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ATA Nº 5.436 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia primeiro (1º) do mês de dezembro do ano dois mil 

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

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

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

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

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos, 

Milene Dias da Cunha e Daniel Mello e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 

do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando 

assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público 

de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua Excelência 

justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, por motivo de 

saúde, oportunidade em que foi anunciado que os Processos de sua relatoria de números 

2009/51114-0, 2009/51663-2, 2009/51991-4, 2010/50546-2, 2011/50479-3, 2011/50670-0, 

2011/51155-1, 2011/51355-7, 2007/53085-8, 2011/52522-8, 2012/51363-2, 2012/51364-3, e 

2013/50442-2 foram retirados de pauta; e, ainda, dos Excelentíssimos Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, por motivo de férias, e Edvaldo Fernandes de Souza, por motivo de força 

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

do dia vinte e nove (29) 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: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Aprovo-a. Em seguida, a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou a 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha para atuar na sessão 

como Conselheira, que de imediato assumiu o encargo. Na continuidade, e não havendo 

expediente a ser lido, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, 

transfiro a direção desta sessão a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa relatar os 

processos em pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência 

após os cumprimentos iniciais determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2008/52502-6, que trata do Recurso de Revisão 

interposto pelo Espólio de Agemiro Gomes da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

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

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51484-0, que trata do Recurso 

de Reconsideração interposto por Dilza Maria Pantoja Corrêa, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51865-9, que trata do Pedido de 

Rescisão interposto por Jamil Assad Neto, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio 

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

Processo nº 2008/50805-0, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Loteria do Estado do 

Pará, exercício financeiro de 2007, responsáveis Carolina Pereira de Arruda e Márcio Alfredo 

Rodrigues de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2008/51186-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Juruti, responsável Manoel Henrique Gomes Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 
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Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais cabíveis, com sugestão também da aplicação da multa prevista no art. 2º da 

Resolução 13.989 TCEPA ao senhor Edilson Moura da Silva, além de recomendação à Secult 

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

contas, doutor Nelson Luiz Diniz da Conceição, e o Secretário à época da concedente, senhor 

Edilson Moura da Silva, estavam presentes e na forma como lhes faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhes concedida a palavra o que fizeram nos seguintes termos: 

Manifestação do Doutor Nelson Luiz Diniz da Conceição: Excelentíssimo Senhor Presidente e 

conselheiro Luís Cunha, digníssimo representante do Ministério Público, senhores 

conselheiros e senhores jurisdicionados aqui presentes. O Festival das Tribos de Juruti é a 

maior manifestação cultural do gênero no estado do Pará. Em nível de Brasil, o Festival com 

sua grandiosidade só perde no gênero para o Festival do Boi em Parintins. Entretanto essas 

organizações folclóricas que fazem esse Festival das Tribos em Juruti não têm a mesma 

organização que tem o Boi Caprichoso e o Boi Garantido. Em função disso, todo ano na 

realização deste festival, que inclusive é reconhecido por lei como patrimônio cultural do 

estado do Pará, eles recorrem à tutela, à intermediação do poder público municipal, com o 

objetivo de buscar apoios. Porque elas nunca conseguem, Conselheira Lourdes Lima, pela 

falta de documentos, firmar convênios ou parcerias porque mal têm o CNPJ. Então os outros 

documentos que são necessários para formar esses ajustes, elas não têm. Juruti é um município 

que fica no extremo oeste do Pará, na divisa com o estado do Amazonas. O nosso estado é um 

estado de dimensão continental, e o que acontece: em 2007 a Prefeitura encaminhou para a 

Secult uma demanda de apoio. Evidentemente essa demanda era por um valor muito maior, 

porque o Festival das Tribos de Juruti, hoje, quem conhece a grandiosidade da festa, é a maior 

do Pará, supera o Festival dos Botos em Santarém, em grandiosidade e público, apesar de ser 

um município muito menor que Santarém. Só é inferior ao Boi de Parintins. Mas infelizmente 

as duas organizações folclóricas não têm essa organização e, por isso, elas têm essa 

dificuldade de buscar esses apoios no setor público e até mesmo no setor privado. E a quem 

elas vão recorrer? Sempre recorrem à Prefeitura, que é quem está próxima. A cada ano este 
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festival veio crescendo e também foi crescendo a demanda ao poder público municipal com os 

custos deste festival. Nós estamos diante de um convênio de 80 mil reais, mas para fazer esse 

Festival de Juruti, hoje, se a Prefeitura não conseguir 2 milhões, ela não faz. Está em torno de 

2 milhões ou mais, pois são três dias de festival. As alegorias são coisas riquíssimas. É maior 

que de Santarém, só perde para o Festival de Parintins. Inclusive neste ano a governadora 

esteve presente no festival, o secretário de cultura do estado do Pará, que está presente neste 

plenário, esteve também. E o que aconteceu: o município encaminhou a demanda de apoio, só 

que a Secretaria não conseguiu atender ao que o município estava pleiteando. E faltando dois 

ou três dias para o início do festival foi que a Secretaria firmou um convênio com o município 

na base do afogadilho, porque era constrangedor para o estado, a governadora estar presente 

no município e não ter a presença do estado naquele festival, que é patrimônio cultural do 

estado do Pará. E para não dizer que não tinha nada do estado, se firmou este convênio de 80 

mil reais, que era um valor muito inferior ao que o município estava pleiteando junto ao 

estado. O festival ocorreu nos dias 29, 30 e 31 e o convênio foi firmado dia 23, cinco dias antes 

do início do festival. Por isso, senhor representante do Ministério Público, que o dinheiro foi 

depositado na conta da Prefeitura, porque não tinha, na época, sequer Banpará no município 

de Juruti. O município fica na divisa com o estado do Amazonas, há quase mil quilômetros em 

linha reta da capital, é até mais, é 1.577 quilômetros de Belém. Então a saída que se encontrou 

para se repassar este recurso para o município foi passar para a conta da Prefeitura, porque 

não houve tempo de ir até o município mais próximo, que seria Oriximiná, para abrir uma 

conta específica no Banco do Estado do Pará. Poderia também ir a Santarém, mas para 

Santarém tem que pegar uma noite de barco para chegar lá. Então para atender e repassar o 

dinheiro para o município foi feito isso. Nós temos que dizer essas coisas, porque às vezes 

quando nós olhamos isso sob a ótica da lei, nós nos deparamos com todas as impropriedades 

possíveis, mas nós precisamos trazer e jogar luz a esses fatos, à nossa realidade, que diferente 

de estados como Santa Catarina, em que o município é a sala ou o quintal do outro, aqui nós 

temos municípios que têm 140 mil quilômetros quadrados e à distância que estão do centro do 

poder. Como é o caso de Juruti, que nem agência bancária tinha, só tinha um posto do Banco 

do Brasil. E no convênio do estado, o recurso tem que ir para uma conta específica do 

município. Então se firmou este convênio, como eu disse, a cinco dias do início do festival. E 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1839

quando o recurso chegou à conta da prefeitura o festival já tinha acabado. O município entra 

com a organização, contrata bandas para realização de shows aos visitantes, que é feito no 

primeiro dia, dá todo o apoio. O próprio município monta toda a estrutura de palco, 

arquibancadas, apoio logístico para as autoridades e tudo mais. E o que restava para fazer 

com este dinheiro? Porque todos nós sabemos que quando um prefeito assume um município 

pequeno como Juruti, por mais que seja 80 mil reais, ele tem dificuldade de devolver aquilo. E 

as tribos pressionando por dinheiro, o que foi feito na época, até por falta de conhecimento 

técnico, pois nós sabemos que esses municípios também carecem muito disso, foi que eles 

passaram o valor igual para as tribos: 40 mil reais para uma, que é a Tribo Muirapinima, e 40 

mil reais para a Tribo Mundurukus. É por isso que as notas fiscais estão no nome das tribos. E 

procurou-se mostrar nesse convênio a realidade, não se procurou mascarar absolutamente 

nada, porque os fatos falam por si. Como é que vai fazer licitação para um convênio que é 

firmado quatro dias antes do evento e o dinheiro é liberado após? Como um gestor vai fazer 

uma licitação? Como ele vai trazer aos autos uma licitação desta? Ele vai fabricar? Ele estará 

correndo em um erro pior. Como ele vai mandar tirar nota fiscal com tecidos, plumas, paetês e 

alegorias em nome da Prefeitura se quem realizou e quem faz o festival são as tribos? O poder 

público municipal entra com apoio, organização, mas quem realiza o festival são as tribos. 

Imaginem um gestor, como ele fica em uma situação dessa? As tribos não têm aquela 

organização jurídica para ir buscar esses recursos. E ele, sendo a autoridade maior no local, 

sendo pressionado para atender a todas as demandas, têm que se virar de todo e qualquer 

jeito. Me desculpem até o tom da palavra, mas é para descrever a situação fática. Como os 

recursos chegaram na conta da Prefeitura, que o meio possível para fazer o recurso chegar 

devido à brevidade com que o afogadilho com que o convênio foi firmado, às vésperas do 

festival, a saída foi depositar o dinheiro na conta da Prefeitura, já que nem conta as tribos têm. 

O prefeito, como se diz no jargão popular, tem que se virar nos 30 para atender a pressão que 

ele sofre no município. Sendo assim, a saída que o prefeito utilizou foi fazer algo que inclusive 

já tinha sido feito em outros convênios que já foram julgados e aprovados nesta Corte. Tanto 

que o primeiro relatório técnico da controladoria deste tribunal opina pela regularidade das 

contas, mudando a sua opinião somente após a manifestação do Ministério Público, que 

quando pega a lei 8.666/93 e confronta com o que está nos autos, realmente acha diversas 
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impropriedades pelas razões que eu estou trazendo aqui. O afogadilho com o convênio foi feito. 

A falta de agência do banco de estado no município, um convênio que foi feito quatro dias 

antes da realização do festival, em que a concedente passa o recurso após a realização do 

evento, em que se têm pendências financeiras para pagar. As pendências eram das tribos, que 

estavam pressionando o prefeito a cobrir seus débitos. Então cai esses 80 mil reais, ainda que 

40 mil para cada tribo seja um valor muito pequeno diante do que elas gastam para fazer três 

dias de festa. Inclusive é um evento que é transmitido ao vivo pela emissora de televisão do 

estado, a TV Cultura. Já transmitiram por vários anos devido à grandiosidade do evento. 

Enfim, foi isso que ocorreu, senhor membro do Ministério Público, foi por isso que o dinheiro 

foi para a conta da Prefeitura, não foi para uma conta específica. A razão das notas fiscais 

estarem em nome das tribos, que realmente o festival começa a ser organizado em março, abril 

e maio, para ser realizado no final de julho, porque não dá para fazer uma coisa daquela da 

noite para o dia, então as notas fiscais já existiam e não se procura mascarar nada neste 

convênio, tanto que as notas fiscais são emitidas quando são feitas as aquisições. E os recibos 

estão com a data de depois que eles receberam o dinheiro e fizeram a quitação do débito. 

Sendo, assim, não está se mascarando nada. Está em desacordo com o que diz a lei 8.666/93? 

Está, sim. Mas estou trazendo a vocês as situações fáticas que levaram a isto, porque se o 

convenente ocorreu nesta impropriedade formal de repassar o dinheiro às tribos sem 

mascarar, está claro que ele não procurou fazer, foi porque já houve problema aqui na origem, 

quando o estado demorou para repassar porque estava enfrentando dificuldade de caixa. E o 

estado não pôde atender a demanda que o município estava pleiteando, e os senhores sabem 

que quando um prefeito vai pedir alguma coisa, ele pede 500 para conseguir 100 ou 50. E aqui 

é um caso. A ausência de plano de trabalho eu creio que seja pelo mesmo motivo, até porque 

para tramitar um pleito em Secretaria tem que ter um plano de trabalho, acontece que o pleito 

era em um valor, o plano de trabalho estava em um valor e o convênio foi firmado em um valor 

bem menor do que era. Então aqui não houve, senhor Presidente e senhores conselheiros, 

apropriação de recurso por parte do Prefeito. Não tem nada mascarado nos autos. Há 

impropriedade? Sim, e eu não estou negando isso. Mas não há, em nenhuma folha desses 

autos, qualquer coisa que caracterize que o prefeito se apropriou ou desviou da finalidade do 

convênio, até porque a finalidade é a realização do Festival das Tribos de Juruti, e as tribos 
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foram as destinatárias finais destes recursos porque elas que fazem o festival. O município 

apenas apoia. Eu vou finalizar a minha exposição pugnando que vossas excelências analisem 

essa situação diante da realidade do nosso estado, julgando regulares as contas porque não há 

apropriação de recurso, não há desvio de finalidade. Volto a repetir: há impropriedades 

quando se confronta com a lei 8.666? Há! Mas pelos motivos pelos quais eu trouxe aqui. Está 

aqui no plenário o secretário de cultura do estado à época, que deve usar da palavra também 

pelo seu tempo, porque ele também está sendo citado nos autos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Doutor Nelson, inicialmente parabéns pela sustentação com segurança e firmeza que o senhor 

apresentou. Eu concordo integralmente com o senhor que um convênio firmado a cinco dias da 

realização do evento obviamente é impossível que qualquer ente, por mais organizado que seja, 

consiga licitar, abrir uma conta específica, efetuar o pagamento das despesas com o valor 

recebido dado o afogadilho, que foi a palavra que o senhor citou, com que se deu a assinatura 

do convênio. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é se esse evento que ocorre, 

que é o segundo ou terceiro maior do Norte, tem uma data específica para ocorrer? Ele ocorre 

em alguma data determinada no ano? Porque se assim o é, acredito eu que o prefeito teria o 

dever de se planejar e apresentar o pleito para a Secult com antecedência necessária para que 

esses trâmites se dessem na normalidade. É só isso. Este evento possui uma data determinada 

para ocorrer todos os anos? Manifestação do Doutor Nelson Luiz Diniz da Conceição: Sim, 

excelência, ele tem. Agora o prefeito se planeja para realizar aquela parte dele. Ele pede ajuda 

para o estado, como neste caso, que foi uma demanda para o estado. E sempre acontece isso, 

vai se aproximando a data do festival e o estado não dá uma resposta para o município. O 

prefeito geralmente encaminha na sorte, como se diz, para ver se sai ou não, e quase todo ano 

é assim. Eu digo isso porque eu acompanho essa situação há muito tempo e geralmente é 

assim, encaminham e ficam esperando. Neste ano o estado só entrou com esse recurso, 

acredito eu, porque a governadora decidiu, às vésperas, ir lá, e ficaria muito constrangedor 

para o governo do estado chegar ao município e não ter sequer um slogan do estado. Mas 

acontece, sim, tanto é que a parte da Prefeitura como montagem de palco, estrutura, 

arquibancadas e essas coisas todas, que é o que a Prefeitura promete às tribos, estavam 

prontas. É por isso que o dinheiro foi canalizado para cobrir os custos, pois são as tribos que 
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fazem a festa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: O conselheiro Cipriano deseja se manifestar? Nós ainda vamos ouvir o dr. Edilson 

Moura, que pode falar ou não. Eu queria até consultá-lo agora, que depois podem ser 

indagados, caso queiram. Doutor Edilson Moura, ex-secretário de cultura, o senhor deseja se 

manifestar? Então vossa excelência tem a palavra. Então falará agora o dr. Edilson Moura, 

ex-deputado estadual e ex-secretário de cultura. Manifestação do Senhor Edilson Moura da 

Silva: Primeiro bom dia às vossas excelências e todos os conselheiros. Eu gostaria que fosse 

considerado, até pelo que colocou o dr. Nelson, que nós havíamos assumido o governo do 

estado no mês de janeiro de 2007, no mesmo ano do Festival das Tribos. Então nós assumimos 

seis meses antes de o festival ocorrer. Houve uma orientação para que nós procurássemos, 

dentro do possível e a partir do que o orçamento permitia, atender a todas as regiões do estado 

do Pará, inclusive eu já havia conversado sobre isso anteriormente aqui. Era importante 

atender as demandas do estado porque havia o movimento separatista, como ainda hoje existe, 

e uma das principais alegações para o movimento era que o estado não conseguia chegar aos 

municípios mais distantes, principalmente esses municípios da região do oeste do Pará, na 

região da Calha Norte. Passamos os primeiros meses da gestão fazendo um planejamento 

daquilo que era possível ou não atender, fazendo uma espécie de inventário, de levantamento, 

das manifestações culturais do estado para tentar atender no primeiro ano. O ano de 2007 era 

um ano que nós estávamos naquele trabalho de conclusão do Centro de Convenções da 

Amazônia, o Hangar. Era um ano que nós tínhamos que tirar aquela corveta que fica ali atrás 

da Casa das Onze Janelas. Tivemos que tirar do local porque ela estava correndo risco de 

afundar, estava com problema, enfim, nós estávamos com algumas dificuldades do início de 

gestão. E realmente havia uma solicitação da Prefeitura de Juruti para que nós atendêssemos o 

Festival das Tribos. Eu acho que na época o pedido era de 200 mil reais, faz tempo, são 10 

anos, mas me parece que eram 200 mil reais que haviam sido solicitados. Mas nós também 

tínhamos que atender a Marujada de São Benedito, em Bragança, nós já estávamos pensando 

porque também é uma manifestação importante; tínhamos que atender o Sairé lá em Santarém, 

que é outra manifestação importante do nosso estado. Então nós estávamos naquele trabalho 

de que nós iríamos fazer com poucos recursos para atender as demandas do estado do Pará de 

modo geral. Na verdade, só fazendo uma correção, não foi o fato de a governadora ir, nós 
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também estávamos nos apropriando dos problemas do estado, do que nós poderíamos atender 

ou não dentro das nossas possibilidades. E resolvemos atender o Festival das Tribos de Juruti 

porque realmente é um festival importante para a manifestação cultural do povo paraense. 

Inclusive é considerado patrimônio para o povo do Pará, como é a Marujada de São Benedito, 

o Sairé e muitas outras manifestações. Eu estranho a ausência de plano de trabalho porque 

dificilmente nós deixamos ou permitimos que o recurso seja liberado sem que haja um plano. 

Até como houve uma manifestação inicial de que existia um plano, eu confesso para vocês que 

na minha defesa eu não procurei a Secult para tentar pegar este plano, porque eu fui pelo 

relatório que dizia que o plano existia. Laudo conclusivo também existe, provavelmente não 

tenha contemplado ou contentado a quem fez a análise das contas, mas existe um laudo técnico 

feito pelo servidor responsável, que foi o servidor Renato, à época. Eu confesso que como 

secretário eu não tenho tempo de ler todos os laudos que são apresentados, eu não tenho essa 

condição, porque são muitos convênios que são firmados. Então não existe forma de ler os 

laudos conclusivos, mas ele existe. Eu estive pessoalmente em Juruti e eu sempre procurei, 

alguns conselheiros são testemunhas, acompanhar as manifestações culturais do estado 

pessoalmente, não importava a localidade, podia ser em uma comunidade do interior de um 

município do estado do Pará: Augusto Corrêa, Irituia, Novo Repartimento. Eu virei aquelas 

localidades, eu ia para o município, levava seis horas de carro para chegar lá e depois mais 

quatro horas para chegar ao interior de Novo Repartimento, sempre procurando acompanhar 

e tentar fazer o mínimo de planejamento com essas comunidades. Então não houve nenhum 

tipo de dolo, alguns erros de formalidade realmente aconteceram. Existe o aspecto que é 

colocado no relatório, eu acho que o fiscal do convênio ter dito que não recebeu o relatório da 

Prefeitura de Juruti. É porque antes, quando nós assumimos a Secretaria, a tramitação era 

assim: entregava-se o relatório no Tribunal de Contas do Estado e repassava-se uma cópia 

para o órgão que foi o órgão concedente. Este era o processo de tramitação. O servidor esteve 

presente no Festival das Tribos, fez as fotos e o laudo, que ele considerou como conclusivo, e 

enviou para cá. Mas eu posso afirmar que não houve dolo. Realmente as tribos, diferente do 

que se colocou, são partes interessadas, sim, no festival, porque elas é quem fazem ele 

acontecer. Sem as tribos Mundurukus e Muirapinima, o festival não existe, só vai existir em 

função da existência dessas tribos. No município de Faro tem uma comunidade no interior que 
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também realiza um Festival de Bois, poucas pessoas foram lá. Você tem que ir para Faro, que 

já difícil de chegar lá, na divisa com o Amazonas, e depois você tem que pegar um barco 

durante uma hora para chegar até essa comunidade, que realiza um grande festival. Então as 

dificuldades são imensas. Eu peço às vossas excelências que considerem a aprovação das 

contas e, no meu caso particular, que é a aplicação da multa, eu pediria que esta aplicação 

não se consumasse, porque realmente houve o laudo, eu acho que existe um plano de trabalho, 

talvez tenha que verificar com a Secult. O festival aconteceu, ele foi fiscalizado e o erro de 

formalidade até mesmo em função de um princípio de gestão. Quando eu assumi a Secretaria 

de Cultura do estado nós tínhamos uma grande quantidade de servidores temporários, quando 

eu deixei a Secretaria só existia um servidor temporário, que porque não foi contemplado no 

concurso público. E todos os outros servidores foram servidores efetivos de carreira. E quem 

fez toda a tramitação do processo de Juruti foram servidores que já estavam na Secult, ou seja, 

não foram servidores recentes. Então eu acredito que aquilo ali já era uma forma de se 

estabelecer convênios que, com o tempo, a partir de várias orientações que foram chegando 

tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público, eles foram sendo modificados, mas 

ainda assim existem os problemas de formalidade. Eu agradeço aos conselheiros. A matéria foi 

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

Sabino de Oliveira Junior: Senhor presidente, Dr. Felipe Rosa Cruz, conselheiro Nelson, nosso 

decano, conselheira Lourdes Lima, doutor Odilon, conselheira Rosa, Milene e Daniel. Bom dia 

a todos. Existe essa dificuldade no estado do Pará com essa questão dos convênios, senhor 

presidente. É uma coisa antiga essa situação e não é culpa do governo ou do partido A, B, C. A 

questão não é essa. As razões já foram apontadas pelo eminente ex-deputado Edilson Moura e 

pelo advogado dr. Nelson Luiz Diniz. E são inúmeras as questões. E então dr. Felipe, nós 

temos, por exemplo, o Círio de Nazaré, que talvez seja a maior festa religiosa do Brasil, e não 

deixa de ser cultural, que completou este ano – eu pedi a informação à Secretaria, o dr. Jorge, 

que imediatamente nos informou – exatamente 224 anos em 2016. E todo o tempo é no segundo 

domingo de outubro, a data já está marcada. Todo ano o Círio faz convênio com o estado, e 

teve casos de o dinheiro ser liberado depois do evento. Eu me lembro de um convênio que veio 

toda a comitiva do Círio de Nazaré, diretoria e tudo mais para tentar fazer uma justificativa, 

porque tem que prestar contas, já que o dinheiro é público. Foi assinado um convênio de 1 
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milhão de reais e o dinheiro foi repassado depois do Círio. Como é que faz com essa questão, 

se as despesas já foram realizadas? O Círio começa a organização e planejamento quando 

acaba o Círio anterior. Mas a organização pediu recursos na véspera ou depois? Não, 

assinaram os documentos quatro ou cinco meses antes. A questão é fluxo de caixa. Situações 

como essa que o dr. Nelson colocou de não existir o banco na região, uma série de questões 

acontecem no estado, como é continental, maravilhoso, com culturas diferentes, regiões com 

suas peculiaridades totalmente diferentes das outras. É lamentável que isso ocorra. Qualquer 

um de nós sabe que o planejamento e organização são fundamentais para que a coisa aconteça 

a contento e tenha o êxito desejado. Mas nós temos casos também de fazer um convênio de 200 

mil e só liberar 100 mil. É uma parte e, às vezes, liberam essa parte em uma data que não foi a 

combinada no convênio. Então chega numa época em que o Marajó e o Baixo Amazonas 

enchem, por exemplo, ou secam. São várias situações que nós temos que levar em consideração 

ao fazer esse tipo de análise. Eu entendo que é um problema que o estado tem, e nós já 

debatemos internamente essa questão, inclusive de estudar uma resolução para que o estado 

seja responsabilizado por isso. Ou fazemos uma resolução para que o estado só faça os 

convênios se for liberar o recurso na data, ou seja, tem uma série de questões que são 

envolvidas. Eu não estou falando de governador A, B, C ou algum partido, a questão não é 

essa, é a máquina, que muitas vezes pelas dificuldades de um estado continental, onde há toda 

essa situação que a burocracia impõe, acaba deixando aqui e ali uma formalidade a não ser 

cumprida. Mas absolutamente nada de má fé, desvio, pelo menos na maioria dos convênios que 

nós temos conhecimento no Tribunal, que são mais de 10 mil convênios que temos aqui, a 

maioria absoluta não existe esse tipo de comportamento de conduta de má fé ou de desvio. Às 

vezes é uma burocracia ou falta de orientação e, basicamente, é isso que acontece. Neste caso 

eu entendo perfeitamente esta questão e acho que deve ser observada a defesa do eminente 

advogado e a defesa do deputado Edilson Moura, porque são coisas que acontecem de fato no 

estado do Pará, e não existe comprovação nos autos de má fé, desvio de conduta ou qualquer 

tipo de coisa. São questões burocráticas que o estado nos impõe, que às vezes acontecem e nós 

temos que buscar fazer a justiça, aplicar a verdade real e não, por conta de um artigo ou outro, 

cometer uma injustiça com quem não cometeu. Eu queria fazer essa ponderação porque não é 

a primeira vez que falamos dessas questões, vossa excelência é testemunha e sabe que já 
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tivemos prefeitos aqui dizendo que receberam apenas 25% do valor conveniado e assim, 

sucessivamente, a obra atrasa, você vai verificar, quer dizer, são questões que acabam 

complicando no final essa questão toda. Portanto eu quero registrar a importância deste 

evento e, sinceramente, vejo como um dos maiores do estado do Pará, não sei se é o segundo, 

como disse o dr. Nelson, na região de Santarém tem o Sairé e também é uma movimentação 

muito grande, só a cidade tem cerca de 300 mil habitantes, fora todos os visitantes que vêm do 

Amazonas e do Pará, ou seja, toda uma grande mobilização. Eu não estou dizendo que Juruti 

não seja grande também, mas enfim, não deixa de ser um dos maiores eventos do estado do 

Pará, isso é verdade, e não tem o que se discutir. Eu coloquei essa questão para que fique 

registrado nos anais a minha preocupação com relação ao acompanhamento desses convênios, 

pois muitas vezes eles não ocorrem como é planejado e como se deseja. E a falha não é o 

desvio de recurso ou má fé, absolutamente é questão burocrática, às vezes, falta de recurso 

naquele momento, caiu arrecadação, ou seja, tem uma série de questões que é levada em 

consideração no momento. O importante é que foi executado, o objetivo foi alcançado, o evento 

foi realizado, se manteve a tradição e isso é o que deve ser considerado mais importante. 

Presidente, eu agradeço a palavra que vossa excelência me concedeu e devolvo a vossa 

excelência. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar 

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

importância de R$80.000,00 (oitenta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$8.000,00 (oito mil reais) pelo débito apontado; R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) 

pela grave infração a norma legal e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela remessa 

intempestiva das contas e, ainda, com recomendações à SEDUC. 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 pela irregularidade sem devolução de valor, menos a multa de 8 mil, 

mas com as outras multas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, efetivamente o conselheiro Odilon é quem preside a 

instrução do processo, estudou e conhece o processo profundamente. Eu me baseio pelo que 

acontece de um modo geral nos convênios do estado, em vários outros tipos de convênio e 

também pela defesa do dr. Nelson e do deputado Edilson Moura. Então, em virtude desta 
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questão, data vênia o eminente relator, eu queria pedir para dar uma analisada no processo 

para consolidar o meu voto em virtude dessas situações que ocorrem corriqueiramente no 

estado, independentemente de cor partidária, para que nós possamos, efetivamente, emitir um 

voto com maior convencimento e clareza. Eu peço vista do processo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu concedo vistas a 

Vossa Excelência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50298-0, que trata da 

Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência 6º. Centro Regional de Saúde-Barcarena, exercício financeiro de 2010, 

responsável Luziane Cravo Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação da multa regimental, 

além da remessa da cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará para 

proceder encaminhamentos necessários à promoção, perante o Judiciário, de possíveis 

responsabilizações criminais e cíveis-administrativas dos gestores implicados na espécie 

examinada (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador da responsável pelas 

presentes contas, doutor Fábio Magno, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da 

Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom 

dia presidente. Senhor presidente, na sua pessoa eu saúdo todos os demais conselheiros. Eu 

gostaria de fazer duas solicitações no momento. Basicamente nós temos uma situação de nova 

documentação a ser apresentada, por isso eu gostaria de solicitar a reabertura da instrução 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para receber a documentação e solicitar a 

reabertura da instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2002/51591-5, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Paulo Fernando Macieira Peixoto, cujo 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu 
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desprovimento (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, senhor Paulo 

Fernando Macieira Peixoto, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Senhor 

presidente e excelentíssimos conselheiros deste Tribunal. Compareço neste plenário para 

apresentar defesa oral e solicitar reabertura processual conforme novos fatos. Este é um 

assunto de alta complexidade que envolve até engenharia subaquática. Os documentos estão 

anexos também nos autos do processo. As considerações a seguir são pertinentes ao recurso de 

consideração em referência. A administração municipal, tendo como objetivo solucionar de vez 

um crônico problema enfrentado pela população da cidade, na época construíram 16 pontes de 

madeira e todas foram ao fundo. Era para a locomoção de uma margem para a outra sobre o 

Igarapé, que dá acesso para à Praia do Araruna e desenvolver o turismo local. Como solução 

decidimos pleitear e obter junto à Setran, Secretaria de Transporte, recursos para a construção 

de uma passarela de pedestres em concreto armado. Já tiveram 15 ou 16 pontes anteriores de 

madeira todos os anos durante o mês de março. Foi firmado o convênio número 13/ 97, que 

teve como objeto a execução da infraestrutura da fundação, uma obra em parceria com a 

Prefeitura, pilares e fornecimento e cravação das estacas de uma passarela para pedestres. 

Para o início dos trabalhos foi liberada a importância de 30 mil reais pela Setran para fazer 

este serviço. Cumpridas as formalidades legais pela Prefeitura, com a realização da licitação, 

carta convite, com número de 5 a 7 firmas foram convidadas. Eu acho que o município não tem 

engenheiro estabelecido e nem firma nenhuma. Foram notificadas e assinaram a notificação. 

Convidadas, apenas compareceu a firma Aliverti Engenharia Construção e Incorporação Ltda, 

sendo homologada a licitação vencedora com o parecer da Procuradoria Jurídica da obra, 

com o preço global de 95.129 reais. Justifica-se a decisão pela natureza urgente do início das 

obras, o convênio foi assinado em setembro, já se passaram 18 anos e tinha uma validade de 

120 dias. E justificando natureza urgente em face da proximidade do período invernoso, que 

inunda toda a região com as severas enchentes, elevava os índices pluviométricos no local, que 

com o adiamento da licitação poderiam inviabilizar o empreendimento e causar sérios 

prejuízos. Por isso a justificativa de termos homologado esta firma, tudo honestamente. 

Durante a execução até a conclusão deste serviço foram liberadas e pagas duas parcelas de 15 

mil reais cada, conforme as notas fiscais pela implantação de 92 estacas em linha, com uma 
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distância de 220 metros em concreto armado, com medidas de 6 e 12 metros, cravadas no bate-

estaca com a ponte branca, soldadas, tudo dentro do projeto que a Prefeitura conjuntamente 

mandou e que consta aqui que está nos autos e atendendo a autorização do fiscal normativo da 

Setran. A Setran, na época, sabia que a Prefeitura estava vindo de uma crise violenta, até com 

o salário há um ano e meio atrasado, que não tinha dinheiro para nada, nem para comprar 

remédio, e não tinha recurso técnico, científico e tecnológico que o caso requer. Inclusive eu 

estive até no departamento de hidrovias, onde o famoso e conceituado engenheiro Paulo 

Barroso se reuniu comigo e com a Aliverti, e estive com uma pessoa da Prefeitura, que não 

tinha estrutura nenhuma, mas o convênio foi adequado à realidade administrativa dela. Então 

a Setran assumiu a responsabilidade normativa de medir as estacas, ver o conteúdo de dentro, 

fazer um estudo em laboratório se fosse o caso, fazer todo o acompanhamento da situação que 

está aqui no convênio normativo e competência da Prefeitura, que colocou as estacas e estão 

aqui as fotos. Estacas de concreto armado e 16 da primeira etapa, a Prefeitura solicitou aquele 

órgão ter um aditivo, antes já com as estacas cravadas, a competência da Prefeitura se 

encerrou ali, concluiu a sua parte, prestou conta ao Tribunal de Contas do Estado, à 

comunidade, e pedimos um termo ativo para a continuidade do serviço totalmente realizados 

referente à primeira etapa. Após esses fatos e o andamento normal da obra, 43 estacas vieram 

a ruir. Eu estou dando detalhes para uma melhor compreensão. As fotografias estão aqui 

documentadas no processo, coincidindo com as superiores e imprevisíveis marés oceânicas do 

mês de março, porque lá é uma região tranquila, mas no mês de março deste ano houve um 

fenômeno aqui em Belém, eu não sei se vocês estão lembrados, que inundou até a XV de 

novembro. Eu não sei se foi o primeiro El Niño. E houve uma devastação em toda a costa, 

inclusive as barracas do pesqueiro, que eu mandei reconstituir, todas foram destruídas. O mar 

foi tão grande e os pescadores me disseram que as ondas eram tão grandes que inundaram até 

a última rua da cidade. Foi verdade, eu não tenho porque inventar nada. Fato que foi 

amplamente divulgado pela imprensa como consequência do fenômeno El Niño, que é do 

conhecimento da Marinha do Brasil. Eu estive na Marinha, no departamento de meteorologia, 

e me disseram assim: “Só com ofício da Prefeitura. Você não é mais o prefeito. Está fora do 

cargo”. Eu ia na Marinha, tinha que apresentar a carteira de identidade e lá eles me disseram: 

“O que você deseja?”. Eu dizia que queria pedir uma declaração de que este fato ocorreu, está 
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provado que ocorreu. E eles falavam: “Mas não é aqui”. Então eu desisti de acompanhar. Tal 

situação inédita comprova-se como caso fortuito e motivo de força maior, que está amparado 

na lei orgânica do Tribunal de Contas, conforme ressalva estabelecida na cláusula 1ª do 

convênio que também estabelece isso, tanto o convênio que foi firmado com a Setran, como a 

lei orgânica. Diante dos fatos, a administração municipal não se omitiu através do ofício 

44.198, 19 de maio de 1998, comunicou-se o sinistro através do laudo de inspeção do dia 13 de 

abril de 1998 expedido pela firma – olhe o nome de respeito – Paulo Barroso Engenharia Ltda, 

autora do projeto que assessorava tecnicamente aquele órgão. O projeto está nos autos do 

processo, solicitando providência à correção dos defeitos e falhas indicadas como soldagem 

deficiente da emenda das estacas de 12 e 6 metros no canal, para ser mais profundo teriam que 

levar estacas maiores de comprimento e velocidade superior a 1.9. Lá, a velocidade da maré, 

quem conhece, não é superior a 1.9, mas, neste fato, as águas entraram como se fossem um 

tsunami e inundaram as estacas e a ponte branca toda. Conforme laudo de vistoria expedida 

pelo doutor Paulo Sérgio Amaral Acatauassu Nunes, em 29 de maio, nomeado pela justiça, que 

está o processo em Soure ainda, mas eles não encontraram e até hoje tem certidões nos autos 

do processo, mas está lá, e duas ações de responsabilidade civil, que cabem a ele, à 

construtora e à Setran se responsabilizarem por este dano. Corrobora as informações acima e 

responsabiliza na conclusão do seu parecer pelo rompimento das estacas cravadas a firma 

Construtora Aliverti, por ter alterado as especificações das estacas sem consentimento do 

calculista. O cara não fez a especificação e o prefeito soube depois e ordenava as despesas. Eu 

não sou Deus para estar lá com um metro e uma fita medindo as estacas e as soldas, eu até 

nem estaria aqui vivo. A empresa Paulo Barroso Engenharia, por não ter colhido informação 

suficiente para elaborar um projeto consentâneo com a realidade local, e a Secretaria de 

Transporte, por omissão na fiscalização da obra. Isso, sim, é omissão da Secretaria de 

Transporte, está tudo provado aqui através do ofício 4.598, 19 de maio, comunicamos à 

construtora o acidente solicitando as providências a fim de corrigir as falhas e recompô-las, 

que ausentou-se do município e foi embora. Eu cheguei lá e disseram: “Não tem mais nada 

aqui”. E sem comunicar imediatamente à administração municipal. A administração aguardou 

a Setran assumir a execução e a continuidade da obra de acordo com o convênio que está na 

cláusula 5B, que a Setran tinha que continuar a obrar. E pelo bom senso e sabendo das 
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condições precárias de uma prefeitura pobre na época, sem condição e sem dinheiro para 

contratar um navio e o departamento de hidrovias, ia mobilizar de Barcarena, pois tinha caído 

algumas estacas lá, seria mais negócio ficar como está, porque quantos milhões a prefeitura 

iria gastar para resgatar as 40 estacas de dentro. E as outras ficaram. E as administrações que 

me sucederam se omitiram, sim, essas têm que ser responsabilizadas, porque não resgataram 

as estacas e não deram o que tinham condição. Até no parecer técnico do engenheiro, que 

esteve comigo pessoalmente, sugeriu que a Setran deveria ter continuado a obra, está escrito 

aqui no convênio que compete àquele órgão normativo a assumir a execução no caso de 

paralização de fato relevante que venha a ocorrer de modo a evitar descontinuidade dos 

serviços. Tendo conhecimento e não tomou as medidas cabíveis corretas pertinentes ao 

acompanhamento físico, financeiro, controle, fiscalização, análise e emissão de pareceres. Não 

tomou e tomou, porque tem os documentos aqui. A Prefeitura executou todos os itens A, B, C e 

D do convênio. Estão nos processos em trâmite deste tribunal conforme documento: plano de 

trabalho – o conselheiro Nelson tem o plano de trabalho que eles alegam que não foi 

apresentado; está o cronograma de execução, planilha de custo, construção e elaboração do 

convênio, que foram encaminhados ao engenheiro fiscal doutor Paulo Nunes, Chefe do 4º 

Núcleo Regional, que se fazia presente constantemente fiscalizando e até deu conhecimento do 

fato. O doutro Paulo Nunes deu conhecimento à Setran do fato. Ele era o fiscal, sabe o que ele 

diz ao doutor Hélio Cardoso em 02/09, presidente? Ele diz: “Informamos que o convênio 

número 13 entre a Prefeitura de Soure e a Setran está paralisado”. O fiscal. E as estacas 

foram cravadas e vieram todas abaixo. A construtora Aliverti reconhece que intencionalmente 

adquiriu as estacas fora das especificações e expediente encaminhado ao gestor municipal. 

Está aqui. Sabem o que ela diz? “Optamos por adquirir em Belém as referidas estacas, sendo 

as mesmas o mais próximo possível das projetadas, porque para obras cujas cargas previstas 

são apenas de compressão, ferragem, transporte, estacas estas já provadas, já prontas e 

cravadas que suportaria folgadamente as cargas previstas”. Isto prova que não cumpriu o que 

determinava o projeto e eu não sabia. Não foi omissão. É de responsabilidade, portanto, da 

construtora, conforme a cláusula que diz o seguinte: “O contratado é responsável direta e 

exclusivamente pela construção integral da obra, respondendo diretamente pelos danos se o 

preposto por dolo ou culpa causada”. Ela é a responsável. O Plenário do TCE, conforme 
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resolução determinou sobrestamento, atendendo o parecer da procuradora Iracema Braga, que 

foi muito sensível, competente, por encontrar-se sub judice solicitou que o processo aguardasse 

o julgamento do tribunal. O processo está lá em Soure, a prova está aqui, uma certidão da 

justiça, inclusive com trânsito em julgado das ações ordinárias, duas ações, bem como decisão 

quanto à carta precatória da juíza. Isto prova que informações contidas na certidão da 

Secretaria do fórum que diz: “Há dificuldade de localização dos processos que possivelmente 

estão arquivados”. Na transição que era manual para a informatização eles não fizeram, o 

processo parou e me prejudicou, me cerceou o direito de defesa até hoje. Eu me sinto violado 

por isso, prejudicado e perseguido neste processo. Eu sou uma pessoa honesta ontem, hoje, e 

vou ser sempre. Mais de 18 anos da execução da obra e 5 anos de término do mandato deste 

gestor, eu entendo que está amparado na lei 8.338/91, prescrição: “Consideramos prescrita 

qualquer medida que venha prejudicar os direitos constitucionais do defendente. Demais 

providências tramitam neste órgão, exceto o período de 11 de agosto de 1998 a 6 de outubro de 

1999”. Eu estive fora porque houve uma violência muito grande contra a minha pessoa, meu 

mandato foi cassado porque prestei contas para o Tribunal de Contas do Município e do 

Estado, haja vista que depois os próprios vereadores cassaram seus mandatos, eu tenho provas 

aqui, fizeram uma resolução tornando sem efeito a cassação e com isso prejudicou durante um 

ano e meio a passarela que estaria lá atendendo o desenvolvimento da cidade. Quando eu 

estivesse afastado do cargo, abruptamente anulada a decisão posteriormente pela Câmara de 

Vereadores. Está escrito o que eu estou dizendo. Está aqui no processo. A obrigação de dar 

continuidade à obra ficou a cargo dos demais gestores que me sucederam de acordo com o 

artigo 37 da Constituição Federal. Diante do exposto, no caso da minha condenação de 

14.160,00 reais, eu quero provar para os senhores que não houve omissão e peço que seja 

excluída essa responsabilidade da minha parte, com fundamento no caso preliminar, que se dê 

continuidade a ordenar à audiência do estado, determinar outras diligências que este processo 

tem que vir à tona. Ou dar como terminativa independente das providências judiciais, já que a 

parte da prestação de contas está tudo direitinho, eu já fiz a justificativa pelo atraso, e 

determinar o seu arquivamento pela ausência de pressupostos de constituição de 

desenvolvimento regular ou por racionalização administrativa. O tribunal julgará a prestação 

de contas até o término do exercício seguinte, e já se passaram 18 anos. Quantos términos de 
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exercícios seguintes passaram? Então com elevado apreço que eu tenho e que não enquadra às 

vossas excelências a consideração, que eu não vejo motivo para me enquadrarem e 

responsabilizarem por um fato que eu não me apropriei, não fiquei com esse dinheiro, nem um 

tostão, a firma recebeu os 30 mil reais, e aconteceu isso. As contas serão consideradas 

iliquidáveis. Quanto ao caso fortuito, pois foi e estão aqui, por sorte, 12 fotos, que sejam 

consideradas e que eu seja excluído do processo que, com todo respeito, eu considero um ato 

de justiça. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, eu só queria perguntar 

ao senhor Paulo Peixoto se há alguma documentação que já não esteja nos autos, porque ele 

fez um relato longo e eu não tenho a condição de conferir no momento. Então quero apenas 

saber se há alguma documentação que já não esteja nos autos para ser aqui acrescida. 

Manifestação do Senhor Paulo Fernando Macieira Peixoto: Eu tenho aqui, por exemplo, 

documentos probantes das estacas que foram cravadas e que vieram abaixo. Isso não tem nos 

autos. Eu posso juntar todos aqui para não perder a ordem. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero dizer o seguinte a Vossa Senhoria: 

se houver alguma coisa ainda não anexada aos autos, o nosso desejo é fazer a justiça 

plenamente. Peço apenas ao senhor que não anexe alguma coisa que já esteja nos autos, pois 

eu não posso conferir todo o processo aqui. Se houver alguma coisa nova eu vou propor a 

reabertura. Manifestação do Senhor Paulo Fernando Macieira Peixoto: Agora só me faltaria 

apelar a vocês para que o Tribunal de Justiça dê andamento ou para a Marinha do Brasil fazer 

um estudo, porque eu não tenho acesso, é uma área militar e para pegar essa declaração de 

que houve este fato, que foi no dia 27 de março, um fato inédito. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Deixe eu explicar. O 

Tribunal não é parte do processo, estamos julgando as contas, e eu estou indagando a vossa 

senhoria se há alguma coisa nova, extra, aos autos ainda. Manifestação do Senhor Paulo 

Fernando Macieira Peixoto: Eu tenho aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se há alguma coisa extra aos autos, pela declaração 

dele, que ficará naturalmente tomada por termo, eu proponho, sempre na homenagem ao 

princípio do direito da defesa e do contraditório que haja a reabertura para verificação desta 

documentação. Se não houver, eu apelo a vossa senhoria até que não induza esse tipo de 
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situação. Manifestação do Senhor Paulo Fernando Macieira Peixoto: Excelência, eu não estou 

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

Eu estou só dizendo, não estou acusando, pelo contrário. Estou dizendo caso houver alguma 

coisa, eu estou confiando na sua palavra. Manifestação do Senhor Paulo Fernando Macieira 

Peixoto: Mas está tudo aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas escute, o que eu estou lhe mostrando é que eu não tenho como conferir 

agora este volume enorme. Vossa senhoria está dizendo em uma sessão pública que está 

entregando documentos novos. Eu proponho ao plenário a reabertura processual. É isso. 

Encaminhe os documentos e eu faço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Senhor Paulo, o que o conselheiro relator está querendo 

saber é se o senhor tem em mãos algum documento que ainda não se encontra nos autos. 

Documentos novos. Se o senhor tiver, ele pode pedir a reabertura, se o senhor não tiver, ele 

precisa concluir o processo. Manifestação do Senhor Paulo Fernando Macieira Peixoto: Tem 

dois ou três documentos que não estão nos autos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então faça assim, conselheiro Nelson, tem 

duas saídas: reabra a instrução, orientando a secretaria, a sua assessoria, ou suspende. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Uma 

questão de ordem, presidente. Por gentileza, eu acho pela celeridade processual, vejo que o 

conselheiro relator está com a maior boa vontade observando todas as considerações feitas 

pelo dr. Paulo, se for possível, peço a vossa excelência que suspenda a votação, ficar 

sobrestada por alguns minutos e prosseguiria a pauta e em seguida voltaria. O conselheiro 

Nelson disse que não tem nenhum impedimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Os conselheiros estão de acordo? 

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

tempo para ele olhar se tem alguma situação. Apenas alguns minutos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Até porque como se trata de 

recurso, não é possível reabrir a instrução. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então vamos fazer o seguinte: nós vamos 

agora ao processo número 30 e depois ao 33. Assim que concluir o 33, nós voltamos para este 

processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 
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Eu quero até acolher e elogiar a diligente participação do conselheiro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vamos fazer assim: 

vamos suspender, nós interpretamos melhor o regimento, que no meu entendimento cabe a 

reabertura, mas vamos tirar as dúvidas, eu sempre acho isso importante. Vamos então ao 

processo número 30 da pauta. A matéria fica sobrestada. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2012/50246-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Armênio 

Oliveira Barreirinhas, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51075-0, que trata do Pedido de Rescisão 

interposto por Hildo da Costa 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 conhecimento e desprovimento (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

o procurador do recorrente, João Eudes de Carvalho Neri, estava presente e na forma como lhe 

faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos 

seguintes termos: Senhor presidente, muito bom dia, digno relator, membros do Tribunal de 

Contas do Estado. Presidente, é a primeira vez que eu faço uma sustentação oral nesta casa, 

apesar de uma militância já um tanto longínqua no direito público e direito eleitoral. E já 

cumprimento vossa excelência e parabenizo o estilo, o modo, a informalidade aplicada, 

princípio da eficiência também que eu vi por pouco tempo que passei nesta manhã aqui. Mas já 

notei que algumas coisas que se primam na justiça eleitoral, me parece que vossa excelência já 

conduz e muito bem nesta Casa, principalmente no momento em que os conselheiros têm a 

oportunidade de perguntar aos interessados, advogados, fazer questionamentos, coisa que não 

ocorre nas outras cortes judiciais, onde somente se faz a sustentação oral e depois é difícil, 

salvo uma questão de ordem ou alguma intromissão. Isso me traz, de certa maneira, a 

perspicácia, um questionamento e uma resposta, se pode obter de repente uma outra decisão 

do julgado. Senhor presidente, é um relatório pequeno. E a decisão da Corte neste caso 

concreto do senhor Hildo, lá em Abaetetuba, foi também bem sucinta no julgamento que 

ocorreu nesta Casa no mês de maio. E por que vem à tribuna? Na realidade não atuei no 

processo, fiz juntada de procuração agora e fiz somente um requerimento de cópia um tempo 
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atrás. O recorrente me procurou depois das contas terem sido julgadas e depois de uma 

impugnação de seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral, onde ele conseguiu, mesmo 

impugnado, obter 849 votos no município de Abaetetuba e hoje se encontra com este obstáculo 

a ser nomeado como primeiro suplente naquela Casa Legislativa. E daí a agonia de certa 

maneira, e até agradeço a possibilidade de um julgamento vir a ocorrer nesta data, como a 

possibilidade ainda de ele conseguir a inversão do quadro de impugnação ao seu registro de 

candidatura. O recorrente foi presidente de 2009 a 2012 de uma associação de moradores lá 

na Vila Murutinga, que é uma vila que fica na PA-151, entre o município de Abaetetuba e 

Igarapé-Miri, em uma zona rural, e firmou este convênio com a Asipag no valor de 24 mil. O 

que diz o objeto do convênio? Que peço as vossas excelências para ler. É aquisição de mesa, 

cadeira, microcomputador, impressora multifuncional, quadro magnético, material de 

expediente e pagamento de instrutores de curso para execução de projeto de incentivo à 

qualificação técnica da produção rural do Murutinga, de acordo com o plano de trabalho em 

anexo. É isso que diz. O que ocorreu na prática?  O recorrente utilizou 24 mil reais que foram 

repassados, fora os pequenos descontos que houve na conta no ano de 2010. O convênio de 

2009 e 2010 foi repassado recurso, e ele adquiriu este equipamento para a associação. 

Posteriormente, ainda no período da vigência do convênio, houve diligência da Asipag ao 

local, duas diligências, e nas duas constam fotografias nos autos, onde foram localizados 

equipamentos e posteriormente foi juntado à nota fiscal. Então nas duas diligências feitas foi 

comprovado que os objetos estavam lá e tinham sido adquiridos. Onde ocorreu a falha? Talvez 

até do recorrente em parte. É que ele, quando juntou essa documentação na prestação de 

contas, não fez qualquer outra manifestação. E isso fala depois de ter conhecimento dos autos, 

em justificativa de ele não ter feito, à época, justamente porque o convênio e o objeto era 

adquirir esse material. Pagamento de instrutores? Sim, mas se houvesse o recurso. Só foi 

suficiente para a aquisição. No momento o que ele fez foi adquirir os equipamentos com o 

recurso do governo do estado, e a associação fez um convênio com a Vale do Rio Doce. O 

problema é que a Vale, para fazer o pagamento dos instrutores e das outras etapas, houve um 

atraso e uma dificuldade, e por isso que ele não conseguiu. Quando a diligência foi feita, e não 

foi feita com a presença dele, diga-se de passagem, nem foi comunicada, ele não estava no 

local e estava em reforma a associação, justamente as salas, todas fotografadas e constando na 
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diligência. E por que o primeiro parecer foi pela aprovação? Porque o corpo técnico verificou 

que a nota fiscal era compatível, o recurso também e que os objetos foram adquiridos no 

período. Esse processo, inclusive, a sugestão era de arquivamento e só não foi porque o 

ministério público fez a análise e de certa forma também, diligentemente, o ministério público 

verificou que o objetivo era qualificar. O objetivo final seria qualificar. O equipamento serviria 

para qualificar, apesar de isso não estar bem claro no convênio feito. Era para qualificar. E 

essa qualificação, não houve juntada de outros elementos. Então o processo passou para a 

instrução. E agora há dificuldade até por questão de ordem. Se juntar em uma documentação 

posterior, relator, e o faço neste momento por dever de defesa. É que ele, morando lá na Vila 

do Murutinga, não foi notificado nenhuma vez por esta Corte. A determinação do conselheiro 

André Dias na época foi para modificar para ele apresentar a manifestação sobre a sugestão 

do ministério público de abertura de instrução. O primeiro telegrama foi até lá, o correio 

atestou nos altos não procurado. A segunda vez: não localizado. Não há uma diligência, 

senhor presidente. Nenhuma diligência concluída, mas logo em seguida foi atestado que 

transcorreu o prazo para a sua manifestação. Não poderia se manifestar, não foi localizado. 

Há quem diga que a obrigação seria dele: “Mas ele pegou recurso público e teria que prestar 

contas”. Verdade. Mas o convênio é de 2009, o prazo de 2010, nós estamos em 2016. Um 

morador da zona rural dificilmente viria aqui um dia, dois dias, um ano, dois anos, para 

verificar esses processos. Tanto que ele só veio à Casa justamente quando sofreu uma sanção. 

Uma impugnação da justiça eleitoral, e lá ele não tinha como. Tinha que se defender lá e vir 

aqui à Casa buscar satisfação. Então foi isso que ocorreu, e do próprio julgamento nesta Casa, 

ocorrido em maio, também não foi notificado. A diligência foi feita pelos correios e os correios 

não chegaram a fazer a notificação. Motivo pelo qual sequer a decisão desta Casa transitou. O 

colega que fez o recurso de rescisão pontuou essas nulidades mas não pediu anulação e eu fiz 

na Questão de ordem, até porque isso não preclue. O cerceamento de defesa é matéria 

constitucional, garantia constitucional. E este recurso que está sendo julgado hoje poderia 

muito bem ser admitido como recurso de reconsideração já que é atestado nos autos de que 

não houve nenhuma notificação ao recorrente. Mas faço isso, excelência, até como o dever do 

meu ofício aqui. Mas a questão de mérito é plenamente passiva da aprovação das contas do 

recorrente, e digo isso porque primeiro o objeto do convênio é aquisição de material. Tanto 
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que o dinheiro foi suficiente somente para aquisição, aquisição essa provada tanto pela 

documentação apresentada, a nota fiscal, como provada pelas duas diligências feitas naquela 

época ainda pela Asipag. E o recorrente juntou depois a documentação que comprova que os 

cursos foram feitos, que os equipamentos até hoje estão lá na associação, local onde ele reside 

inclusive e teve boa votação e boa aceitação naquela localidade. A localidade é local de zona 

rural, os moradores daquela localidade foram beneficiados, tanto que atestaram em documento 

idôneo para esta Corte que receberam os cursos de qualificação em computação naquela 

localidade, o valor não é tão expressivo, é de 24 mil reais, que ainda no ano de 2010 não era 

um valor tão expressivo para que fosse adquirido de tamanha monta algum recurso. Não existe 

qualquer indicativo de apropriação. A associação existe. Não é uma associação fantasma. O 

cidadão mora na localidade e comprovou que mora, que o correio, apesar de entregar os 

comprovantes de pagamento, as cobranças mensais, não se sabe por que motivo exatamente, 

não foi culpa desta Corte, não entregou as notificações. O que prejudicou severamente a defesa 

dele. No momento em que ele teve a oportunidade de juntar a documentação, a orientação 

jurídica técnica que ele não teve em nenhum momento porque ele não estava acompanhado de 

advogado, ele veio e juntou a documentação. Daí a manifestação do corpo técnico desta Casa 

pela aprovação das contas do recorrente, motivo esse que se faz o apelo também a vossa 

excelência para a aprovação destas contas, tendo em vista que o objeto simples foi 

contemplado, foi feita a aquisição dos equipamentos, a finalidade pública desse equipamento 

foi consolidada, chegou a sua finalidade e uma unidade da Vila do Murutinga foi servida e até 

hoje está servida por esse material. Fato que inclusive poderia ser feito até por diligência, se 

fosse o caso de ser requerida, mas entendemos que todo o material, a documentação juntada, a 

nota fiscal, comprovam a boa-fé, e que se houve culpa e irregularidade, ela foi uma 

irregularidade que não maculou a prestação de contas, que não macula a imagem do 

recorrente. Desse modo, excelência, se pede o provimento e a compreensão da Corte para que 

as contas sejam julgadas regulares ou, se for o caso, aprovadas com ressalva. Muito obrigado. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer o pedido e dar-lhe provimento parcial, para 

manter a irregularidade das contas, porém sem devolução de valores, excluindo a multa sobre o 

débito, mantendo a multa pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se 
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manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vamos agora então senhores voltar ao 

processo anterior, de número 2002/51591-5, desta vez eu passo direto ao relator, sua 

excelência conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, para proferir o voto. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, 

verificando a documentação, tivemos a anuência da secretaria, a Lourdes está me 

assessorando como sempre. Há toda a boa vontade da nossa parte, mas não há nada novo a 

ser acrescentado aos autos, de forma que eu peço licença para ler o voto. Acompanhando a 

manifestação nesse processo do órgão técnico que são ratificadas também pelo Ministério 

Público de Contas, conheço o presente recurso de reconsideração mas nego-lhe o pretendido 

provimento. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50334-9, que trata da Prestação 

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

procedência 7º. Centro Regional de Proteção Social – Região das Ilhas, exercício financeiro de 

2010, responsável Izabel Cristina Reis Sacramento, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação de 

multas à responsável, além das recomendações do relatório técnico (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, com devolução do montante de R$4.734,05 (quatro mil, setecentos 

e trinta e quatro reais e cinco centavos), aplicando à responsável as multas de R$946,80 

(novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) pelo débito apontado e R847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais) pelas graves infrações às normas legais. Consultado o 

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

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, no 

relatório de vossa excelência, mencionou que ele foi citado com um valor inferior antes, não é? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sim, diz 

aqui: “O TCE retifica o valor a ser devolvido passando de R$4.734,05 referente ao valor das 

despesas sem comprovação, o valor documental de R$4.110,00”. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Essa é minha dúvida: quando foi 

feita a defesa, ela na verdade se defendeu de um valor menor, não é? Mas de todo modo, ela se 

manteve silente e aceitou aquele valor em que foi citada. E agora está sendo aumentado o 

valor do débito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu digo assim, não seria R$4.700,00 e passou para R$4.100,00. Não é o contrário? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não, pelo que eu 

entendi do voto do conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Não é uma redução? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não, o conselheiro aumentou. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Devolução no montante de 

R$4.734,05. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas 

quando ela foi citada, ela foi citada por 4.100, não foi? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: No relatório: despesa sem comprovação no 

montante de 4.110 reais. O TCE aponta essas irregularidades. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Justo. Então ela foi citada por um valor menor e se 

manteve silente, então aceitou devolver 4.100, não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sim, vossa excelência então postula que isso seria 

como? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Ou a gente 

condena pelo valor que ela foi citada, ou a gente oportuniza novamente a citação dela. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Fazer nova citação, 

exatamente. Eu acho que como é por um valor menor, eu acolho a alegação de Vossa 

Excelência, ela está sendo multada por R$4.734,00 e o valor de cima é R$4.110,00. Dar a ela 

essa chance de defesa, vai economizar, se for provado, 600 reais. Então eu peço que vossa 

excelência retire de pauta, vou avaliar com mais detalhes na assessoria essa manifestação do 
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conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu prefiro, excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Está certo, sem problema. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa excelência prefere retirar de 

pauta? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sim.   

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

o pedido de vossa excelência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52792-6, que 

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

Estado, procedência Associação Cultural e Esportiva Viva Bragança, responsável Marlene de 

Cássia Silva Feitosa, 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, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais à responsável, ficando solidariamente responsáveis a Associação Cultural e 

Esportiva Viva Bragança e o senhor Domingos Juvenil Nunes de Sousa, sendo este passível de 

multa pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95 e recomendação à ALEPA (pausa). A 

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

notificada, 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 a responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$ 15.722,00 (quinze mil, setecentos e vinte e dois reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$1.572,20 (um mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos) 

pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento de prazo. 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 2005/53395-7, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada 

na Prefeitura Municipal de Piçarra, responsável Odolfo Pinto da Mota, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com sujeição à aplicação de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1862

penalidades cabíveis na espécie, inclusa multa regimental, extensiva esta aos senhores Daniel 

Henrique Ruela dos Anjos e Fernando Agostinho Cruz Dourado (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; aplicando ao responsável as multas de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela irregularidade apontada, e de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais) em razão da instauração da tomada de contas, enviando-se 

cópia desta decisão ao Ministério Público Estadual para as providências necessárias; aplicando 

aos senhores Fernando Agostinho Cruz Dourado e Daniel Henrique Ruela dos Anjos a multa no 

valor de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo não encaminhamento 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 2007/51645-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Baião, responsável Benedita do Pilar Lobo Dias, 

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

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

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

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais à responsável e 

determinação à SESPA (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificada, 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 a responsável 

em débito para com o erário estadual na importância de R$41.952,61 (quarenta e um mil, 

novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$1.000,00 (mil reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais) pela instauração da tomada 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 

2013/51193-8, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 
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Estadual em Regime de Convênio Cônego Batista Campos, responsável Jaceli Vale Ferreira, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais, ficando a autoridade 

administrativa da concedente à época sujeita, a critério do Douto Plenário, a ser solidariamente 

responsabilizada pela aplicação dos recursos, com as cominações cabíveis nos termos do art. 2º 

da Resolução TCE/PA nº 13.989/95 e, ainda, determinações à SEDUC (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificada, 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 a responsável e Iracy de Almeida Gallo Ritzman 

solidariamente responsáveis pelo débito de R$24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais), 

aplicando à cada uma, a multa de R$ 3.630,00 (três mil, seiscentos e trinta reais) pelo débito 

apontado; À responsável aplicar, ainda, a multa de R$ 1.270,50 (um mil, duzentos e setenta 

reais e cinquenta centavos) pela grave infração à norma legal e à Iracy de Almeida Gallo 

Ritzman aplicar a multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela ausência de laudo 

conclusivo. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto sem a responsabilidade 

solidária pelo débito à senhora Iracy Gallo Ritzmann, excluindo desta também a multa pelo 

débito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Peço vistas dos autos. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51213-6, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Casa do Estudante de Óbidos, responsáveis Geraldo 

da Silva Vieira e Michel Andrade dos Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais aos responsáveis extensiva a senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, 

ficando solidariamente responsáveis Geraldo da Silva Vieira e Michel Andrade dos Santos 
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(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que os responsáveis supracitados, embora 

regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para as contas irregulares, compelindo seus responsáveis à 

devolução ao erário do valor de R$22.741,40 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e um reais 

e quarenta centavos) declarando solidariamente responsável pelo débito a Casa do Estudante de 

Óbidos, aplicando a cada um dos coobrigados a multa de R$ 2.274,14 (dois mil, duzentos e 

setenta e quatro reais e quatorze centavos) pelo débito, e R$1.270,50 (um mil, duzentos e 

setenta reais e cinquenta centavos) pela instauração da tomada de contas; aplicar, ainda, à 

senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzman a multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais) pela ausência de laudo conclusivo. Por fim, devem ser remetidas cópias dos autos ao 

Ministério Público Estadual para as providências que julgar necessárias. Consultado o Plenário, 

este assim se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Voto divergente, excluindo a responsabilidade solidária da Pessoa Jurídica. 

Acompanharam o voto da relatora os conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o voto divergente. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria (4x3). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/52396-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Cultural Obidense, responsável Jorge Ary de Almeida 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentai ao responsável, ficando solidariamente 

responsáveis Jorge Ary de Almeida Ferreira e Associação Cultural Obidense e determinação à 

ALEPA (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 solidariamente 

responsáveis Jorge Ary de Almeida Ferreira e Associação Cultural Obidense em débito com o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1865

erário estadual na importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), e aplicar ao seu responsável as 

multas nos valores de R$400,00 (quatrocentos reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil 

reais) pelo não encaminhamento da prestação de contas, e determinar, após o trânsito em 

julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam 

tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto divergente, 

excluindo a responsabilidade solidária da Entidade. Acompanharam o voto do relator os 

conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Odilon Inácio Teixeira, Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e Milene Dias da Cunha. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/52379-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Centro Cultural e 

Educacional Mariocay, responsável Mário Sergio de Souza Viana, 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, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis Mário Sérgio de Souza Viana e o 

Centro Cultural e Educacional Mariocay em débito para com o estadual na importância de 

R$15.000,00 (quinze mil reais), e aplicar ao seu responsável as multas nos valores de 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pelo não 

encaminhamento da prestação de contas, e determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o 

encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas 

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

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto divergente, excluindo a 

responsabilidade solidária da Entidade. Acompanharam o voto do relator os conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, Odilon Inácio Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1866

Milene Dias da Cunha. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Acompanho o voto divergente. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator 

foi o vencedor por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52414-6, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Agência Popular de Desenvolvimento da 

Amazônia, responsável Cidileia Lima dos Santos, 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, com devolução do valor conveniado e 

aplicação das multas regimentais a responsável, ficando solidariamente responsável a Agência 

Popular de Desenvolvimento da Amazônia e determinação à ALEPA (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificada, 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 solidariamente responsáveis Cidileia Lima dos Santos 

e a Agência Popular de Desenvolvimento da Amazônia em débito estadual na importância de 

R$22.745,52 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cincoenta e dois centavos), 

e aplicar a responsável as multas nos valores de R$2.275,00 (dois mil, duzentos e setenta e 

cinco reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pelo não encaminhamento da 

prestação de contas, além de determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o 

encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas 

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

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Voto divergente, excluindo a 

responsabilidade solidária da Entidade. Acompanharam o voto do relator os conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, Odilon Inácio Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e 

Milene Dias da Cunha. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Acompanho o voto divergente. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator 

foi o vencedor por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51863-7, 

que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Itamar Cardoso do Nascimento, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, a 

matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o relator proferiu seu 
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voto para conhecer dos Embargos de Declaração, mas negar-lhe provimento, mantendo os 

termos da decisão embargada. 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 2016/51015-9, 

que trata do Pedido de Rescisão interposto por Edson Nonato Amoras de Melo, cujo Relator foi 

o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência, com retorno na sessão do dia 06.12.2016. Nos termos do 

disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados 

nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta 

(30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou o item da 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores, na matéria 

administrativa, o primeiro item é que institui o comitê diretivo de tecnologia da informação no 

âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Na sessão anterior, apenas para buscar um 

entendimento com o coordenador da área, que é o conselheiro Cipriano Sabino, mas isso já 

está pacificado, o conselheiro está de acordo, e não houve mais nenhuma alteração. É 

importante isso, até por conta do processo eletrônico, e também com a aprovação desse comitê 

diretivo de tecnologia da informação, a gente atende mais um quesito do MMD para a gente 

ganhar mais uma pontuação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: De acordo e sempre ratificando os conceitos elogiosos à equipe que 

participou, elaborou e traz essa ferramenta a mais para o tribunal de maneira que eu, com 

muita alegria, quero conceder meu voto favorável. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Estou também de acordo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Cumprimento toda a 

equipe, senhor presidente, a administração de vossa excelência, a gestão, também aprovo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Também estou de acordo, e cumprimento a equipe responsável pelo trabalho. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Igualmente 

de acordo, cumprimentando o trabalho de todos os envolvidos. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu voto de acordo e 

com louvor, agradeço muito as palavras, eu sei que é um momento de cansaço, sessão longa, e 

reconhecer o trabalho do secretário, Claudio Vinagre, Samuel, o secretário adjunto, um 

belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo à frente da secretaria de tecnologia da informação. 

Este é um trabalho muito importante. A matéria deliberada foi consubstanciada na Resolução 

nº 18.855, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Senhores conselheiros, conforme o material distribuído a vossas excelências, 

submeto à apreciação deste colegiado o plano anual de fiscalização para o exercício de 2017 

da secretaria de Controle Externo. A proposta teve sua tramitação regular e concluiu-se com 

os prazos regimentais, contemplando ainda emendas modificativas apresentadas pelos 

excelentíssimos senhores conselheiros André Dias, Cipriano Sabino, Odilon e Nelson Chaves. 

Votadas para a modificação no valor de alçada para processo de atos sujeitos a registro e para 

a inclusão de fiscalização devidamente incluídas no plano pela secretaria de controle externo e 

também já é conhecimento de todos. Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente 

aprovando a proposição da matéria, sendo consubstanciada na Resolução nº 18.856, desta data. 

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

unanimidade, senhor secretário Carlos Edilson, cumprimente toda a equipe pelo esforço e pelo 

belíssimo trabalho feito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Eu também queria cumprimentar a equipe, doutor Carlos Edilson, pelo 

empenho, procurou os conselheiros do nosso gabinete junto com o doutor Rafael, que é o 

coordenador da 5ª e conseguimos fazer algumas contribuições humildes, presidente. O doutor 

Edilson ajudou com a sua inteligência, capacidade, dedicação. Cumprimentar a ele e toda a 

equipe, senhor presidente. Era apenas esse registro, e queria me inscrever depois para falar 

sobre três assuntos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Perfeito. Muito obrigado, conselheiro Cipriano Sabino. Agora solicito à 

secretaria, eu sei que é muito trabalho para todos nós, mas é preciso, que distribua aos 

senhores conselheiros proposta de resolução de inciativa da secretaria de planejamento e 

gestão estratégica, que diz respeito à alteração da resolução número 17.949 de 2011, que 

institui o manual do sistema de planejamento e gestão do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. A proposta fica à disposição dos senhores conselheiros para sugestões e certamente com 
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o desejo de que o projeto seja aperfeiçoado, e eu espero que na próxima sessão a gente possa 

concluir a votação. Ainda tem aqui mais um. Em cumprimento do que dispõe o artigo 10 da 

resolução número 17.659 de 2009, esta presidência dá conhecimento ao plenário que o 

relatório resumido de execução orçamentária do poder executivo referente ao exercício de 

2015 foi objeto de análise pela secretaria de controle externo e pelo Ministério Público de 

Contas. Considerando os termos da resolução 17.659 de 2016, na qual aponta que foram 

adotadas as providências para o cumprimento da meta do resultado nominal fixado na LDO, 

concluindo terem sido obedecidas as disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal. O 

último item da pauta de hoje, na última sessão ordinária ficou para a deliberação nesta sessão 

de hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A 

respeito desse trabalho do sistema de planejamento. Vejo aqui até um pensamento, Michel 

Hammer, que tem tudo a ver com isso quando ele diz: “O segredo do sucesso não é prever o 

futuro mas criar uma organização que prosperará em um futuro que não pode ser previsto”. 

Quer dizer, essa ferramenta a gente já vê de primeira leitura como estou fazendo aqui, 

eventualmente, algumas sugestões poderão vir no sentido de contribuir com o trabalho, mas eu 

queria, como vossa excelência foi rápida na leitura, dizer aqui e testemunhar meu apreço pelo 

trabalho apresentado pela secretaria de planejamento, os servidores estão todos aqui 

elencados e acho que vai nos dar sempre essa ferramenta de apoio, que a gente possa ter a 

certeza no caminho a trilhar com muito mais segurança. Quando a gente vê que essas coisas se 

sucedem, os planejamentos tendo sequência, dizer aqui ao conselheiro Cipriano Sabino e 

conselheira Lourdes Lima, que um dia a gente, quem sabe, embora talvez possa ter isso por 

afora, mas aqui já temos esse princípio, essa espinha traçada, que nós nos aproximássemos na 

administração do regime parlamentarista onde a máquina administrativa é pouco mexida. 

Eventualmente mexem na cabeça, nas assessorias primeiras, mas a diretriz, o rumo 

estabelecido sofre com as intemperes do dia a dia. Uma correção aqui e acola é inerente 

porque as coisas se sucedem independente das nossas vontades. Cai arrecadação, aumenta 

arrecadação, uma série de coisas. Mas eu queria louvar esse cuidadoso trabalho aqui, vou 

olhá-lo com cuidado, a Lourdinha já sabe que vai me ajudar muito nesse sentido, mas eu 

queria já, primeiramente, como fiz para o Carlos Edilson e para a Ana quando recebemos o 

trabalho que vossa excelência falou na primeira parte, e dizer que é muito importante, a gente 
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fica muito alegre de ver que é uma coisa que foi feita com muito cuidado e esmero, para nos 

dar a chance para em cima dele podermos seguir melhor. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, eu agradeço as 

palavras de vossa excelência e tudo que vossa excelência disse, eu quero repassar à equipe da 

secretária Lilian. Uma equipe pequena, mas coordenada por ela, eles têm feito um trabalho 

grandioso na área do planejamento. E nós temos que cumprir com o regramento jurídico da 

Casa. É por isso que a gente traz mais esse trabalho para a apreciação dos senhores. Fiquei 

muito feliz com o comentário de vossa excelência e eu concordo plenamente com tudo que 

vossa excelência disse. Vamos ao último item da pauta. Novamente é uma matéria, um trabalho 

também muito importante da secretaria de controle externo, que trata da instrução normativa 

que disciplina a prestação de contas de auxílios, contribuições e subvenções repassadas pela 

administração pública estadual. Vossa excelência, o conselho Odilon, havia solicitado tempo 

para sua análise, tendo manifestado já sua concordância com o texto, sem que houvesse 

qualquer manifestação de outros membros, razão pela qual eu entendo que temos condições de 

votar hoje. Conselheiro Cipriano fez essa ponderação e vejo que a gente acatou, 

principalmente em relação à tomada de contas especial. Eu creio que é um avanço. Tudo que a 

gente está fazendo, a gente procura primeiro se espelhar nas boas práticas de outros tribunais 

e, principalmente, do TCU. Eu creio que estamos dando um passo certo. Agora isso vai 

também facilitar muito o nosso trabalho, então a matéria está em discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Concordo, fui informado da 

emenda oportunamente apresentada pelo conselheiro, quero também lhe congratular por esse 

cuidadoso olhar sobre as coisas do tribunal, e dizer que eu também estou de pleno acordo, me 

solidarizando e abraçando a equipe que propôs esse trabalho a vossa excelência, que da minha 

parte tem tudo para ser aprovado. Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente 

aprovando a proposição da matéria que foi consubstanciada nas Resoluções nºs 18.857 e 

18.858, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Cumprimento novamente a equipe da secretaria de controle externo. Senhor 

secretário, Carlos Edilson, doutora Ana Paula, que hoje é uma escritora famosíssima na mídia 

permanentemente, parabéns também por isso. Uma pessoa que consegue encontrar tempo para 

escrever livros maravilhosos. Nossa escritora, servidora da Casa, santarena, maior sucesso 
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dos livros de autoria da nossa subsecretaria, Ana Paula, que ajuda bastante o doutor Carlos 

Edilson na equipe técnica, coordenada por eles, que têm feito esses trabalhos maravilhosos. 

Ainda haverá outros antes do final da nossa administração. Senhores, eu vou franquear agora 

a palavra. Como o conselheiro Nelson falou que apesar da sessão longa ainda há realmente 

disposição para mais um pouco, à disposição dos senhores, da minha parte quero muito 

agradecer o esforço de cada conselheiro e analisar as matérias que a gente deu 

encaminhamento, e também agradecer a nossa equipe, principalmente as três secretarias de 

planejamento, controle externo e tecnologia da informação, e a orientação que eu dou é a 

seguinte: procurem os conselheiros, procurem os assessores para a gente esgotar o debate 

antes de vir a plenário. Eles têm feito isso, na medida do possível, conversando com os 

assessores dos conselheiros, conversando com os conselheiros. Eu quero aqui fazer um elogio 

aos conselheiros que têm conseguido encontrar tempo na agenda para atender os nossos 

secretários. Isso tem sido maravilhoso porque o trabalho vai fluindo naturalmente. Quem está 

na presidência tem a responsabilidade de cumprir com o que está estabelecido. É uma Casa 

que tem muitas regras, prazos e normas que a gente tem que obedecer. E eu tenho merecido 

dos senhores o apoio e isso tem facilitado bastante o nosso trabalho. O meu desejo é poder ao 

final de janeiro entregar o tribunal em boas condições, sabendo que a gente fez um esforço 

para conduzir nesses dois anos a instituição, cumprindo com tudo que é obrigação do 

presidente. A questão financeira é um detalhe que a gente não vai entrar agora, isso é um 

problema geral do país que a gente está tendo, mas de qualquer maneira as coisas estão sendo 

bem conduzidas. Quero muito agradecer publicamente, pois a gente já se aproxima do final do 

ano, antes do recesso certamente teremos a oportunidade de poder manifestar novamente esse 

agradecimento público aos nossos conselheiros e também eu quero que o Cláudio Vinagre, o 

doutor Carlos Edilson, doutora Lilian Bendahan, transmito também aos colegas secretários, 

sempre uma secretaria precisa da outra, e eu estou muito satisfeito da gente poder trabalhar 

integrados, um cooperando com o outro, estou vendo isso acontecer sem precisar estar 

chamando a atenção de qualquer secretário. E tem muita coisa que a gente vai apresentar 

ainda até o final da nossa gestão, se Deus quiser. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor presidente, nós tivemos a semana antes 

do Congresso Nacional, por coincidência o aniversário do jornal O liberal, foi exatamente no 
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dia do feriado. É importante os conselheiros sempre estarem atentos aqui e a gente se 

manifesta quando acha que é justo que a homenagem deva ser feita, como foi feita no caso, não 

só do O liberal, em outras, mesmo depois em virtude de agenda, nós fizemos reconhecimento. 

O Tribunal de Contas fez, o ministério público também. Ontem, senhor presidente, no dia 30 de 

novembro, aliás, a JUCEPA completou 140 anos. Fez aniversário. É uma data histórica e 

importante, não é? E eu faço questão porque vi o noticiário da internet e alguma coisa no 

jornal, as manifestações de todos, inclusive da conselheira Lourdes Lima, conselheiro André 

Dias, encaminharam à JUCEPA as suas manifestações pessoais através de telegrama e 

manifestações congratulando a data, efetivamente, o aniversário deste órgão tão importante 

para o estado do Pará. Eu lembro, rapidamente, senhor presidente, para não ser longo, a 

JUCEPA foi criada em 30 de novembro de 1876 e foi um ato assinado pela princesa Isabel. De 

lá para cá, tenho certeza que a empresa, funcionários, trabalhadores, a economia, vamos dizer 

assim, o produto do Pará passa pela JUCEPA também, então é muito importante esse órgão no 

desenvolvimento do estado quando ele atua bem, trabalha buscando desenvolvimento, avanço, 

facilitando as coisas ao invés de dificultar. Eu quero frisar aqui que eu pedi informações à 

JUCEPA de alguns avanços significativos dessa questão, e registro aqui a desburocratização 

dessa questão com relação às empresas, o encurtamento da distância entre o servidor público e 

o usuário da JUCEPA, a aproximação que o tribunal já vem fazendo em vários projetos, 

conselheiro Nelson, e essa aproximação com a sociedade, o serviço público, a criação de 

novos postos de atendimento em todo o estado do Pará, os municípios que não tinham 

JUCEPA, ela foi criada como ferramenta de estreitamento, exatamente aproximação das 

empresas com o objetivo de facilitar e agilizar essa legalização como se fosse um grande 

cartório, mas com várias outras funções. A JUCEPA vem buscando esse desenvolvimento, 

aproximação e agilização, o que é mais importante. Também foi lançado um livro, marcas do 

tempo, lançado pela JUCEPA, em parceria com a SECULT, inclusive esse livro conquistou o 

terceiro lugar no prêmio Jabuti agora em 2016, um prêmio nacional, e diversas ações têm sido 

empreendidas pela JUCEPA. Então vão os cumprimentos e também os parabéns ao 

governador do estado, que é efetivamente o nosso comandante de todo o estado, por esta data 

importante, não só pela data do aniversário pura e simplesmente, mas pelo avanço, pelas 

conquistas que a JUCEPA tem encaminhado nessa direção. Hoje há uma integração total com 
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os órgãos públicos, empresas, a FIEPA, enfim, todas as organizações empresariais e de 

trabalhadores estão tendo uma aproximação com uma atividade muito grande e importante 

com a JUCEPA. Há projetos e metas como, por exemplo, tantos dias para você regularizar 

uma empresa. Já caiu quase 90 por cento esse prazo, e já há uma meta estabelecida entre os 

servidores da JUCEPA de tentar fazer isso em 24 horas. Fizeram projetos que estão sendo 

implementados e estão acontecendo, isso que é importante. Então a JUCEPA é um órgão 

importante principalmente para quem tem, como eu disse, o produto do Pará, as empresas que 

produzem no Pará, geram empregos, renda, nós podemos chamar de PIB, todos passam pela 

JUCEPA. Há uma atividade muito grande deste órgão, ajudando, vamos dizer assim, no 

desenvolvimento do Pará. E quando ele emperra, senhor presidente, cria dificuldade, bota uma 

burocracia, e quando ele se fecha, vossa excelência sabe o que acontece, órgãos que põe 

dificuldade para gerar facilidade, aquelas coisas todas que vossa excelência sabe que 

lamentavelmente acontece. Ao contrário disso, a JUCEPA avança no sentido de 

desburocratizar, agilizar, abrir portas, fazer parceria, e isso é muito importante. Eu queria 

cumprimentar a diretoria da JUCEPA, a presidente, todos os órgãos, aliás, toda a equipe 

técnica de lá, e também o governador do estado, e se todos os colegas concordarem, que nós 

enviássemos votos de congratulações, louvor e parabéns, não só pelo aniversário, mas 

principalmente pelas ações, pelos projetos, pelas atitudes e atividades que a JUCEPA vem 

implementando hoje. Essa é uma contribuição que eu faço neste assunto, senhor presidente. Se 

o senhor concordar, quero já passar rapidamente para outro assunto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu estou de acordo, 

pode prosseguir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: A conselheira Lourdes Lima é testemunha, o conselheiro Nelson é o decano, 

mas ele não deixa a gente cansar, não é? Eu fico sempre atrás dele também, a gente fica nessa. 

Bom senhor presidente, rapidamente, também faz aniversário hoje, não 140 anos, mas faz 

aniversário hoje o nosso servidor, que é querido por todos aqui no tribunal, Tuffi, está aqui 

hoje, não completa os 140 anos, mas acho, conselheiro, que está em uns 40. Quase, não é? Mas 

enfim, quero também, senhor presidente, todos conhecem o Tuffi, servidor efetivo no tribunal, 

já exerceu várias funções importantes. Todos dizem e comentam entre os conselheiros que ele 

tem condições e está preparado para assumir qualquer situação do Tribunal de Contas pela 
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sua dedicação. Está constantemente se atualizando, estudando, é um grande pai de família, um 

amigo leal, companheiro, fiel. E acho que não é com o Cipriano Sabino, mas sim com o 

Tribunal de Contas, isso é o mais importante. Já exerceu funções importantes estratégicas na 

administração da conselheira Lourdes Lima, antes dela, enfim, é um servidor que a gente pode 

aplaudir e parabenizar pela sua conduta, de forma que eu quero também fazer o registro e 

pedir a Deus que o abençoe e lhe dê saúde, sabedoria, para ele e sua família, registrando 

nossos parabéns pelo seu aniversário. É uma grande pessoa acima de tudo, além de servidor, 

amigo, é um grande cara. Tuffi é um cara bacana e merece nosso reconhecimento e aplauso, e 

eu faço isso e registro aqui, senhor presidente. Para finalizar, nós tivemos senhor presidente 

uma reportagem da TV liberal que foi ao ar no final de agosto e início de setembro. A data foi 

em torno do dia primeiro, final de agosto, dia 30 de agosto ou primeiro de setembro, e foi uma 

denúncia dos alunos da escola Pedro Amazonas Pedroso, que fecharam a Almirante Barroso. 

Eu ouvi lá denúncias de várias irregularidades, foram para a rua, fecharam ela, foi uma 

confusão danada. Saiu na televisão, obviamente como era da educação, nosso gabinete ficou 

atento e o Ministério Público de Contas, através do doutor Patrick, solicitou que fosse então 

tomadas providências nesse sentido. O Tribunal de Contas, através da minha relatoria do 

gabinete, acompanhado pela minha assessoria, doutor Tuffi, toda a nossa equipe, solicitamos 

que fosse feita a inspeção dessa escola para que se constate ou não essas irregularidades. Os 

alunos estavam se queixando e fecharam inclusive a rua Almirante Barroso. Falta de água no 

bebedouro, banheiros sujos, sem condição de uso, goteira, calor excessivo na sala de aula e 

uma série de outras situações, ou seja, a estrutura física da escola não estava dando, segundo 

os alunos, as condições. Então o ministério público, através do doutor Patrick, o nosso 

gabinete atenta a essas questões, determinamos então a realização de uma inspeção ordinária 

que está sendo realizada neste momento, senhor presidente. Começou agora de manhã, enfim. 

Houve a intervenção do Ministério Público de Contas, e como a gente sempre trabalha em 

conjunto e em parceria, também está sendo realizada essa inspeção lá, neste momento, quem 

está lá com a equipe é o servidor Rafael Laredo, da quinta controladoria, fazendo a inspeção e 

observando todas essas questões que foram levantadas, inclusive ouvindo os alunos. Senhor 

presidente, essa inspeção foi determinada e é muito importante, talvez haja alguma 

repercussão na mídia, porque o departamento de comunicação do tribunal depois que soube da 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1875

informação nossa, tanto o ministério público como do gabinete, comunicou a empresa até para 

mostrar o trabalho do tribunal. Não vejo nada demais nessa questão, ao contrário, é 

importante. Nós tivemos todos os cuidados e informamos à secretaria de educação, à 

secretária de educação, sobre essa situação da inspeção que seria realizada hoje, ou seja, não 

é nada de surpresa, de supetão. Foi tudo planejado, organizado, marcada uma data com 

antecedência, foi comunicado à secretaria de educação. O tribunal hoje está realizando essa 

inspeção lá para efetivamente tomar a decisão relativa sobre o que vai acontecer, inclusive 

podendo até causar uma medida cautelar urgente por parte do tribunal se forem constatadas as 

denúncias e irregularidades no sentido de tentar resolver essa questão. Então eu considero 

importante fazer esse registro, foi uma denúncia que foi feita através dos servidores, a 

comunicação, a nossa querida servidora está informando aqui ao plenário que a TV liberal 

esteve no local, até por que fez a denúncia, e agora a inspeção esteve no local e já anunciou no 

jornal, primeira edição. Meio-dia agora sai o jornal, já foi noticiado essa inspeção do tribunal 

de contas realizando na escola, então esperamos com isso cumprir o nosso papel informando a 

todos uma iniciativa do gabinete, da relatoria, mas importantíssima atuação do doutor Patrick 

do Ministério Público de Contas, atento ao comportamento e às coisas que acontecem na 

sociedade paraense, ele agora é paraense, recebeu o título de cidadão do Pará, mas antes 

disso, porque ele pediu isso antes, já demonstrando seu carinho no sentido de não só cumprir 

seu dever, mas dar a atenção devida às demandas da sociedade. Então, senhor presidente, 

eram essas três observações que eu queria fazer, agradecendo obviamente o carinho de vossa 

excelência e todos que ficaram nos ouvindo. Depois vossa excelência pode colocar em votação 

a situação da JUCEPA, 140 anos, o aniversário do doutor Tuffi, a inspeção da escola foi 

realizada hoje e junto com o conselheiro Nelson, aliás ele vai se manifestar, mas eu faço um 

pequeno registro breve, ele fala nesse caso por nós dois, por mim e por ele, é a eleição do 

TCM, senhor presidente. Foi eleito o doutor Daniel Lavareda, conselheiro, como presidente do 

TCM, na vice-presidência ficou Mara Carvalho e como corregedor o conselheiro Zeca Araújo. 

Houve uma disputa de chapas lá, uma divergência, mas a vitoriosa foi essa que eu acabei de 

relatar. O conselheiro estava conversando comigo e com a conselheira Lourdes Lima, 

acompanhamos, inclusive foi agora pela manhã, par e passo, nós três aqui, a evolução disso e 

o resultado foi esse. O conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves deve falar sobre isso, a 
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conselheira Lourdes Lima também, nesse sentido para que a gente possa enviar lá para o TCM 

o voto de desejo de sucesso, congratulações pela vitória, mas, acima de tudo, que Deus 

abençoe a ele, seu trabalho à frente do TCM. É o nosso desejo e vontade, um grande e profícuo 

trabalho à frente do TCM. É uma sugestão que eu, com toda humildade e respeito aqui faço, o 

nome do Nelson Chaves, o meu nome, e em conjunto senhor presidente, assinando a 

conselheira Lourdes Lima também esse requerimento de votos e congratulações e desejo de 

sucesso, rogando a Deus que abençoe os três nesse novo projeto. Muito obrigado, senhor 

presidente. Desculpe eu demorar um pouquinho, mas eu considero assuntos importantes. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente, há algumas situações na vida que a gente logicamente constata, e me restaria aqui, 

eu sempre faço esta menção ao nosso saudoso governador Hélio Gueiros, já falei isso uma vez 

no plenário, porque ele às vezes é o seguinte: “Eu quero que me coloquem no palanque no fim, 

porque todo mundo fala, quando chegar no fim se eu não estiver disposto, eu digo: eu tenho 

dito”. E estava resolvido o problema. Eu lembro que depois que o Cipriano falou aqui, 

excelência, conselheiro, desculpe o tratamento fraterno ao Cipriano Sabino. Eu pouca coisa 

teria acrescentado nos temas. Faço mais pelo sentimento, coração, acho que já olhando ali 

pela prorrogação que tivemos, então passou um boi e uma boiada. Eu vou tirar a paciência de 

todos aqui, mas prometo que não vou ser longo. Em primeiro lugar eu quero dizer que como 

cidadão muito mais do que como conselheiro, eu festejo a integração das pessoas na sociedade 

e quero dizer com muita alegria para mim que quando vejo qualquer companheiro do tribunal, 

qualquer colega, servidor, que se integra na sociedade de uma certa forma, a nossa atividade 

exatamente profissional dentro da Casa. Quero dizer do fundo do coração que é motivo de 

muita alegria para mim, então eu queria me referir primeiro à Ana Paula, a questão dos 

artigos dela, que eu já tive a oportunidade de ler os contos, que esta é a sensibilidade que nós 

temos que ter, nós não podemos nos enclausurar só no tribunal, que é uma tarefa nobilíssima, 

mas nós temos que conviver com a sociedade, saber das necessidades da própria sociedade, 

dos projetos, das aspirações, e quando eu vejo a atividade literária, seja em um conto como ela 

faz, seja em um artigo técnico de um companheiro nosso, seja a integração que muitos fazem 

aqui na vida acadêmica, até cursando outras profissões ou querendo se formar em profissões 

diferentes das que já têm, ou no curso de mestrado ou doutorado, eu fico muito feliz com isso 
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porque eu acho que é uma forma, a gente pensa não de levar a imagem do tribunal, mas 

mostrando que além do técnico competente que temos aqui, que essas pessoas fazem parte da 

comunidade, essas manifestações da alma do espírito podem se fazer de diversas formas de 

uma maneira muito agradável, como Ana se manifesta em relação a vários assuntos que ela 

sente como mulher, mãe, não é? E isso é fantástico, de maneira que toda a atividade que vai 

nessa direção, eu festejo muito quando fico sabendo delas. Eu queria aqui manifestar com 

muita alegria também os 140 anos da JUCEPA, que hoje é dirigida pela Cilene, irmã do 

Cipriano Sabino. Eu não vou falar nem em relação a ele, mas pela mulher que ela é, pela 

modernidade, e dizendo que na história de 140 anos da JUCEPA é apenas a segunda mulher 

que dirige a JUCEPA, que vem em um processo enorme de modernização. A última foi a doce 

Leone, no primeiro governo do governador Almir Gabriel. Então pela Cilene que leva também 

a abertura da vida empresarial, a modernização tão requerida pelo estado brasileiro como um 

todo, e eu acho que isso é uma forma de emprestar à vida pública o seu conhecimento, a sua 

diligência, a gente tem conhecimento, eu me reservei, iria fazer o registro aqui, por isso até 

não fiz por e-mail como estava sendo, eu ia fazer e fiquei muito alegre de ver que o Cipriano 

Sabino iria registrar isso, me sinto honrado de acompanhá-lo, e dizer também da satisfação 

pessoal. E por isso eu pedi essa tolerância aqui, tem umas coisas que a vida premia a gente, 

não é? Eu me sinto premiado, porque, por exemplo, não é fácil acontecer isso em outros 

tribunais, e hoje eu venho aqui, não vou dizer nenhuma mentira porque se eu estiver mentindo, 

três dos que eu me referi já estarão aqui do meu lado: “Esse cara está mentindo, não é verdade 

o que ele está dizendo”. Eu vejo aqui no nosso plenário quatro conselheiros. Isso é uma alegria 

da vida pública para mim, estou elogiando a Cilene, mas eu tive relacionamento com o pai dela 

e com o pai do Cipriano Sabino. Nós tivemos vereadores, eu lembro, depois deputado estadual, 

eu sempre cobro isso dele porque meu amigo Cipriano pai, agora anda muito por São Paulo, e 

lá eu acho que está faltando café, porque o pai sempre me chamava para dizer: “Como é que 

meu filho anda? Você é mais velho que ele, cresceu amigo, é amigo dele”. “Só me passou em 

tudo, só não me passa na idade. Nisso, ele vai ficar para trás sempre”, mas eu me relacionei 

com o Cipriano pai, um fraterno amigo meu, Cipriano sabe disso, e eu vejo ele na vida pública, 

vejo a Cilene, esteve o Celso aqui como deputado, tem o Celsinho aqui, elegeu-se vereador e 

isso é motivo de alegria de eu conviver com essas gerações todas, sem modéstia estou me 
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sentindo ainda bem de cabeça para poder estar dialogando, encaminhando assuntos com eles 

que interessam a nós ao longo do tempo. Vivi muito na casa da conselheira Lourdes, amigo dos 

meus pais, a querida dona Lulu, especialmente aquele café da tarde gostoso, colhido no quintal 

de Irituia, doutor Felipe Rosa Cruz, servido com aquele pãozinho quente com manteiga, ela 

tem servido o café. O pão com manteiga parece estar faltando, de Irituia, de maneira que eu 

fico muito feliz da vida de ter me dado essa oportunidade de vir para o plenário. Vejo a 

doutora Rosa Egídia, a circunstância que eu me aproximei do doutor Pedro Crispino, de 

grande trajetória no Ministério Público de Contas, chamo assim até, doutor Felipe, o 

procurador, o mérito por aquilo que representou, e vejam como é a vida: contando essas 

histórias que a gente vai ficando mais novo e as histórias começam a aparecer. Era o jogo 

Remo e Paysandu, Cipriano Sabino, e nós fomos, é verdade, ao estádio Evandro Almeida, 

conselheiros, a coincidência disso, e ela sabe disso, eu sempre relembro com o Pedro. Eu alvi-

azul azul e ele também, mas amigos nossos, eu era rapazinho, criancinha nessa altura, a mão 

de Deus nos levou que nós ficássemos os dois juntos. Então tinha aquela imensidão de azulinos 

e dois alvia-zuis ali. O jogo era Remo e Paysandu, na cadeira do Remo. Se o Paysandu faz um 

gol, a gente aqui, vão nos matar porque estamos só os dois. Pois eu fiquei do lado do Crispino, 

nós não nos conhecíamos, e quando o Paysandu fez um gol, eu só soube que ele era Paysandu 

porque ele apertou minha mão e eu a dele. Aí ficamos ali silentes, acompanhando aquele 

sepulcral silêncio da torcida azulina porque o gol era do Paysandu. Depois eu me reencontro 

no tribunal de contas com o Pedro Crispino, procurador do Ministério Público de Contas, 

tenho com ele relacionamento fraterno, é uma pessoa que admiro pela idade, competência, 

alvi-azul histórico como eu, e vejo a Rosinha, que vem abrilhantar, desfalca o Ministério 

Público de Contas, até hoje o Felipe Rosa Cruz sente essa ausência, mas nós festejamos porque 

ela veio para cá, e afinal de contas não saiu do ministério público. E está ali a cadeira vazia do 

André. Todo mundo sabe que fui amigo do pai dele, da família dele, e eu me vejo sentado no 

plenário com a exceção do conselheiro Odilon, não tive a honra de conhecer seus ancestrais, 

porque chegou de fora aqui, não é? Eu conheci o pai de vossa excelência, conselheiro Luís 

Cunha, recebeu-me tão bem lá em Augusto Correa, de maneira que eu acho que isso aqui, para 

a vida da gente, que temos o peso do serviço, da obrigação, isso nos faz mais próximos, nos faz 

mais fraternos, mais amigos, de poder ter além dessa convivência aqui, é bem verdade que ali 
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há uma discordância, mas como seria ruim um colegiado que não tivesse discordância. 

Viveríamos uma ditadura, então eu quero dizer que esse fato eu festejo muito intimamente, todo 

dia. Eu tenho certeza que sou considerado amigo por eles. Eu os considero meus amigos, mas 

eu tenho o sentimento da fraternidade porque na hora que a gente se relaciona com um deles, 

eu sinceramente vejo a figura dos pais, porque, infelizmente não estão mais presentes os pais 

da Lourdes Lima, são pessoas que convivem com a gente e eu me sinto rigorosamente 

premiado de poder ter tido essa oportunidade de ser amigo dos pais e estar convivendo 

fraternalmente com os filhos. O Tuffi foi mencionado aqui como aniversariante do dia. Eu acho 

que quando cheguei aqui, a maior preocupação segundo me dizia a maledicência: “O Tuffi tem 

um cuidado enorme com o xampu que ele vai usar”. Hoje o xampu talvez não faça mais grande 

diferença, não é? Mas ainda assim ele perdeu em cima mas cultivou a barba embaixo, de 

maneira que ele está agora um senhor, não é? Quero desejar para o Tuffi junto à família dele, 

toda a felicidade do mundo para que ele possa desfrutar ainda muitos anos de vida, dar essa 

prestimosa assessoria ao conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que sempre realça o 

trabalho dele, e me dirigir aqui à doutora Rosa Egídia, da escola de contas, e amanhã, 

provavelmente, eu tive a honra de ser, vamos dizer, um coadjuvante na proposta do conselheiro 

Cipriano Sabino, porque sugeri aqui a escola de contas que trouxesse aqui um instituto da mais 

alta representatividade na saúde, não é um bairrismo, na saúde do mundo, que é o instituto 

Evandro Chagas, que honra a pesquisa brasileira nesse momento do aedes aegypti, da zika, ele 

é requisitado por laboratórios e universidades dos Estados Unidos pela peculiaridade que é a 

Amazônia. Eu me lembro que o presidente Jânio Quadros, de efêmera passagem no poder, 

quando ele montou o ministério dele, ele, apavorado pelo problema da febre amarela, malária, 

veio à Amazônia e disse: “Eu quero buscar um médico, um sanitarista que conheça os 

problemas da saúde do Brasil, especialmente da Amazônia”. Levou para lá o médico cadete 

Pinheiro, que foi deputado, prefeito de Monte Alegre, senador da república, governador do 

estado e foi ministro da saúde, de profícuo trabalho no curto espaço do governo Jânio 

Quadros. E foi onde, pela primeira vez no Brasil, aplicou-se a vacina Sabin, e veio aqui o 

médico Albert Sabin para fazer a primeira rodada, porque antes era vacinação injetável, e o 

Sabin fez a vacina, de maneira que a escola de contas vai trazer aqui a essa instituição 

extraordinária que tem que ser reconhecida na devoção dos seus integrantes, às vezes no 
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anonimato dos seus servidores, que zela pela saúde não só do Pará, mas do Brasil e do mundo. 

Eu fiz uma menção para trazê-la e discutir na nossa sexta de integração, inicialmente era só 

para os nossos jurisdicionados, nós trouxemos aqui sobre todos eles o próprio governador, não 

para ser condecorado mas para falar de trabalho, de organização administrativa. Tivemos as 

autoridades federais nas figuras dos três comandantes militares, das três forças, e agora vem o 

instituto Evandro Chagas trazer para nós aquilo que ele faz na pesquisa, e não se faz saúde 

pública no mundo porque a saúde pública, fundamentalmente, as transmissíveis, e vêm por 

meio das vacinas, e o Cipriano Sabino de Oliveira Junior embora sendo eu o sanitarista 

modestamente, mas ele vislumbrou a possibilidade de dar ao instituto Evandro Chagas e, 

simbolicamente ao seu diretor e seus integrantes, o colar e a medalha Serzedello Correa. Nós 

estamos em função do tempo do conselheiro também, que é extremamente importante que ele 

esteja aqui conosco, ele tem a agenda dele, mas quem sabe amanhã a gente possa encontrar 

uma oportunidade de já amanhã fazer esse encontro que honra a todos nós. Eu quero dizer ao 

Cipriano Sabino que fiquei extremamente feliz pela proposta que ele fez, me permitiu assinar 

junto com ele essa concessão da medalha Serzedello Correa, parabenizar a conselheira Rosa 

Egídia e todos os integrantes da escola pela diligência, cuidado e carinho que têm tido com 

essas propostas todas que engrandecem a nossa Casa e queria dizer a vossa excelência, 

presidente, que não abra mão antes de deixar a presidência desta Casa, conversar com suas 

unidades administrativas. Sei que os recursos são escassos, mas nós temos uma máxima na 

engenharia, diferente dos economistas que sempre dizem que as necessidades humanas são 

muito maiores que os recursos disponíveis. E nós, engenheiros, dizemos que queremos sempre 

fazer a melhor obra pelo menor preço, então eu sei que vossa excelência encontra dificuldades 

financeiras, como todos encontram, mas não deixe de lançar o livro do Serzedello Correa. 

Entre as despesas que esta Casa terá que fazer, ela não é das mais caras e é um marco. Vejo, 

nesta lamentável tragédia administrativa que o Brasil atravessa, como será bom que a gente 

possa lançar para essa juventude, e até os mais velhos que não têm esse conhecimento, a 

fulgurante trajetória de Serzedello Correa, homem também que soma o brilhantismo à 

honradez. O instituto Evandro Chagas vem falar aqui de saúde pública e na saúde pública tudo 

que se quer é fazer as vacinas, serviços de nova estrutura, as vacinas que ele produz, e seria 

bom que nós tivéssemos uma vacina anticorrupção. O Brasil não estaria onde está, mas ainda 
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não se encontrou essa vacina. Então Serzedello Correa está na hora de ser reverenciado por 

todos, um paraense, tantos cargos ocupados na república. Vossa excelência, não desperdice 

essa oportunidade. Será um marco na administração de vossa excelência. E quero também me 

associar ao conselheiro Cipriano Sabino, às novas congratulações a nova direção do Tribunal 

de Contas dos Municípios, nós temos um relacionamento pessoal muito fraterno com todos 

eles, mais com o conselheiro Daniel Lavareda, que é o presidente, especialmente. Vossa 

excelência também é companheiro de bola dele, Cipriano Sabino, e qualquer companheiro ou 

autoridade, especialmente quando é amigo nosso que assume uma função, nós todos temos 

aqui que lutar e rezar para que ele possa conduzir o destino do tribunal e o interesse do 

público paraense, da sociedade do estado do Pará, de parabenizá-lo e me somar aos votos do 

conselheiro Cipriano Sabino no sentido de projetar e fazer votos que ele faça uma 

administração extraordinária à frente do Tribunal de Contas dos Municípios. Era mais ou 

menos isso, eu olho ali para o relógio, o tempo passa, eu peço desculpas por ter me alongado, 

mas gostaria de fazer estes comentários. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vamos lá. Nós temos que colocar em 

votação duas proposições, uma de votos de congratulações à Junta Comercial do Estado do 

Pará pelo aniversário de 140 anos, e os cumprimentos a sua presidente do momento, doutora 

Cilene Sabino e ao governador do estado do Pará, Simão Jatene. A segunda congratulação é a 

nova diretoria, o presidente, o vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas dos 

Municípios, foram eleitos na sessão de hoje realizada naquela instituição. Proposição essa 

última de autoria do conselheiro Nelson Luiz Chaves, Lourdes Lima e Cipriano Sabino. Eu vou 

colocar em votação essas duas matérias. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 0158, 0159, 0160, 

0161, 0162/2016-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano Sabino transmita à doutora Cilene 

Sabino os nossos cumprimentos. É pena que o tempo está curto para a gente estender esse 

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

Presidente, eu queria lhe interromper para que eu não cometa uma gafe, então me permita 

isso. Eu quero me dirigir ao conselheiro substituto, Daniel, para colocá-lo nos mesmos 

conceitos dos outros, não é? Como a ilustre procuradora, dizia aqui, já dei um abraço nela, e 
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também não tive a chance de conhecer seus ancestrais, mas eu trabalho com vossa excelência 

da mesma forma fraterna, amiga, e admiro muito o trabalho que vossa excelência vem fazendo 

nesta Casa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. E transmita conselheiro Cipriano Sabino à doutora Cilene Sabino os 

cumprimentos de uma instituição secular e à JUCEPA, pois a gente nunca ouve falar coisa 

ruim dela. Entra um presidente, sai outro, e a gente sente realmente que verdadeiramente a 

JUCEPA vem evoluindo, organizou o registro e cadastro dessas empresas e, realmente, é 

elogiável o trabalho que a JUCEPA vem fazendo ao longo do tempo. 140 anos é muita coisa. A 

gente já aprovou por unanimidade. E quero fazer um comentário aqui ao doutor Tuffi, conde 

do Líbano, essa barba é uma homenagem ao condado do Líbano. Não é embaixada, é a 

representação do Líbano aqui, o embaixador concedeu o título de conde do Líbano para ele. É 

conde, não é cônsul, temos aqui o conde. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas tirando a brincadeira, o Tuffi eu já o cumprimentei há 

pouco, pude te dar este abraço e tenha certeza que é comum tudo que foi dito pelo conselheiro 

Cipriano Sabino e Nelson Chaves. Você é uma referência de servidor público, teu lugar na 

secretaria vai estar sempre lá, pode voltar amanhã se quiser, e o que é bacana falar do Tuffi, 

concordando com tudo que o Cipriano, este é o pensamento que está no secretário Arlindo e no 

doutor Jorge, o reconhecimento a você, espero vê-lo na secretaria em breve. Conselheiro 

Nelson, o trabalho do livro do Serzedello Correa está pronto. Na pior das hipóteses, se eu não 

conseguir publicá-lo, vou pagar o trabalho da professora Amarilis, que o elaborou, da 

Universidade Federal do Pará, o trabalho dela será remunerado e fica a publicação para o 

novo presidente. É um belíssimo trabalho, vai ser o melhor livro do Serzedello Correa que 

teremos no Brasil. Analisando todos os outros, a professora da universidade fez isso, 

conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira Lima, ela leu todos os livros publicados até 

hoje do Serzedello. O nosso é mais completo e vai ser uma enorme contribuição que vamos 

deixar para o controle externo brasileiro. Nossa ideia era fazer um evento nacional, até porque 

em Brasília no Tribunal de Contas da União tem o instituto Serzedello Correa, e ele é 

paraense. Os restos mortais dele estão aqui. E eu não acho justo fazer um evento apenas local 

para homenageá-lo, até conversei sobre isso com o conselheiro Nelson Chaves. A nossa ideia 

era fazer um evento nacional, que a gente pudesse convidar os representantes dos outros 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1883

tribunais pelo Brasil, mas a gente vai alinhar isso, talvez eu consiga, ainda tenho dois meses de 

administração, o nosso foco agora é pagar o décimo terceiro de servidores, conselheiros, mas 

eu espero poder pelo menos deixar o livro pronto para ir para a gráfica. Remunerar a 

professora que fez esse belíssimo trabalho, o trabalho está concluído e é bom. Mas eu 

agradeço a vossa excelência, sei que foi um empenho de vossa excelência, pensou, lutou por 

isso, buscou apoio da universidade, é um trabalho maravilhoso. Se Deus quiser, nós vamos dar 

essa contribuição ao Brasil, ao sistema do tribunal de contas, homenageando a pessoa que 

serve de inspiração até hoje. Senhores, a palavra continua à disposição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Senhor presidente, serei breve. Apenas para me somar às congratulações a JUCEPA pelos seus 

140 anos de existência, parabenizar a condução que vem sendo dada pela doutora Cilene 

Sabino, que dá o testemunho de que nos primeiros atos que eu fiz enquanto procurador geral 

foram termos de cooperação com a JUCEPA, que tem sido fundamental no auxílio das 

atividades realizadas pelo Ministério Público de Contas, o acesso ao banco de dados da 

JUCEPA, o quadro societário das empresas, a toda a vida jurídica dessas empresas, isso é 

primordial para o nosso dia a dia lá. Leve meus parabéns pela condução, um órgão moderno e 

desburocratizador como esse é essencial para qualquer estado em que se pretenda fazer 

grande e enfrentar os desafios da economia que são dinâmicos e os mais variados possíveis. Ao 

colega Tuffi, queria em nome do ministério público também enviar meus parabéns, eu estou 

devendo aquela partida de vôlei. Dizem que ele é um bom jogador de vôlei. Tamanho, ele tem. 

Não sei se ele tem talento. Ele tem mão grande. Tem até um filho na seleção brasileira, então o 

DNA é bom. Acho que deve ser muito bom também o pai. O filho já é, não tenho dúvidas disso. 

Parabéns Tuffi pelo aniversário, pelo filho de sucesso, você é uma pessoa muito querida 

também pelo Ministério Público de Contas. Leve nosso abraço. Senhor presidente, eu queria 

aqui também em nome do Ministério Público de Contas me justificar desde já e pedir desculpas 

com a ausência do Ministério Público de Contas no evento de amanhã. A proposição do 

conselheiro Nelson Chaves e do conselheiro Cipriano Sabino foi referendada por esse plenário 

em conceder a medalha ao diretor do instituto Evandro Chagas, doutor Pedro Fernando, é um 

grande reconhecimento. E todos os louros são merecidos porque é um instituto de excelência 

que está na mídia diariamente, tem tido um papel fundamental no combate a essa praga que 
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assola, que é a Zika, a dengue, no desenvolvimento de vacinas, enfim, de um tratamento para 

que a gente saia disso. Amanhã vai ser ministrado lá no Ministério Público de Contas, já havia 

sido marcado anteriormente, um curso com o delegado responsável, Alexandre, responsável 

pelo laboratório de lavagem de dinheiro aqui da polícia civil do estado, e ele vai ministrar um 

curso para os procuradores e assessores, por isso desde já me justifico e peço desculpas ao 

plenário dessa Corte por não poder comparecer amanhã nessa sessão tão prestimosa e tão 

bonita que é a concessão da medalha ao diretor do Evandro Chagas. Era isso, senhor 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu quero aproveitar, conselheira Rosa Egídia, para saber com a senhora sobre as 

informações do evento de amanhã, tudo certo? A que horas inicia? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Às 10 horas da 

manhã. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: 10 horas da manhã. Eu quero aqui fazer um convite especial aos nossos conselheiros, 

assessores dos conselheiros, convocar os nossos secretários, convidar os servidores, para que 

a gente tenha esse momento especial de conhecer um pouco mais do instituto Evandro Chagas, 

que nos enche de orgulho, e também a questão da medalha, é uma decisão do conselheiro 

Nelson Chaves e Cipriano Sabino, se vai ter ou não amanhã uma outra sessão, mas espero que 

ainda hoje a gente possa confirmar a questão da segunda parte que seria a entrega da medalha 

Serzedello Correa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Também não vou tomar muito tempo. Quero apenas ratificar este convite 

para a Sexta de Integração de amanhã, para dividir com os colegas as congratulações que já 

foram apresentadas à gestora da JUCEPA, doutora Cilene Sabino, também as congratulações 

ao novo grupo dirigente do Tribunal de Contas dos Municípios, ao aniversariante do dia e 

também ao ministério público e ao gabinete do doutor Cipriano Sabino, que está 

desenvolvendo inspeções em conjunto que muito vão contribuir para o engrandecimento do 

nosso estado. É isso, presidente. Muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Odilon, de acordo também com as 

proposições, tudo certinho, a decisão é unânime, a secretaria vai tomar todas as providências 

para a manifestação junto ao TCM e JUCEPA. Meus amigos, eu quero agradecer a todos, 

precisamente 13 horas, 56 minutos e 20 segundos, eu fico feliz de a sessão demorar, porque na 
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semana anterior a gente não pôde comparecer porque estávamos no congresso em Cuiabá, ou 

melhor, no quinto encontro nacional dos tribunais de contas. A gente iria fazer a prestação de 

contas hoje, não vamos fazer porque senão a sessão vai terminar três horas da tarde. Fica para 

a próxima sessão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu queria fazer um apelo à conselheira Rosa Egídia, pois já vinha conversando com o 

conselheiro Cipriano, e ele tem uma agenda previamente marcada para amanhã, sexta-feira. 

Eu quero registrar na ata desta sessão que o conselheiro Cipriano Sabino aqui, fazendo os 

contatos no celular dele, conversando conosco, vai ter a oportunidade de comparecer e eu 

queria fazer um apelo à conselheira Rosa que a condecoração ao instituto Evandro Chagas, 

que normalmente é feita no início, nós pudéssemos transferir para o final, depois da 

conferência dele, que vai dar tempo para o conselheiro. Quero registrar aqui que eu sei da 

agenda que ele já tinha, importante, até vai adiar uma saída, eu queria pedir que a conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, a anuência dela para o encaminhamento da sessão, 

fazer a condecoração depois da conferência, ao contrário do que tem sido feito. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Terei o maior 

prazer em fazer isso. O senhor autoriza presidente? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu vou determinar ao cerimonial que 

tome as providências para que a condecoração aconteça por volta de 12 horas. Está bom 

conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria até fazer um apelo ao 

procurador, doutor Felipe Rosa Cruz, e à conselheira Rosa Egídia, nós estamos aqui falando 

sobre isso, ele tem um evento importante previamente marcado, como também tenho 

compromissos, então acontece. Talvez no momento da entrega, que seja 10 minutos que ele 

pare, vem com o pessoal, entrega e volta. Porque às vezes a apresentação da integração, por 

ser técnica e importante, ela tem um tempo maior. Como ele já tem compromisso, a entrega, 

vamos dizer assim, por isso eu acho que seria possível. Eu queria apelar a ele que se fosse 

possível, naquele momento ele viria conosco, o conselheiro Nelson comigo, todos os nossos 

colegas conselheiros, doutora Rosa Egídia, vossa excelência, Odilon, André, Lourdes Lima, 

doutor Daniel, enfim, todos pudéssemos fazer essa entrega que é de importantíssimo 

reconhecimento a esse instituto em virtude do trabalho que ele presta para o Pará e para o 
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mundo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Então já fica combinado aqui, eu também determino novamente à equipe, 

ao cerimonial, escola de contas, para que 20 minutos antes da solenidade de entrega da 

medalha Serzedello Correa, o ministério público, através de seu procurador, seja informado 

que acontecerá daqui a 20 minutos para ver se ele tem condições de vir. A gente vai avisar uns 

20 minutos antes. E eu quero agradecer, conselheiro Cipriano Sabino, a sua boa vontade de 

garantir a programação de amanhã, conseguir refazer sua agenda e comparecer ao evento. Eu 

considero da maior importância a programação de amanhã, vai ser completa, é melhor para 

todo mundo, todo mundo sai ganhando, e vai ficar bom. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada 

a sessão às quatorze horas (14h00min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
 

Belém, 1º de dezembro de 2016. 
 
 
 
 

 JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 06 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 

    JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 

 
 

V I S T O: 
 
 
 
 
        LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
                       Presidente 


