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ATA Nº 5.443 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e quatro (24) do mês de janeiro do ano dois 

mil e dezessete (2017), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

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

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

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, 

Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de 

Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

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

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

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

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

Excelentíssima Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior. 

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

dezenove (19) de janeiro de 2017, 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 André Teixeira Dias: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Impedido na forma regimental. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 
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Aprovo-a. Em havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário 

que procedesse a leitura do ofício da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Manifestação 

do Senhor Secretário-Geral: Bom dia a todos. Ofício número 2.773 da Assembleia Legislativa 

do Estado do Pará. “Senhor conselheiro, estamos encaminhando à vossa excelência cópia 

anexa do requerimento número 277/2016 de autoria do deputado Celso Sabino aprovado por 

este Poder Legislativo em Sessão Plenária realizada no dia 4 de outubro de 2016. 

Atenciosamente, deputado Márcio Miranda, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará. O requerimento de apoio número 277/2016 em que é solicitado o apoio da casa ao 

projeto que pretende transformar o Aeroporto Brigadeiro Protásio de Oliveira em parque 

arborizado na capital do estado do Pará. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, na forma do artigo 186, inciso 5º do Regimento Interno dessa 

Assembleia Legislativa do Pará, este deputado e esta casa manifesta-se em apoio ao projeto 

que visa a transformação do Aeroporto Brigadeiro Protásio de Oliveira em um grande parque 

arborizado à disposição da população paraense, alavancando o turismo e o lazer na então 

capital do estado do Pará. Requeiro que sejam encaminhados os ofícios com votos de apoio 

para a prefeitura do município de Belém, na pessoa do senhor prefeito Zenaldo Rodrigues 

Coutinho Junior, que envie também ao Tribunal de Contas do Estado do Pará na pessoa do 

conselheiro Nelson Luís Teixeira Chaves. Que envie também ao chefe do Poder Executivo, 

governador Simão Robson Oliveira Jatene. E que oficie também ao major Brigadeiro Paulo 

Borba, comandante do Primeiro Comar, Comando Aéreo Militar do Norte. E que seja oficiado 

também ao superintendente substituto da Superintendência do Patrimônio da União na pessoa 

de Orlando Corrêa de Almeida Filho. E também seja oficiado ao ministro de Planejamento 

Orçamento e Gestão. Nestes termos pede encaminhamento. Palácio Cabanagem, 13 de 

setembro de 2016. Deputado Celso Sabino”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Se os conselheiros desejarem 

manifestar alguma opinião sobre o assunto nós podemos fazer agora ou no final da sessão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

eu tenho que manifestar isso, sobretudo, pela honra de ter a companhia do deputado Celso 

Sabino já ratificando um projeto que eu acho que é da sociedade, em busca dessa área do 

aeroporto. Mas a manifestação do ilustre parlamentar, com a proximidade que temos, 
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responsabilidade do seu mandato, quer dizer, a qualquer momento que uma manifestação desse 

porte aconteça e onde quer que esteja o projeto aguardando a decisão da autoridade que seja, 

é extremamente honroso. Portanto eu queria que ficasse registrado nessa sessão o meu 

reconhecimento pela iniciativa que me honra bastante e tem a voz do Poder Legislativo, que é 

a voz do povo. Ali estão representadas todas as forças da nossa sociedade. Eu quero que o 

conselheiro Cipriano Sabino, que é o irmão mais velho, e eu sei que é o modelo que o deputado 

Celso segue na sua vida pública, também possa transmitir o meu abraço de reconhecimento e 

meu carinho. E como eu digo, ratificando a honra de ter um projeto da nossa iniciativa 

ratificada por um deputado atuante, que hoje é líder do partido que representa na Assembleia 

Legislativa, e que nós ainda possamos ter a alegria e de ver uma área de 60 hectares sendo 

finalmente colocada à disposição da nossa sociedade, especialmente aquela faixa mais carente, 

do ponto de vista econômico e financeiro, para quem possa ter um momento de lazer e alegria. 

Enfim, eu quero registrar nessa sessão o meu agradecimento e meu fraterno abraço ao 

deputado Celso Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Bom dia a todos. Bom dia presidente, doutor Felipe, conselheiro Nelson, 

conselheira Lourdes, Conselheiro André, conselheiro Odilon, Conselheira Rosa, eminentes 

conselheiros substitutos, colegas da secretaria, senhoras e senhores. É um comentário 

importante, acredito eu, senhor presidente, com toda humildade. O conselheiro Nelson falou 

muito bem da importância. Mas veja que o encaminhamento de apoiamento total ao projeto foi 

aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Isso é o que diz o encaminhamento do ofício. 

A Assembleia, como todos sabem, é composta por diversos partidos políticos, de ideologias e 

pensamentos diferentes. E deve ser levado em consideração em que pese todas essas diferenças 

que podem ocorrer no Parlamento, que é salutar, todos aprovaram a ideia e o projeto. Segunda 

questão: não há manifestação absolutamente contrária ou qualquer tipo de sugestão diferente 

do projeto inicial idealizado pelo conselheiro Nelson Chaves. Outra questão é que ele 

transmite o posicionamento do Poder Legislativo Estadual a todos os órgãos que tenham, de 

alguma maneira, algum tipo de interferência no processo do projeto. As Forças Armadas, 

através da Aeronáutica, ao governador do estado, à prefeitura de Belém, ao patrimônio da 

União, ou seja, é um apoiamento do Poder Legislativo Estadual com a assinatura de todos os 

partidos políticos, todos os integrantes da casa, acredito eu que não foi só merecido pois é um 
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projeto importante para a nossa cidade, ainda mais agora que comemoramos 401 anos, então 

mais do que nunca está na hora de definirmos essa questão. Portanto eu quero cumprimentar o 

deputado Celso, todos os parlamentares que presenciaram e participaram da discussão sobre a 

aprovação e, obviamente, cumprimentar o idealista desse projeto tão importante para o estado 

do Pará e para a cidade de Belém, que é o conselheiro Nelson Chaves. Eu faço esses 

destaques, pois eu acredito que é importante frisar que foi aprovado por unanimidade, ou seja, 

por todos os partidos, e que foi informada a posição positiva, aprovando, aplaudindo o projeto 

a todas as autoridades que de alguma maneira estariam direta ou indiretamente envolvidas no 

processo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Bom dia presidente. Bom dia aos conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, 

André Dias, Odilon Teixeira, seja bem-vindo, doutor Odilon e doutora Rosa. Bom dia aos 

conselheiros substitutos, doutor Julival, Daniel e Edvaldo. Nosso procurador geral, doutor 

Felipe, seja sempre bem-vindo. Bom dia aos procuradores, servidores e servidoras dessa Casa 

e jurisdicionados aqui presentes. É sempre uma honra vermos os conselheiros aqui conosco e o 

conselheiro Nelson Chaves sempre na vanguarda, buscando trazer melhorias para o próprio 

Tribunal e, mesmo como cidadão, buscando trazer projetos para o nosso estado, porque esse 

projeto vai refletir com certeza em todo o estado do Pará. Eu parabenizo o deputado Celso 

Sabino e todos os deputados que tiveram esse privilégio de deixar seu aval nesse projeto tão 

importante, se manifestaram e enviaram para essa Casa esse documento nos comunicando da 

decisão dos deputados estaduais, que realmente são nossos legítimos representantes. Eu 

gostaria de parabenizá-los, deputado Celso Sabino, irmão do conselheiro Cipriano Sabino e 

também toda a Assembleia Legislativa e o propositor desse projeto que vem ao longo de alguns 

anos lutando, não são dias, mas sim meses e anos, mas com certeza agora se aproxima de 

acontecer. Dizia o doutor Hélio Gueiros: “É caminhando que se encontra o caminho”. Então 

ele vem caminhando ao longo desses anos e o caminho com certeza já está quase concluído 

para realmente trazer mais uma belíssima obra para a nossa capital paraense, que vai deixar 

seu brilho, seu legado, conselheiro Nelson, com a iniciativa para as atuais e futuras gerações. 

Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Senhor secretário, para ler o segundo documento, que trata do certificado 

emitido pela Cruz Vermelha Brasileira. Manifestação do Senhor-Secretário Geral: A Cruz 
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Vermelha Brasileira do Pará, com base em seu estatuto, confere este certificado ao Tribunal de 

Contas do Estado do Pará em agradecimento aos relevantes serviços prestados à Cruz 

Vermelha Brasileira do Pará, por sua dedicação no importante trabalho de ajuda humanitária 

que tanto dignifica a história desta instituição. Belém, 21 de dezembro de 2016. Assina, Jane 

Oliveira Hassegawa, presidente da Cruz vermelha”. É o expediente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu também 

aproveito para registrar e parabenizar o deputado Celso Sabino. É uma homenagem ao ideal 

do conselheiro Nelson Chaves. O projeto ganha força e, como bem disse a conselheira Lourdes 

Lima, lembrando aqui do ex-governador Hélio Gueiros, que dizia que caminhando é que se 

encontra o caminho. Eu acho que esse caminho está ficando pavimentado, conselheira Lourdes 

e Nelson, eu creio que agora ficou mais fácil, porque as autoridades públicas, que têm poder 

para decidir, estão bastante envolvidas, sensibilizadas e eu creio que é uma questão de tempo 

para que tenhamos essa decisão tomada e ver o parque acontecendo na cidade para o bem de 

todos e felicidade geral de Belém. Logo após as manifestações, Sua Excelência proferiu o 

seguinte discurso: Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão à 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 2015/50567-

4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Administração, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas 

pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 08/11/2016. Cumprindo 

dispositivo regimental e já aferidas as manifestações averbadas durante a sessão supracitada, 

ocasião em que o representante do Ministério Público de Contas opinou indeferimento do 

registro com recomendações à SEAD. Conhecido ainda o voto do conselheiro relator, que 

proferiu voto no sentido de denegar o registro e determinar à Sead para cessar pagamento dos 

respectivos vencimentos e adotar as providências cabíveis para a extinção do contrato da 

servidora em questão, no prazo de 15 (quinze) dias, o que deverá ser comunicado a este 

Tribunal de Contas em igual prazo, sob pena de responsabilidade solidária, com fundamento no 

inciso II do art. 109 do RITCE. Conhecidos ainda os votos dos conselheiros Nelson Luís 
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Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior e substituto convocado Edvaldo Fernandes 

de Souza, que acompanharam o relator; enquanto que a conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira divergiu do Relator ao deferir em caráter excepcional o registro da admissão, sendo 

acompanhada pela conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No retorno do 

julgamento, sessão ordinária desta data, Sua Excelência proferiu o voto-vista para deferir  

excepcionalmente o registro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu queria fazer uma pequena contribuição, excelência. É apenas 

para alertar sobre aquele aspecto do regimento, daquela questão e que uma vez ou duas 

ocorreu comigo essa votação. E agora eu estou vendo aqui que me parece que se repetiu. Uma 

vez nós tivemos uma substituição e o conselheiro titular retornou ao cargo, se sentiu apto e 

votou. Então se formos computar todos os votos, teríamos oito. E tem aquela questão de 

considerarmos a substituição com a estrita necessidade de estabelecer um quórum. Vejam bem 

que o eminente conselheiro substituto Edvaldo Fernandes votou. Já encerrou, iríamos para 

uma próxima matéria, mas estou chamando o assunto apenas para conversarmos no sentido de 

não termos dois posicionamentos. Quem tem, na minha opinião, o direito total de votar é o 

conselheiro titular, e isso não há o que se discutir. É somente essa questão que eu faço a 

observação. Pode prosseguir a votação, eu apenas queria registrar essa questão. Fazer esse 

registro, o quórum estabelecido totalmente, e houve a votação total dos sete conselheiros que 

estão votando definitivamente de forma titular. Era apenas isso, muito obrigado. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 

exercício): É porque o nosso regimento diz que o titular, convencendo-se de que está apto a 

votar, pode fazê-lo, e não tinha sido proclamada a votação. Eu compreendo que este é o seu 

entendimento, como também é o meu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas nesse aspecto é muito importante o processo que não tem 

grande indagação, mas é de extrema relevância a preocupação do conselheiro Cipriano 

Sabino, porque aqui, com todo respeito a todos nós, ao contrário do jargão popular que diz: 

“O que abunda não prejudica”. Neste caso é o que abunda, prejudica, porque o Plenário não 

pode ser constituído de oito. Então a votação plena tem que ser sete e realmente é um fato, 

como eu digo, não é um processo de grande relevância, outros tantos já foram votados nesse 

sentido, mas quando forem ler a ata e alguma pessoa que pesquise historicamente verá que o 
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tribunal em uma sessão plenária registrou uma decisão com oito votos. Eu não sei se defendo 

uma tese extemporânea, não foi porque eventualmente aconteceu com o nosso queridíssimo 

conselheiro André, poderia acontecer comigo e outros tantos. Eu não sei se no momento em 

que o conselheiro, ausente da sessão, estando sendo substituído por um conselheiro substituto, 

aquilo fica definitivo, mesmo que nós tenhamos condição de declarar esclarecido, como foi o 

caso do conselheiro André. Eu acho que devemos chegar no ponto conclusivo, porque eu penso 

que nenhuma decisão nossa pode sair por oito votos. Isso é o que eu acho que tem que ser 

corrigido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): Não foi considerado porque a proclamação da votação 

aconteceu hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Tudo bem, vamos encaminhar. Despersonalizando os votos, qual é o voto que ficou 

abstraído na votação? Para que ela não seja colocada, como faz com o voto do ilustre 

conselheiro substituto que já votou. Ele já tinha votado. É o direito que ele teve de votar. É isso 

que eu estou dizendo. A respeito de todos nós, não há nem divergência. A situação é simples, o 

processo não tem grandes indagações, mas quando for ler a ata da sessão, vai ter lá que na 

sessão tal fulano e ciclano votaram a favor, até aí tudo bem, então aparece que o ilustre 

conselheiro André votou. Depois no resultado aparece que os oito votaram. É somente isso que 

eu estou querendo alertar o Plenário, para que, se eventualmente esta verificação for 

equivocada, nós teremos que encontrar uma saída porque provavelmente a situação se repetirá 

ao longo do tempo. E se nós estivermos equivocados, vamos corrigir logo o equívoco. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Bom dia a 

todos. Primeiramente, neste processo não haveria problema porque o conselheiro substituo 

Edvaldo votou igual ao voto do conselheiro André, ou seja, acompanhou a divergência. O 

conselheiro Edvaldo votou com o relator, ou seja, então vai ter diferença, só que no nosso 

regimento não está claro como fica. Só que ele afirma que nos casos obscuros podemos aplicar 

o regimento do TCU. E o TCU fala que quando um substituto já votou, permanecerá o seu voto. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa 

excelência aborda com total propriedade. Veja o placar? Nelson, Cipriano, Edvaldo e o 

Relator Odilon, quatro. Os outros quatro, fica quatro a quatro. Não é? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes, vossa 
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excelência está presidindo a votação. Nós tivemos essa discussão anteriormente e eu não quero 

entrar no mérito dessa discussão respeitando o entendimento de cada um. No meu 

entendimento é válido o voto do conselheiro substituto porque é uma continuidade daquela 

votação, mas isso é uma polêmica aqui na Casa e eu não vou entrar no mérito disso, porque 

recorremos subsidiariamente ao regimento do TCU, já que o nosso não é claro. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 

exercício): Mas o titular está apto a votar, e está presente nessa sessão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas é o que diz o regimento do 

TCU, que nós recorremos subsidiariamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou meter a minha colher enferrujada de novo 

na discussão. Vejam bem, na ocasião da substituição, poderes plenos, irreversíveis para quem 

votou. Eu não estava presente, então ele me substituiu naquela ocasião, o fato se consumou. 

Seria uma modificação total. Naquele momento, por ausência de um titular, eu fui substituído 

por um conselheiro substituto. Eu estava ausente. Se ele não tivesse votado seria uma outra 

coisa, mas seu voto foi configurado, expresso, não pode mais ser descaracterizado. É isso que 

eu penso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu queria 

concordar com vossa excelência. O ato não foi concluído. Como não foi, sua excelência, o 

presidente, pediu vistas. Foi começada uma nova sessão onde foi discutido o voto de vistas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa 

excelência me permite um aparte, mas a sessão não foi invalidada, foi pedido voto vista, mas 

daquele ponto para frente. Aquilo que já havia sido expresso pela manifestação do Plenário já 

está pacificado. Foi pedido vista, mas já tinha votado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Assim como o voto não foi concluído, não homologado e nem 

declarado nenhuma vitória para A, B ou C de uma posição. Com o voto vista começou uma 

nova sessão onde estão declarados quem são os conselheiros que estão aptos a participar desta 

sessão. Eu acho que ao final desta sessão, este ato jurídico, digamos, estará sendo concluído 

de forma perfeita e não imperfeita, porque nessa sessão foi discutido o novo voto vista e foi 

posto à votação, foi arguido entre os presentes aptos a votar nessa sessão, que oito não podem 

estar presentes, só os sete. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: O fato já passou. A votação que foi colocada pelo conselheiro substituto já 
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aconteceu. Não é uma discussão de um processo que esteja brotando primeiramente no 

Plenário e já foi debatido. Neste caso, o conselheiro substituto está investido, se não estou 

presente, aquela matéria vai ser discutida de aí para frente. Eu penso que é muito difícil, vai 

dar um voto aqui e depois desfaz este voto. Aquela sessão teve uma ausência, então uma 

substituição foi feita plenamente. Nós temos que concluir o processo de ali para frente. Se ele 

estivesse na composição plenária no último lugar pela questão de antiguidade, sim, mas ele 

está substituindo um conselheiro que já se manifestou no processo. Ele está fazendo aquilo 

imbuído de toda legitimidade. Penso que é uma violência neste caso, não contra ninguém, mas 

estou falando na interpretação e até me perdoem os doutos no direito de eu estar balançando 

para tratar de uma matéria dessa, enquanto tantos doutores de direito estão presentes no 

Plenário. Mas eu acho que quando a situação é configurada e o voto foi dado, ela prossegue de 

aí para frente. Não pode voltar como se o processo tivesse começado neste instante. É o que eu 

penso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): Tanto que todos os conselheiros presentes são consultados 

novamente de seu voto, se ratificam ou se eles querem retificar. Então o fato não foi concluído 

e sendo assim há uma possibilidade de manter o seu voto ou retificá-lo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheira, se me permite, 

porque saiu uma história pelo meio, nós vamos passando pelo tempo e pela vida e as coisas 

vão acontecendo. Eu e o conselheiro Cipriano morávamos ali pelo bairro e a senhora também. 

Não foi do nosso tempo, conselheiro Cipriano, pela nossa contemporaneidade na Câmara, 

porque ele era muito mais velho do que nós e já está em um andar superior. Mas o pai do 

conselheiro André com certeza conheceu muito o vereador de Belém, que se chamava Gonçalo 

Duarte. Era um homem de poucas luzes intelectuais, mas de extremo trabalho diante da 

comunidade. Em determinado instante, em uma discussão de uma matéria, disse: “Olha, não 

tem problema excelência, nós “desvotamos”. Neste caso aqui nós vamos cair nesse problema, 

nós vamos desvotar uma coisa que já foi votada? O conselheiro está imbuído de todas as 

prerrogativas. Se não tivesse havido ele presente, tivesse substituindo um conselheiro e não 

tivesse dado o voto, perfeitamente, o conselheiro vem, se declara esclarecido da matéria e vota. 

Mas na hora que ele votou aquilo já é um fato consumado, na minha visão, não tem mais o que 

dizer. Infelizmente eu não estive presente, posso me declarar esclarecido, mas a minha vez de 
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votar já passou e quem me substituiu já exerceu o direito de fazer a sua manifestação. É nesse 

sentido. Eu penso que se tiver equivocadamente do ponto de vista jurídico, penso que do ponto 

de vista da sensatez o voto está equilibrado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora presidente, senhores conselheiros. Só para 

manifestar o meu ponto de vista em relação a isso. Para além dos regimentos, em que há 

previsão expressa no regimento do Tribunal de Contas da União, que subsidiariamente deve 

ser acatado quando omisso ou obscuro o nosso regimento, e isso é muito claro, mas para além 

disso, é uma questão de juízo natural. E quem vota não é a cadeira do conselheiro, mas a 

pessoa do julgador naquele momento. E naquele momento a cadeira estava ocupada por um 

titular legítimo, que era o conselheiro substituto. Então ainda que o voto seja refeito – e ele 

pode – quem vota na retificação e ratificação será o conselheiro titular daquele momento. O 

julgamento agora é uma continuidade de um julgamento já iniciado e que não foi invalidado 

por nenhuma questão jurídica e o voto vistas não elimina o que já foi feito antes se não pela 

vontade do próprio julgador que ocupava a cadeira naquele momento. E esse voto deve ser 

respeitado, sob pena de arbitrariedade, de ilegalidade. Na verdade, não é uma questão de 

esclarecimento, mas de juízo natural. Eu entendo que o voto retificado ou ratificado deve ser 

feito pelo conselheiro que era titular naquele momento, porque a substituição titulariza quem 

está substituindo. Não é uma questão de cadeira votar e sim de um juízo votar. Eu entendo que 

o conselheiro Edvaldo é quem deve retificar ou ratificar, e o Pleno tem sete votos e não oito. 

Ainda que esteja apto o conselheiro titular, que retorna ao posto, naquele processo a 

competência foi prorrogado ao substituto. Eu entendo dessa forma. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhora presidente. O 

conselheiro Nelson tem razão e o doutor Daniel, também, na minha concepção. Na hora da 

apuração dos votos consultou-se o conselheiro Nelson, a mim e a minha interpretação neste 

caso específico eu deveria ter confirmado com o doutor Edvaldo se ele confirma ou não seu 

voto, que era a sequência da votação. O que nós não podemos ter são oito votos. É essa a 

questão que eu quero versar, porque é o seguinte: o restabelecimento do quórum, na minha 

opinião, é se não tiver um número mínimo para realizar a sessão, o número mínimo é quatro, 

se nós tivermos três, teremos que compor o quórum. Enquanto não fizermos isso, vai gerar esse 

tipo de problema entre nós. Essa é a minha questão. Com relação ao conselheiro substituto 
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assumir a cadeira, ele tem todo e qualquer pleno direito, ou seja, ele é conselheiro totalmente, 

tanto é que no regimento, na lei orgânica, diz que ele passa a ter todas as prerrogativas de um 

conselheiro, igual, não há separação, inclusive os vencimentos quando ele assume o cargo. 

Então a partir do momento que ele é convidado a assumir o cargo, ele é conselheiro, tem todos 

os direitos, prerrogativas, inclusive impedimentos também. Agora passou-se, houve a votação, 

retoma-se a votação, consulto os conselheiros que votaram se eles querem mudar ou não seus 

votos. Quem foram os conselheiros que votaram nesse caso? Cipriano, Nelson Chaves e 

Edvaldo, porque o Edvaldo naquele momento era conselheiro pleno. Essa é a questão. Agora, 

toda vez que nós tivermos uma necessidade de ausência, o quórum está normal, há cinco ou 

seis conselheiros no Plenário, existe quórum para realizar a sessão, eu converso com vocês 

com todo respeito, talvez eu seja quem mais tem tranquilidade em falar isso porque fiz todos os 

procedimentos legais e constitucionais para trazer os nossos conselheiros para cá. A questão 

são momentos como este que deixam uma situação que deve ser resolvida entre nós, até 

administrativamente com os conselheiros, chegar em um denominador comum. Nós já tentamos 

algumas vezes e avançamos significativamente, mas, por exemplo, por qualquer deslize 

aconteça essa situação. Se fosse seguir naturalmente a questão, não deveria ter coletado o voto 

do conselheiro André, ele deveria estar impedido, como ele também não votou na ata quando 

estava presente e assim sucessivamente. Mas da forma como a apuração foi feita, nós temos 

oito votos, e não existem oito votos em Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará e em 

nenhum tribunal do Brasil. Tem mais ministros do que diz a Constituição. Se ele foi chamado, a 

partir de aí ele é conselheiro e tem todas as prerrogativas legais e regimentais para exercer o 

cargo de forma plena. Em não observando algumas questões, nós cometemos alguns erros, 

como agora em que tem oito votos a serem computados. Um voto não pode ser considerado. 

Agora nós vamos criar essa situação tanto para o conselheiro Edvaldo quanto para o 

conselheiro André. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Eu gostaria de pedir ao Plenário, porque eu acho 

que nós já temos um convencimento do Plenário de que nós teremos que excluir este voto. E 

dentro dessa exclusão nós poderíamos consultá-los para que possamos realmente dar 

prosseguimento à pauta, pois senão vamos ficar aqui até tarde. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, realmente esse assunto 
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ocorreu em uma sessão anterior, foi polêmico, mas o conselheiro Cipriano foi bastante sábio 

naquele momento e encontrou a solução. É uma questão de ponto de vista. Eu, enquanto 

presidente, decidi convocar – no meu entendimento – uma decisão com sete, pois é mais 

qualificada do que uma decisão com quatro ou cinco. Dá maior legitimidade e maior força 

para a instituição. O que me fez convocar os sete foi a orientação de uma resolução da 

ATRICON. Eu sei que ela é orientava, porque não é um conselho nacional, mas é uma 

resolução muito clara já nessa visão moderna de como os tribunais devem funcionar. Isso é um 

convencimento meu, que eu sei que não é majoritário hoje na Casa. No primeiro momento, eu 

conversava bastante sobre isso com o conselheiro Nelson Chaves, até mesmo a forma de 

reconhecer o trabalho dos colegas, o prestígio, eles estão na sessão, estudam, se dedicam nos 

trabalhos que fazem. Então na minha convicção, senhora presidente, quem deveria declinar do 

voto hoje era o conselheiro André Dias. Eu concordo com o conselheiro Nelson, ele está 

certíssimo. O que o Plenário tem que decidir a partir de amanhã ou em uma outra sessão se 

convoca ou não. Se estabelece só pelo quórum mínimo. Mas já que um presidente, que estava 

presidindo a sessão, convocou um substituo, para mim o que ele fez naquela sessão é válido. 

Ele estava como conselheiro. Neste caso o que nos ampara, considerando a omissão do nosso 

regimento, é o regimento do TCU, que nós podemos recorrer subsidiariamente. E o regimento 

do TCU é claro: é uma continuidade. Então hoje nós estamos continuando uma votação 

iniciada, portanto o voto válido é do eminente conselheiro Edvaldo. Este é o meu entendimento. 

Sendo assim o meu posicionamento neste momento seria o seguinte: eu já manifestei o meu 

voto, se há dúvidas no Plenário tem que suspender essa votação e amadurecer o assunto. Eu 

não tenho dúvida, eu concordo com o conselheiro Nelson, seu entendimento na minha maneira 

de ver é o caminho. Nós podemos mudar daqui para frente, levando em conta a forma de 

convocar, mas o que já está feito, está feito. É o meu entendimento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero dizer o seguinte: 

eu concordo inteiramente com o pensamento do conselheiro Cipriano e vossa excelência sabe 

que eu sempre optei pela convocação dos conselheiros substitutos. Se não for só por quórum 

mínimo, nós poderemos ter outras situações deste porte. Não sei se caberia agora, até porque o 

placar do processo está definido, nem sei se cabe, mas eu conheço a benemerência, a 

generosidade do conselheiro André, se por exemplo, nesta votação específica, ele se declarasse 
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impedido, o resultado que ele advogou aqui seria vitorioso, porque vossa excelência votaria 

duas vezes. Eu votei com o conselheiro relator, não foi? O Cipriano e o conselheiro Edvaldo 

também. Então seria quatro. Não pode. Agora, isso acontece. A questão da ata é diferente do 

voto esclarecido, por exemplo, na ata eu não posso votar quando eu não estiver presente 

porque já passou. Mas eu posso me declarar esclarecido, porque é uma coisa futura. O 

passado eu não posso mudar, mas para o futuro eu posso me declarar esclarecido por voto, 

mas poderemos cair de fato em uma situação prática como esta que estamos vivendo. Vamos 

ver se conseguimos as sete, oito ou nove cabeças e o ilustre procurador geral de contas 

encontrar uma saída para este impasse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Quem me deu acesso à votação foi a presidência. Eu posso me declarar 

esclarecido ou não, mas quem diz se eu posso votar ou não em cada processo é a presidência. 

Não fui eu que impus o meu voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Vossa excelência tem todo o direito. O regimento é claro nesse sentido. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Quem é que vota nos 

processos: fulano, ciclano e o conselheiro André. Vossa excelência se sente esclarecido? Me 

sinto. Quer dizer, eu não tenho nem como declinar de uma coisa que me foi dada. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Com certeza, era só a 

questão da vez da votação, só isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Bom dia a todos. Só para colocar a minha posição, 

que eu também entendo que se trata de uma continuidade da última votação. E poderia ser 

comigo ou com qualquer outro conselheiro substituto, que estava em plena substituição do 

conselheiro em suas atribuições. Desta forma seria uma continuidade, como foi mencionado 

aqui pelo princípio do juízo natural, até para evitar essas situações em que podem chegar a 

oito votantes. O fato de não ter esse nível de detalhes no regimento interno, eu acredito que 

possa ser até uma oportunidade, porque o regimento interno não tem como suprir todos os 

fatos que podem ocorrer aqui no Plenário. E assim como aconteceu hoje, podem acontecer 

outras situações com dúvidas. Eu acredito que melhor seria a continuidade da votação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Você me 

permite, conselheiro Edvaldo, com todo apreço. É aquela história de primeiro perguntar ao 

cidadão. Eu me lembro de uma história que o delegado perguntou ao cidadão, um depoente da 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 74

delegacia: “Qual era a cor da gravata dele?” E então o advogado de defesa disse: “Vossa 

excelência está se antecipando. Não sabe nem se ele tem gravata e já está perguntando a cor, 

não pode, precisa saber primeiro”. Então vamos remeter para uma situação que está se 

discutindo na Casa, que pela boa vontade, a nossa e a minha, e vossas excelências sabem disso 

100% a favor é a questão da convocação para a sessão. Ou nós obedecemos ao quórum 

mínimo, se não tivermos uma decisão clara e sofismável da matéria, ou então vamos cair nessa 

situação várias vezes. Então entra naquela história de que eu não quero discutir a cor da 

gravata, mas sim saber se existe a gravata. O primeiro passo é saber como esta Casa se 

comportará. A convocação dos substitutos se dará exclusivamente para composição do quórum 

mínimo ou para substituição independente do quórum mínimo. Porque se a interpretação for 

essa, e há quem a defenda, eu quero dizer com toda clareza, tranquilidade e amizade, o 

conselheiro Cipriano sabe disso, pois eu tenho conversado com ele, eu sempre me declarei pela 

questão da convivência, do reconhecimento ao talento dos substitutos, que toda vez que se 

pudesse convocar para fazer parte do colegiado pela ausência de um ou dois conselheiros, eu 

sempre me inclinei. Mas vendo uma situação como essa, nós temos que ter uma condição de 

evitar que ela se repita e para que isso aconteça, só com convocação pelo quórum mínimo. 

Embora o presidente diga com muita propriedade, a nossa decisão aqui se for tomada por 

quatro ou por sete, vai ter a mesma legitimidade, o mesmo peso. Não se diz em votação do 

Tribunal de Contas da União que a votação foi mais forte porque teve unanimidade. Na hora 

da decisão, sendo de quatro ou sete, ela terá o mesmo valor. Eu concordo com o presidente na 

questão da generosidade e do apreço, mas agora nós temos que estar atentos com episódios 

como este para decidir a primeira questão, que será para administração que finda de vossa 

excelência, como da conselheira Lourdes, que vem observando esse aspecto. A convocação se 

dará para composição do quórum mínimo? A discussão que vai brotar em razão dessa 

situação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheira Lourdes, apenas para refletirmos. Imaginemos que fosse uma convocação de 

quatro, que os conselheiros por férias ou outros motivos não compareceram e nós precisamos 

convocar um substituto para fazer o número quatro, como diz o regimento. O problema iria 

continuar do mesmo jeito. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Não. O regimento permite, porque ele 
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estava de férias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Mas permite, sim. Suponhamos que, naquele momento, foi convocado para completar 

o quórum mínimo, que são quatro. Muito bem. Aquele conselheiro que foi convocado votou no 

processo, que alguém pediu vista e vai ter continuidade. Quando chegar a próxima sessão 

estarão presente os sete, ele foi convocado, e o seu voto, vale ou não? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Porque o outro estava 

com certeza legalmente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Mas no meu entendimento é a mesma coisa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O presidente tem razão, porque, eu até estive 

equivocado do meu raciocínio. Como vossa excelência expressou agora, está correto, vira 

quatro. Mas então chegam os três e vai dar os oito de novo. O conselheiro Luís foi certíssimo 

na sua argumentação, nesse aspecto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Nesse caso, pegando um aparte da fala do conselheiro 

Nelson, além de se discutir aqui o direito do auditor quando em substituição ao conselheiro, de 

exercer plenamente a função de conselheiro quando em substituição, também está a discussão 

a respeito do direito do conselheiro, ausente em uma sessão, de votar em uma situação como 

essa. Quanto à votação de hoje, eu acredito que o conselheiro Edvaldo tem que confirmar ou 

não o seu voto que já foi dado. Mas o direito do conselheiro do Tribunal de Contas de votar em 

uma sessão seguinte a que ele tenha faltado, em um processo que ainda não foi concluído, 

também tem que ser respeitado. É essa situação que tem que ser discutida entre nós para que 

evitemos chegar na situação atual. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Prezadíssima conselheira Rosa, eu pergunto: poderá, em qualquer 

circunstância, uma decisão do tribunal sair do seu Plenário por oito votos? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não! Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Então o que se faz para 

ficar em sete? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): O Plenário é soberano, e nós estamos em um impasse. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, conselheiro Luís Cunha e demais colegas, nós tivemos aqui um caso importante no 

tribunal, que inclusive foi depois questionado na justiça, que entendeu que o Tribunal de 
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Contas tinha total razão. O que aconteceu talvez esclareça o questionamento levantado pela 

conselheira Rosa, que para mim é muito importante e talvez responda à pergunta do 

conselheiro Nelson. Como é que fazemos agora? Não sei se isso resolve, mas dá um indicativo. 

Tinha um auditor, conselheiro substituto na época era chamado de auditor, que estava há 30 

ou 40 anos aqui no tribunal. Ele requereu a aposentadoria como conselheiro do tribunal 

alegando que ele assumiu substituindo um conselheiro por mais de 20 anos e mostrou a 

certidão do tribunal, dos recursos humanos, comprovando realmente que ele assumiu o cargo 

de conselheiro diversas vezes. A partir de aí ele teria todas as prerrogativas, vantagens e tudo 

mais. Acontece que no efetivo exercício do cargo, tomou posse plena, tudo correto, mas ele 

passou apenas um ano e quatro meses. E o tribunal entendeu que ele não poderia se aposentar 

na condição de conselheiro. Foi aprovado por unanimidade. A pessoa recorreu à justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu que o tribunal tinha total razão em não o 

aposentar na condição de conselheiro, porque ele estava exercendo o cargo em substituição. 

Portanto não era o titular, não estava exercendo efetivamente o cargo. Então talvez este caso, 

conselheira Rosa e conselheiro Nelson, vá dizer efetivamente quem tem a titularidade, ou seja, 

a questão a ser esclarecida. Uma questão que foi levantada, houve um caso aqui apenas nesse 

sentido e que foi dado este encaminhamento. Conselheira Lourdes, nós tínhamos dois casos 

nessas mesmas circunstâncias, mas apenas um questionou isso, o outro reconheceu que era 

conselheiro substituto, auditor, e requereu sua aposentadoria. Mas o Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Contas do Estado reconheceram que estava exercendo a questão em substituição. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Certo. Diante do impasse, eu gostaria de suspender essa sessão para 

que nós possamos nos reunir para tomar essa decisão. [pausa] Encerrada a reunião para se 

chegar a uma conclusão sobre o impasse acontecido nesta sessão, eu retorno ou reinicio a 

sessão desta manhã e concedo a palavra ao ilustre conselheiro André Dias. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Pareceu-me bastante clara a 

controvérsia. E eu acho difícil avaliar neste momento qual é o mais certo ou mais errado. Para 

simplificar, eu declino do direito de votar, porque eu acredito que o conselheiro substituo, 

Edvaldo, está tão apto, ou talvez até mais, do que eu, porque ele já estava desde a sessão 

anterior. Portanto, declinando, fica valendo para essa sessão. Acredito que somente sete 
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conselheiros podem colher os votos e vossa excelência chegará à conclusão. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 

exercício): Todos mantêm seus votos. Agora eu vou passar a palavra ao conselheiro Edvaldo, 

que estava substituindo o conselheiro André Dias na sessão. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado, presidente. Neste momento do 

voto já havia encerrado o TAC. E hoje, no dia 24, já está prorrogado o TAC referente a essa 

situação. Neste caso, então, eu vou retificar o meu voto acompanhando o voto vista do 

presidente Luís Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Em relação ao esclarecimento do conselheiro Edvaldo, a respeito de que o 

TAC está prorrogado, não é isso? Eu também retifico o meu voto e passo a acompanhar o voto 

do conselheiro Edvaldo. A presidência, então, proclamou o Resultado: Voto divergente foi o 

vencedor por maioria (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50657-5, que 

trata do Recurso de Reconsideração interposto por Normando Natureza Brito Dantas, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 01/11/2016. Cumprindo dispositivo regimental e já 

aferidas as manifestações averbadas durante a sessão supracitada, ocasião em que o 

representante do Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento do recurso para, no 

mérito, considerá-lo parcialmente procedente, considerando procedente, ainda, a denúncia 

autuada sob o nº 2008/50711-5, com remessa de cópias dos autos ao Ministério Público 

Estadual. Conhecido ainda o voto do conselheiro relator, que proferiu voto nos termos do 

parecer ministerial. No retorno do julgamento, sessão ordinária desta data, Sua Excelência 

proferiu o voto-vista para acompanhar na íntegra o parecer ministerial e de acordo com o 

Relator, ou seja, pelo julgamento parcialmente procedente do Recurso, acompanhando a 

procedência da denúncia, mas sem efeitos condenatórios no âmbito deste Tribunal 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 2009/51859-1, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de 
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pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2011/50670-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Breu Branco, responsável Egon 

Kolling, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

ressalva, com sujeição de multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que a procuradora do responsável pelas presentes contas, advogada Fabiana Kolling, 

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 a todos. É com muito prazer que 

eu retorno, depois de um longo período em um processo. Eu vim fazer a defesa e espero que 

seja um dos últimos. Eu queria informar que, para a minha tristeza, o meu pai saiu da política, 

mas o meu irmão entrou, então provavelmente vocês me verão aqui em outras oportunidades. 

Agora quem é o prefeito do município, com muita tristeza, é o meu irmão, espero que aprenda 

com alguns equívocos que nós cometemos. Espero que não haja defesa, que tudo seja 

aprovado. Este convênio, retomando, é da prefeitura de Breu Branco com a SEPOF, que visa a 

recuperação da estrada vicinal da Vila Mamorana. O valor do convênio é de R$225.000,00, 

mais a contrapartida do município que totalizou R$244.376,34. O prefeito à época realizou a 

obra, o que foi constatado pelos técnicos, foi concluída, os preços estão compatíveis. Houve um 

processo licitatório e uma empresa ganhadora do processo e nós publicamos no Diário Oficial 

do Estado sobre a empresa que ganhou a licitação. Só que o município de Breu Branco tem 

uma lei municipal, número 041/96, que dispõe sobre a publicação de tais atos. Talvez nós não 

achamos relevante a publicação no jornal, mas ela foi realizada no Diário Oficial do Estado. 

Então nós apresentamos isso na defesa, o próprio parecer técnico mudou a sua opinião quanto 

a isso, ele acatou a nossa defesa e o Ministério Público manteve a decisão. Um dado 

interessante dessa obra, ao final dela, ainda sobrou um valor de R$481,16, que nós fizemos 

questão de devolver. Ele tinha sobrado na conta, o prazo expirou e o dinheiro ficou. Em 

nenhum momento nós agimos de má-fé, então eu gostaria que vocês acatassem o parecer 

técnico, onde ele vê que houve a regularidade da conta, e óbvio, com uma aplicação de multa, 

pois realmente nós erramos em não termos apresentado em tempo hábil a prestação. Eu queria 
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agradecer, e bom dia a todos. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

regulares com ressalva, com aplicação ao responsável de multa no valor de R$907,00 

(novecentos e sete reais) pela remessa intempestiva das contas a este Tribunal. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2015/51706-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Floresta do Araguaia, responsável Alsério Kazimirski, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pela regularidade das contas com ressalva, com sujeição de multa regimental ao responsável 

pela remessa intempestiva da prestação de contas, além de recomendação à SEPLAN (pausa). 

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

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

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

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, aplicando ao seu responsável a multa de 

R$907,00 (novecentos e sete reais) pela remessa intempestiva das contas, com as 

recomendações contidas no parecer do Ministério Público 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 2016/50478-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Brejo Grande do Araguaia, responsável Marcos Dias do Nascimento, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, com sujeição ao 

responsável de multa prevista no art. 83, inciso VIII, da Lei Orgânica do Tribunal (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. 
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(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas regulares com ressalva, aplicando ao seu responsável a multa de R$907,00 

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

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

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

Processo nº 2007/53413-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos 

Pequenos Agricultores de Sapucaia, responsável Severino Rodrigues da Silva, cuja Relatora foi 

a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim manifestou-se: Eu 

gostaria de fazer uma ponderação até em acréscimo à manifestação que já consta nos autos, 

até para que este Pleno delibere e reflita a respeito. O que norteou a manifestação do 

Ministério Público pela irregularidade das contas, além de se tratar de uma tomada de contas, 

é que o único documento nos autos que atesta o cumprimento do objeto é um laudo conclusivo, 

emitido por um engenheiro que dá conta da execução 100% dos serviços do convênio número 

5. Ele não informa a metodologia, não há sequer uma foto e não há uma nota fiscal sequer nos 

autos, que ancore este laudo. O Ministério Público inicialmente se manifestou pela 

responsabilidade solidária do concedente também, mas eu acho que é importante termos em 

mente que o servidor que assina um documento atestando a integralidade do cumprimento de 

um objeto que não encontra reverberação em nenhum outro dado do processo também tem que 

ser chamado a esta Corte de Contas para prestar esclarecimentos e, se for o caso, apurar a sua 

responsabilidade. Do contrário o gestor que assina uma dezena de convênios vai se tornar 

assegurador universal de toda a administração. Todos os convênios daquela pasta, ainda que 

haja um servidor que emita um laudo conclusivo, ainda assim esse gestor que está em uma 

atribuição política no sentido de políticas públicas, de gerir a sua pasta, ele vai ser sempre 

imputado uma responsabilidade que não necessariamente do que se extrai dos autos pode ser 

prontamente atribuída a ele. Então ratificando o parecer constante nos autos, eu queria sugerir 

o chamamento deste servidor que assinou esse laudo para que justifique e demonstre porque 

ele assim o fez e, se for o caso, o tribunal avalia a sua responsabilidade solidária também 

como a colega já bem pontuou aqui. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, devendo o 
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convenente devolver ao Erário Estadual o valor total conveniado, além de imposição de multas 

regimentais; ficando solidariamente responsável pelo débito o Sr. Pedro Abílio Torres do 

Carmo (concedente), além de imposição de multa regimental ao mesmo; incluindo também 

como responsáveis solidários a entidade concedente e a APAS, pela não comprovação regular 

da aplicação dos recursos públicos. (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). Manifestação do 

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

um esclarecimento, conselheira. Nos autos também o processo foi baixado em diligência 

porque o Ministério Público de Contas havia solicitado a responsabilidade solidária também 

da entidade convenente, da pessoa jurídica. O processo baixou em diligência, salvo engano, 

pelo pedido do conselheiro Odilon, a entidade de pessoa jurídica foi citada. Inicialmente a 

citação foi pessoal, mas não logrou êxito, findando em uma citação por edital. O fato é que o 

prazo transcorreu em autos e a pessoa jurídica não veio aos autos, assim como o responsável 

para prestar qualquer esclarecimento. Na conclusão do seu voto não ficou claro se a pessoa 

jurídica teve ou não a atribuição da responsabilidade solidária. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não. Somente o 

senhor Severino. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas irregulares, compelindo o responsável a devolver ao erário a importância de 

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicando-lhe as multas de R$847,00 (oitocentos e 

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

pela instauração da tomada de contas, determinando, ainda, a remessa de cópias dos autos ao 

Ministério Público Estadual para as providências cabíveis. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, exceto sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

que em seu voto acompanhou o parecer do MPC. A seguir a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por maioria (6x1), acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2007/54056-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Santa Bárbara do Pará, responsável José Ismael Lima Rocha, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 
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cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com sujeição ao responsável de 

multa prevista no art. 74, inciso II e VIII, da Lei Orgânica do Tribunal à época vigente (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 valor, com aplicação de multa ao 

responsável no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não encaminhamento das 

contas no prazo regimental. 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 2011/52939-7, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Rurópolis, responsável Aparecido 

Florentino da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 de valor pelo responsável, além da sujeição de multas regimentais ao mesmo 

(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, compelindo o responsável a devolução da 

importância de 8.092,95 (oito mil e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), aplicando-

lhe as multas de R$907,00 (novecentos e sete reais) pela devolução apontada e R$907,00 

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

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

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

Processo nº 2012/50592-9, que trata do Recurso de Revisão interposto por Aluizio do 

Nascimento Pinto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, 
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com a consequente manutenção do Acórdão combatido em todos os seus termos (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve 

presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, 

para no mérito dar-lhe provimento parcial, passando a julgar as contas regulares com ressalva, 

mantendo-se a multa 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 2005/51148-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, 

responsável Espólio de Antônio Saraiva Rabelo, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas de responsabilidade do espólio do 

Sr. Antônio Saraiva Rabelo, com devolução de valor devidamente corrigido a partir de 

23.04.2004 (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 o espólio do Sr. 

Antônio Saraiva Rabelo em débito para com o Erário Estadual no valor de R$43.407,98 

(quarenta e três mil, quatrocentos e sete reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido 

a partir de 23.04.2004 e acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento. 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 

foram anunciados os Processos nºs 2013/50601-0 e 2013/50784-0, que tratam de Atos de 

Aposentadorias em favor de Maria das Graças Pinheiro Marques e Kátia do Socorro Reis 

Maranhão, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 continuidade 
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do processo e, no mérito, pelo indeferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para extinguir o processo sem julgamento de mérito. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema 

de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o 

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. 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. Registrou-se nesse momento a saída de 

plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou existirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Conforme matéria distribuída aos senhores 

conselheiros na Sessão Ordinária do dia 15 de dezembro, submeto à apreciação do colegiado 

as seguintes propostas de resolução oriundas da Secretaria de Controle Externo. Primeira: 

aprovação do convênio tomada de contas especial, perguntas e respostas, que dispõe sobre 

orientações acerca dos procedimentos das tomadas de contas especiais. Matéria devidamente 

regulamentada pelas resoluções números 18.784 e 18.858, visando dirimir dúvidas ou 

obscuridades eventualmente vislumbradas pelo jurisdicionado em que se refere à aplicação da 

legislação correlata, evitando embaraços ao regular andamento do processo. Essa matéria não 

recebeu nenhuma emenda, eu creio que esteja tudo tranquilo. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.874, 

desta data. A presidência deu sequência à matéria administrativa: Submeto à consideração 

plenária as matérias a seguir relacionadas, que foram distribuídas na sessão de 18 de janeiro 

de 2017, as quais não receberam qualquer emenda dos senhores conselheiros. Solicitação de 

baixa de bens considerados inservíveis para o patrimônio deste tribunal. Isso nós distribuímos 

na sessão passada, tem uma comissão que está cuidando, também está tudo tranquilo. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.873, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim 
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se pronunciou: Também na sessão anterior foi apresentada a proposta de resolução da lavra 

do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação, que diz respeito à política de governança da 

tecnologia de informação. Foi muito importante para a nova gestão, o comitê aprovou e eu 

creio que não tenha nenhuma dúvida. Isso é muito importante para a instituição. Creio que 

também é pacífico entre nós. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.873, desta data. Ainda com a palavra, a 

Presidência assim se pronunciou: Esta matéria que eu vou apresentar aos senhores, eu peço à 

secretaria que distribua, mas eu também quero pedir que não seja deliberado na minha gestão. 

Fica como uma contribuição para vossa excelência porque gera uma pequena despesa. É uma 

coisa mínima de 2 mil reais, mas eu não quero aprovar na minha gestão. Eu quero deixar como 

contribuição para vossa excelência porque foi um trabalho bonito feito pela Secretaria de 

Gestão de Pessoas. Eu quero que seja distribuído aos senhores conselheiros para deliberação. 

Estou colocando na próxima sessão, mas não vai ser, a não ser que haja, da parte da nova 

presidente, a decisão. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do regimento interno deste 

tribunal, a proposta de resolução que institui o prêmio TCE experiências, que será concedido a 

cada dois anos aos servidores do quadro de pessoal que tenham desenvolvido práticas 

inovadoras no âmbito do TCE, contribuindo para melhoria da qualidade e eficácia dos 

serviços públicos prestados pelo órgão. Eu peço a atenção, com carinho, que cada um estude e 

no momento oportuno, quando a conselheira Lourdes Lima achar conveniente, e se achar 

conveniente, colocar para deliberação do Pleno. Mas é uma contribuição que eu quero deixar 

da nossa gestão, especialmente do trabalho coordenado pela secretária Alice Loureiro e 

equipe. Outro item, eu peço à secretaria que distribua aos conselheiros a proposta de 

resolução que se refere ao portal colaborativo. Essa matéria é muito importante e recebeu 

sugestão de emenda do eminente conselheiro Odilon Teixeira, foi devidamente apreciada pela 

SETIN, conforme manifestação constante nos autos. O conselheiro Odilon apresentou quatro 

emendas, e dessas quatro, duas já foram acatadas e duas não. Eu pediria que a nossa equipe 

conversasse com ele. Se ele não se sentir confortável, nós podemos votar em um outro 

momento. Se ele se sentir, podemos votar hoje. Estou distribuindo agora e gostaria de pedir à 

conselheira Lourdes que analisasse com a sua equipe, porque isso é todo um trabalho feito no 

decorrer de dois anos e que estamos concluindo e deixando como legado, porque também faz 
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parte do MMD que nós temos que apresentar. São mais procedimentos normativos que temos 

que apresentar. E, por último, dos termos previstos no artigo 11 alinhados à resolução número 

17.658 de 2009 do TCE, essa presidência dá conhecimento ao Plenário que o processo número 

2016/50712-1, que cuida do acompanhamento da lei orçamentária anual, LOA, relativa ao 

exercício de 2016. Sob a nossa relatoria obteve conclusão pela regularidade da execução 

devendo ser encaminhadas às recomendações apontadas pela Secretaria de Controle Externo e 

Ministério Público de Contas à Seplan e à Sefa. Assim sendo, remeto os presentes autos para a 

controladoria responsável pelas contas de governo. Senhores, da minha parte eu estou 

satisfeito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor presidente, já refeito do pequeno susto quando vossa excelência anunciou 

a alienação dos bens inservíveis, o tempo vai chegando e o conselheiro Cipriano e a 

conselheira Lourdes perguntaram se eu estava incluído lá. Eu fiquei fora milagrosamente 

dessa lista agora do término da administração de vossa excelência. Senhor presidente, na 

realidade eu pedi a palavra para registrar com muita satisfação, alegria e honra para 

todos nós, a eleição do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas. Essa eleição 

se deu no mês de dezembro passado e toda vez que nós temos um integrante da nossa terra, 

embora não nascido, mas nosso irmão, e todas as nossas instituições, quando tem a 

representatividade de instituição de nível nacional eu acho que é uma conquista para o 

estado, é uma chance de termos nossas vozes reconhecidas nas mais diferentes áreas de 

atuação. Então o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, que tem o seu 

corpo diretivo, que foi eleito em dezembro, tem na presidência a procuradora do Distrito 

Federal, Cláudia Fernandes de Oliveira Pereira e tem os integrantes dessa composição o 

vice-presidente para as diversas regiões do nosso país, mas tem na Diretoria Executiva, 

que é um dos cargos mais importantes na constituição dessa associação, a presença do 

doutor Felipe Rosa Cruz, o eminente Procurador Geral de Contas do Estado do Pará. São 

oito integrantes, portanto não são todos os estados, então a destacada presença do 

representante do estado do Pará é motivo de alegria pela maneira fraterna do convívio, 

pela diligência na administração da instituição, a participação permanente nos nossos 

eventos, nossos acontecimentos e essa parceria que está sempre sendo cada vez mais 
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aprimorada entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o Ministério Público de 

Contas. E temos aqui para nossa honra e alegria uma representante legítima do Ministério 

Pública na cadeira que é ocupada brilhantemente pela conselheira Rosa Egídia. Portanto, 

eu também não deixo de homenageá-la neste registro, porque ela tendo vindo do Ministério 

Público de Contas com certeza se alegra com o registro que eu estou fazendo. Então essas 

minhas pequenas palavras são no sentido de apresentarmos congratulações ao colégio do 

Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, louvar que entre os presentes 

nessa composição estejam com muita alegria e honra para nós, doutor Felipe Rosa Cruz, 

que é o procurador geral junto ao nosso Tribunal de Contas do Estado, e desejar uma 

profícua gestão que vai se iniciar provavelmente a partir do dia 31 de março deste ano. E 

dizer que o Tribunal de Contas se alegra em ter um integrante partícipe tão intensamente 

conosco aqui na figura do doutor Felipe. É um motivo de alegria para todos nós. Solicito 

então que façamos esses votos parabenizando a nova composição e, ao mesmo tempo, 

projetando e desejando amplo sucesso na sua nobre função. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu coloco em 

discussão e em votação a proposição do eminente conselheiro Nelson Chaves, de 

congratulações, desejando sucesso à nova diretoria, que inclui, para a nossa alegria, um 

representante do nosso Ministério Público de Contas, o procurador geral. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no 

Ofício nº 060/2017-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, obviamente, eu votei a favor 

da proposta do eminente conselheiro Nelson Chaves. Nosso Ministério Público dá mais um 

passo importante e agora a nível nacional. Parabéns, doutor Felipe. Eu queria fazer uma 

proposição que eu considero importante até para fazer o registro do posicionamento do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. Nós acompanhamos o acidente que envolveu a 

morte do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. E como todos os ministros 

ocupam grandes responsabilidades, têm uma importância muito grande para o país, 

fazendo com que a democracia e as instituições funcionem. Enfim, quando acontece um 

acidente deste, levando prematuramente um cidadão de bem, que prestava relevantes 
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serviços ao país, eu acho importante, caso todos concordem, que o tribunal emita uma 

manifestação de profundo pesar pelo falecimento do ministro. E também obviamente a 

todos os outros que faleceram, que estavam dentro da aeronave. E quero dizer também que, 

com certeza absoluta, embora todo o empenho dos ministros e da própria presidente, 

Carmem Lúcia, no sentido de tentar agilizar os procedimentos que vinham sendo adotados 

pelo eminente ministro. Nós sabemos que ainda vamos precisar de algum tempo, nem que 

seja pouco, para que o serviço seja retomado como já estava sendo feito, engrenado e já 

encaminhado, com a equipe montada e entrosada como se fosse um time. Então até o 

entrosamento voltar nós poderemos ter algum tipo de prejuízo, mas de qualquer maneira é 

importante nós manifestarmos que é com pesar que recebemos essa notícia. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Antes de 

concluir a proposta de vossa excelência, eu sugiro que os votos de profundo pesar fossem 

somente à família do ministro Teori Zavascki e aos integrantes do Supremo Tribunal 

Federal, pois nós não conhecemos muita coisa dos outros que faleceram. E ele, como era 

uma figura pública de expressão, acho que ficaria apropriada essa decisão da corte. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Eu não vejo problema nisso. Apenas penso que como o mesmo acidente provocou 

obviamente a morte de outras pessoas, que também ocupavam cargos importantes e que 

também são importes para as suas famílias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Nós não temos nem como localizar essas 

pessoas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Não tem problema nenhum. Mas de qualquer maneira, reforço que o tribunal 

manifeste voto de profundo pesar, condolências ao Supremo Tribunal Federal pelo 

falecimento do ministro, encaminhando para a presidente Carmem Lúcia e todos os 

ministros, que não são muitos, para que todos recebam a comunicação do tribunal e, 

obviamente, extensivo à família, aos filhos, para que mostre que o Tribunal de Contas do 

Estado do Pará também sente a perda de um grande brasileiro que neste momento prestava 

um grande serviço para a nação. Essa é a minha proposta. Obviamente os conselheiros 

podem emendar e acrescentar, e será bem-vindo e abraçado por nós. Senhor presidente, 
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essa é a minha manifestação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu vou colocar em discussão e votação a 

proposição do eminente conselheiro Cipriano Sabino de votos de profundo pesar aos 

integrantes do Supremo Tribunal Federal e também à família do ministro, pois o seu 

falecimento realmente foi uma perda irreparável para a república. Parece-me que ainda 

tem uma ex-esposa viva, e uma delas já faleceu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente. Eu entendo bem o 

pensamento de vossa excelência e quero dizer que as perdas humanas independentes de 

quem vá no infortúnio desse, tanto faz ser o ministro, podendo ser um humilde servidor ou 

qualquer pessoa do público em geral, igualmente as perdas serão dolorosas. Então 

exatamente estou me situando que é uma manifestação institucional igualmente com o 

mesmo pesar para as vítimas daquele terrível acidente, mas entendendo que há uma 

manifestação para a instituição. Eu concordo com a lembrança bem-vinda do conselheiro 

Cipriano, muito atento para estes fatos. E eu queria também, de um certo modo, apresentar 

uma solidariedade ao povo de Santa Catarina, que há poucos dias atrás teve aquela 

trágica ocorrência do desaparecimento dos atletas de Chapecó, naquele acidente que 

motivou comoção no Brasil e no mundo. Uma coisa chocante. Agora o estado de Santa 

Catarina também se vê privado de seus filhos, que era o ministro Teori Zavascki, mas não 

porque tenha morrido, já que aqui no Brasil muitas vezes só festejam depois que morrem, 

mas ele não tinha seus méritos reconhecidos em vida, pela sua competência e sobriedade 

de seu comportamento, pela maneira como proferia seus votos. E nós que temos a visão das 

instituições, devemos saber da importância para um estado de ter o seu filho no Supremo 

Tribunal Federal, essa é uma honra enorme para os cidadãos de um estado que sabe que 

um dos seus irmãos, um dos seus conterrâneos é ministro do Supremo Tribunal Federal, 

especialmente do porte que o ministro tinha. Eu quero me solidarizar e louvar a lembrança 

do conselheiro Cipriano Sabino e dizer que o Tribunal de Contas do Estado do Pará, assim 

como toda nação brasileira, se entristeceu pela perda do ministro e rogar a Deus que possa 

dar a ele um lugar merecido onde ele estiver, e lhe dar a misericórdia do conforto à sua 

família e amigos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 
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matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 050 a 059/2017-SEGER, desta data. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Senhores, eu 

gostaria de fazer um convite muito especial aos nossos conselheiros e quero fazer isso com 

muito gosto, é nosso desejo realizar uma prestação de contas na próxima sessão após o 

julgamento dos processos. Eu queria convidá-los a comparecer à sessão e permanecerem 

aqui para que eu e nossa equipe possamos, tanto para os senhores quanto para os 

servidores, fazer uma prestação de contas do que fizemos em dois anos. Eu acho que eu 

devo isso aos conselheiros que confiaram em mim me elegendo presidente, assim como 

nossos servidores. Então fica aqui o convide a todos que puderem comparecer na próxima 

sessão. Nós procuramos ter bastante objetividade para que não se torne cansativo para 

ninguém. Da mesma forma, eu estendo o convite aos integrantes do Ministério Público, 

doutor Felipe e todos os procuradores. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às doze horas e doze minutos (12h12min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 24 de janeiro de 2017. 
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