de que natureza for, evoluindo, onde os recursos, enfim, há divergências, 

disputas, é muito natural, é a democracia, mas a partir do momento em que há o interesse do 

Estado, da população, aí as classes políticas se unem. O que o Conselheiro Nelson abordou é um 

exemplo, houve uma integração, o apoiamento das diversas lideranças político-partidárias, daí 
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aconteceu efetivamente o que estava planejado que vem trazer benefícios para nossa população. 

Vossa Excelência colocou muito bem, Presidente, a primeira etapa é esta que foi conquistada no 

Governo Jatene, salvo engano, até Benevides, mas o projeto vai mais à frente, parece-me que até 

Castanhal, mas a primeira etapa foi conquistada. Teremos o nosso BRT e diversos benefícios, a 

entrada da alça viária, que todos sabemos, vem gente de todo o Estado pela alça viária, ou seja, é 

uma obra importante para o Estado, há uma integração, o transporte coletivo, enfim, tudo vai 

melhorar nesse sentido. Presidente, nós trafegamos pela BR316, observamos, somente como 

exemplo, mas importante, o número elevado de ambulâncias que vão e vêm todos os dias pela BR 

oriundas do interior do nosso Estado, trazendo pessoas doentes e ficam muito frequentemente 

retidas nos engarrafamentos, tendo em muitas ocasiões até mesmo a utilização de helicópteros 

para o resgate de pacientes, portanto, é importantíssima essa obra. Quanto à integração das 

lideranças, quero lembrar quando tivemos a inauguração do Hospital da Santa Casa que foi 

reformado, o Governador Simão Jatene convidou a ex-Governadora Ana Júlia para a cerimônia de 

inauguração. Falo isso porque a ex-governadora era filiada ao PT, se não estou enganado ainda é, 

e o Governador Jatene é filiado ao PSDB, são antagonicamente divergentes, mas o Governador 

Jatene, que concluiu a obra iniciada na gestão anterior da Ana Júlia, teve a grandeza de convidá-

la para inaugurar juntamente com ele a obra. Quem ganhou foi a sociedade, o povo do Pará e não 

custa absolutamente nada esta integração e união para trazer benefícios para o nosso povo. Tenho 

convicção que a população do nosso Estado é muito inteligente e sabe muito bem dividir estas 

questões e sabe também perceber que essas disputas políticas não ajudam nada no crescimento e 

desenvolvimento do Pará e na melhoria da qualidade de vida da nossa população. É isso que 

queremos ver e a população também, esforços conjugados para trazer aquilo que o nosso Estado 

precisa e às vezes não vem. Temos outra obra grandiosa que está sendo realizada pelo Governo do 

Estado que é a Avenida João Paulo, que passa também por algumas situações de dificuldades. Aqui 

e ali um órgão federal cria problemas e muitas vezes é uma questão política, simplesmente isso, e 

temos que mostrar através desse projeto, como disse o Conselheiro Nelson, da participação de 

várias lideranças, é muito mais positivo conquistar a obra, trazer o benefício para a sociedade do 

que ficar nessa questão política. Foi muito falado na última eleição da importância da união das 

lideranças políticas em prol de trazer benefícios para o Estado. O atual prefeito alegava na 

televisão, isso é público, que estava sendo prejudicado aqui e ali por questão de interferência de 

outros partidos, e o governador, o ex-governador e o presidente, e assim vai. Neste sentido nós 
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perdemos é ninguém gosta de perder. Então cumprimento ao Governador, como proposto pelo 

Conselheiro Nelson, estou de pleno acordo, destaco e friso que houve a participação das 

lideranças, como vai acontecer, se Deus quiser, não somente na liberação, mas na entrega e na 

administração dos recursos e tudo o que for necessário para que essa obra aconteça. O 

Governador já deu o exemplo, não custa nada chamar e divulgar aqueles que ajudaram, como 

ocorreu com a obra da Santa Casa já referida, a ex-governadora iniciou e o atual concluiu, não 

ficou a obra parada, pois o projeto era do povo e está lá, servindo a população, portanto, a mesma 

coisa ocorreu agora, foi cedido o patrimônio ao Estado, quem ajudou, colaborou, certamente 

estarão juntos para inaugurar a obra, até mesmo o Tribunal de Contas, Governo Federal, 

Ministros, todos os que participarem, acho importante e o Conselheiro Nelson com muita sutileza 

colocou essa questão, pois muitas vezes perdemos devido essa disputa política. Agora temos que ter 

a grandeza de reconhecer quando há a colaboração de todos. Em nosso Tribunal, Vossa 

Excelência até hoje dá continuidade nos projetos, faz os seus, é uma questão de entendimento, 

integração no sentido de trazer o benefício para o principal, que é a população. Voto a favor, 

cumprimentando ao Conselheiro Nelson por chamar esse tema, que a muito tempo se debate, mas 

sabemos que muitas vezes as coisas travam por questões político-partidárias e no final das contas 

quem perde é a população. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo 

a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 147, 148 e 149/2016-SEGER, desta data. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu queria aproveitar, 

apenas como informação, dizer que o presidente da República, Michel Temer, confirmou presença 

no nosso evento dos Tribunais de Contas, que vai acontecer em Cuiabá daqui há 12 dias. Ele vai 

fazer a palestra magna e é a primeira vez que isso acontece na história dos nossos tribunais: um 

presidente da República se tornar palestrante. Entendemos que isso é resultado da visita que 

fizemos a ele, conselheiro Cipriano, também foi a primeira vez que aconteceu de o presidente da 

República receber no Palácio do Planalto, na Mesa Ministerial, os presidentes de todos os 

Tribunais de Contas do Brasil quando a gente foi tratar de um projeto que prejudicava os 

Tribunais. Eu acho que o gesto dele em comparecer em um evento dos Tribunais de Contas é uma 

demonstração de respeito às nossas instituições. Ele confirmou presença, já está tendo repercussão 

no nosso sistema, e ele vai fazer a palestra magna. É uma matéria que ele conhece muito bem, 

direito constitucional, mas também a importância do controle externo nesse momento em que o 

Brasil vive. Ele tem que ter essa compreensão de que os Tribunais de Contas, de um modo geral, 
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tanto o TCU quanto os Tribunais de Contas, poderão ser parceiros importantes nessa reconstrução 

do Brasil que queremos. Senhores conselheiros e servidores da Casa, atendendo a uma solicitação 

do eminente conselheiro Cipriano Sabino, eu queria pedir um minutinho para alinhar o que eu vou 

falar agora com a administração, inclusive consultei os assessores. É só para ratificar a nossa 

Portaria de número 30.448 de 18 de novembro de 2015, que dispõe sobre a suspensão do 

expediente no Tribunal de Contas no exercício de 2016. O artigo 2º da Portaria fala justamente do 

ponto facultativo da segunda-feira, então não terá expediente no tribunal na segunda-feira. 

Amanhã tem expediente normal e a gente volta a trabalhar na quarta-feira. Aqueles que quiserem 

vir trabalhar, tudo bem. Vou permitir à secretaria que possa libere a entrada dos servidores 

abnegados, assim como os conselheiros. Vamos cumprir a portaria, não haverá expediente na 

segunda-feira. Será facultado e a administração tomará todas as providências em relação a 

protocolo e funcionamento da secretaria, de forma que os jurisdicionados não sejam prejudicados. 

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 dez horas e oito minutos (10h08min) 

e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 
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