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ATA Nº 5.458 – SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 
 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) do mês de março do ano dois 

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

Emílio Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, 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 Excelentíssima Senhora Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 Senhora 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 vinte e um (21) de março 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Impedido por 

força regimental. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, a Presidência solicitou ao senhor 

secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fossem relatados em primazia os 

processos pautados sob os nºs. 27;20;05;23;19;11;13;14;10. Em não havendo expediente a ser 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 478

lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2012/51576-2, que trata da Prestação de Contas 

dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação 

da multa regimental ao responsável. Presente em plenário, o senhor Anderson Santos, na defesa 

do responsável supra, promoveu sustentação oral conforme determinam os preceitos da ampla 

defesa: Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, o que 

faço em nome da nobre conselheira presidente, excelentíssima conselheira Maria de Lourdes, e 

do nobre conselheiro relator, André Dias. O processo trata, como já foi mencionado, da 

prestação de contas do convênio celebrado entre o IDESP e a SEOP, no valor de R$36.862,36, 

tendo como objeto a recuperação do telhado da área de pesquisa e biblioteca do IDESP, em 

que consistia basicamente na substituição das telhas de alumínio das laterais do prédio, a 

revisão da descida da água pluvial e o aumento de parte da calha de concreto existente. E 

conforme foi atestado pelo próprio relatório do IDESP e da Controladoria de engenharia desta 

Corte de Contas, foram devidamente, sim, executados os serviços de retirada dessas telhas 

avariadas nas laterais do prédio Área de Pesquisa e Biblioteca, sendo instaladas novas telhas 

de alumínio nessas áreas, bem como foi realizada a verificação da descida das águas pluviais. 

Porém, no que tange ao aumento da secção da calha, este foi o único serviço que, em um 

primeiro momento, não foi prestado, ficou pendente. Mas, na verdade, ele só não foi realizado 

em razão de uma inspeção que foi feita posteriormente, em conjunto, pelos dois órgãos, e pela 

empresa que iria prestar o serviço, em que foi verificado que não poderia ser executado tal 

serviço porque iria resultar em uma mudança da estrutura total daquele ambiente. Então, além 

da parte da calha, que iria ser impedida de ser implantada em razão do banheiro e de um 

refeitório que existiam, atrapalhando a implantação, ou seja, em razão disso, dessa 

impossibilidade física e estrutural, é que não foi realizado esse serviço. Porém, foi feita uma 

reunião entro o IDESP e a SEOP no dia 30 de janeiro de 2012, também constando esse 

relatório nos autos, em que esteve presente a própria presidente do IDESP, onde foi definido 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 479

que iria haver uma substituição desse aumento das calhas, que não conseguiu ser implantado, 

por uma nova área em que seria implantada as telhas de alumínio. Ou seja, foi acrescentado, 

em substituição às calhas, um novo serviço, que seria a implantação das telhas na área da 

cumeeira lá do espaço, o que não estava inicialmente previsto. E não houve qualquer alteração 

de valores, ou seja, não houve qualquer prejuízo ao IDESP, que concordou naquele ato para 

que houvesse essa substituição. Em razão disso, que foi devidamente oficializado, houve um 

termo aditivo. Segundo o termo aditivo, que também consta nos autos, realmente houve essa 

aceitação. E após essa formalização ter sido realizada, o serviço foi devidamente realizado, 

houve a instalação das telhas de alumínio nessa área da cumeeira, sendo, inclusive, instaladas 

as telhas novas em cima das antigas, o que acabou proporcionando, inclusive, uma dupla 

camada de telhas, evitando, de forma até mais apropriada, a água pluvial de adentrar naquele 

espaço. Sendo assim, a gente percebe nitidamente que foram, sim, devidamente executados 

todos os serviços implementados através desse termo de cooperação e termos aditivos. Então, 

depois da execução dos serviços, o que houve foi que, em determinadas situações, o IDESP 

relatou alguns problemas de goteiras, ou de alguns problemas que eles haviam apontado, e 

sempre a empresa que havia sido contratada atendeu de pronto aos atendimentos do IDESP. 

Inclusive a Secretaria de Obras, SEOP, também esteve sempre presente, realizando as vistorias 

nos locais. Nessas vistorias, o que foi constatado em si é que essas goteiras da área em que 

havia sido realizado o serviço foram sim devidamente normalizadas ou praticamente reduzidas 

a zero. O que ocorreu é que essas goteiras que estavam sendo informadas estavam em áreas 

em que não havia sido realizado o serviço. Então, o que não há é a possibilidade de a gente 

querer que não exista goteiras em uma área em que não foi realizado serviço algum. Então, o 

que podemos perceber, nobres conselheiros, é que, nitidamente, o IDESP estava tentando, de 

fato, corrigir toda a estrutura do telhado sem que tivesse feito a contratação desse serviço. Em 

razão disso, para a realização desses novos serviços que eles estavam requerendo, a empresa, 

claro, fez um orçamento – a empresa que havia sido contratada por meio da SEOP – 

informando que iriam ser cobrados os novos reparos que não tivessem relação com os serviços 

que haviam sido realmente executados e feitos por meio do termo de cooperação. E o IDESP 

não aceitou, informando que, como havia sido mexido no telhado, toda a área deveria estar 

coberta por meio desse termo de cooperação, o que não é verdade. Vale destacar ainda que 
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essa estrutura do telhado do IDESP permanece a mesma utilizada até os dias de hoje, o que 

não seria possível se realmente houvessem todos esses problemas apontados no relatório do 

IDESP. O que percebemos é que não houve qualquer prejuízo, tanto aos usuários daquele 

órgão, quanto para coletividade de maneira geral, porque todos os serviços, volto a enfatizar, 

foram realmente executados. Então, assim, o que podemos perceber nessa situação, 

excelentíssimo conselheiro relator, é um mero inconformismo do IDESP por não ter 

conseguido, de repente, de uma forma gratuita, realizar novos serviços adicionais, o que foi 

externado por meio de um laudo conclusivo tendencioso, que acabou servindo de base, 

infelizmente, paro parecer da Controladoria de Engenharia e pelo relatório do Departamento 

de Controle Externo dessa Corte de Contas. Isso trouxe um prejuízo inestimável ao suplicante, 

nobre deputado Joaquim Passarinho. Então, sendo assim, por imperativo de justiça, rogamos 

para que essa colenda Corte de Contas se digne a aceitar a presente sustentação oral para que 

sejam julgadas as presentes contas totalmente regulares, com a dispensa das penalidades 

sugeridas, requerendo ainda que sejam anexados neste momento a presente documentação que 

trago, nos termos do Art. 179, parágrafo 3º, do regimento desta Casa. É isso, Excelência. 

Obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de receber a documentação 

apresentada 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. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2014/50862-2, que trata da Tomada de Contas instaurada no Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas do Pará, responsável Vilson João Schuber, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o 

representante da douta Procuradoria que ao ratificar o parecer exarado, opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais, ficando responsável solidariamente pelo débito o senhor Hildegardo de Figueiredo 

Nunes e recomendações a SEDAP. Presente em plenário, o responsável supra fez uso da 

palavra conforme preceitua o preceito da ampla defesa: Senhora presidente, senhores 

conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, demais 

presentes, meu cordial bom dia. Senhores conselheiros, esse processo foi prestado contas pelo 
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SEBRAE na Sagri, que, posteriormente, o enviaria, como enviou, ao TCE. Não tendo o 

SEBRAE à época feito a prestação de contas diretamente aqui ao próprio TCE. No entanto, o 

que se depreende aqui no objeto da irregularidade apontada é que na prestação de contas, 

conselheiros, foi acostada a nota fiscal referente à aquisição de passagens no dia 2 de outubro 

de 2012 para os participantes desse salão do chocolate em Paris. As tratativas com a Sagri 

para elaboração desse convênio se iniciaram no mês de setembro ou agosto, só que chegado o 

princípio de outubro, o convênio ainda não estava materializado, e só o foi no final do mês de 

outubro. O SEBRAE, sendo uma instituição de apoio às micro e pequenas empresas e também 

ao desenvolvimento do estado, assim optou, e esse responsável autorizou a aquisição das 

passagens com recursos próprios da instituição, porque conta do próprio plano de contas do 

SEBRAE essa possibilidade para aquisição de passagens ou despesas com recursos da 

instituição para fins de realização ou participação em eventos. Mas só autorizei a aquisição 

das passagens depois que o CDE, Conselho Deliberativo Estadual, autorizou na reunião do dia 

02/10/2012 expressamente a aquisição das passagens para essa viagem. Por quê? Porque o 

convênio só foi possível ou passível de assinatura e crédito no próprio SEBRAE no dia 25/10, e 

a viagem se realizou logo no princípio, dia 28 ou 29. Quer dizer, em sã consciência, aguardar 

até o dia 25 de um mês para adquirir passagens aéreas internacionais, para viajar dali a três 

dias, seria uma coisa totalmente despropositada, em razão do elevado valor da aquisição de 

passagem prévia à viagem. Então, por isso, me valendo da autorização do Conselho 

Deliberativo Estadual, que no seu Art. 19, inciso XV, diz claramente: “Aprovar viagens ao 

exterior de representação no serviço de estudo de conselheiros do CDE, membro da diretoria e 

convidados, assim como estabelecer normas a respeito dessas viagens aplicáveis, inclusive aos 

empregados e consultores externos do SEBRAE.” O Conselho resolveu aprovar a viagem 

internacional aos participantes do Salão do Chocolate em Paris, 2012, conforme a resolução 

CDE 12/2012, a qual cuidei de acostar juntamente com a manifestação, quando do protocolo 

dessa minha manifestação. Também acostei, na autorização do débito bancário na conta 

corrente do SEBRAE, o cadastro de pagamento da unidade de finanças, o cadastro da viagem e 

o pagamento da fatura 15.591 da empresa Dinastia Viagem e Turismos, que é a empresa 

licitada pelo SEBRAE para fornecimento de passagens, o recibo da compra das passagens e a 

resolução do CDE, além da correspondência interna. O que causou o descompasso e trouxe a 
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irregularidade na prestação de contas não foi nada da execução do convênio, nem da 

realização da viagem e nem da realização daquilo que foi o objetivo do convênio. Foi 

inadvertidamente, e digo inadvertidamente porque, quando foram acostados esses 

comprovantes, eu já não estava mais respondendo pelo SEBRAE e a assessoria que acostou 

documentos de despesa previamente à elaboração do convênio. Então o convênio não pode ser, 

como todos nós sabemos, para ressarcir despesas. Isso foi despesa feita com recursos próprios 

da instituição porque foi autorizado pelo seu Conselho Deliberativo Estadual. Então, dando a 

segurança jurídica necessária ao coordenador de despesas, no caso, a mim, e quem mais 

assinou comigo, da legalidade e, sobretudo, da regularidade da operação. O equívoco foi ter 

apresentado esses documentos na prestação do convênio. Essa prestação de contas normal do 

SEBRAE no seu balancete mensal, em seu balanço anual, e já foi auditada pela KPMG, pelo 

conselho fiscal do SEBRAE, e nenhuma dessas instituições apontou irregularidades nessa 

compra. Agora, por quê? Porque o SEBRAE pode, além, porque a missão se reveste em uma 

grandeza maior, fazer despesas em itens separados e não precisar prestar constas dentro de 

um convênio para o qual é um objetivo só. Então, dessa forma, também cuidei de verificar no 

próprio processo que tramitou aqui pelo Tribunal de Contas do Estado, e pela própria Sagri, o 

levantamento que foi feito internamente pelo próprio SEBRAE, e que eu vou ler rapidamente. 

Uma Correspondência interna de nº53/2015 da Unidade de Contabilidade e Finanças para 

assessoria técnica datada de 09 de dezembro de 2015, cujo assunto é “Informações sobre a 

contrapartida do convênio 68/2012, SEBRAE/Pará/Sagri”, com o seguinte conteúdo: “Senhora 

assessora, em resposta ao pagamento de despesa de contrapartida do convênio 68/12 

SEBRAE/Sagri, informamos que, por inconsistência no tramite interno de documentos, os 

processos cujos pagamentos compõem a contrapartida do convênio 68/12 chegaram à unidade 

de contabilidade e finanças sem a devida identificação dessa condição em decorrência da 

ausência de informação. Esses processos foram pagos juntamente no SEBRAE/Pará na conta 

de movimento centralizado no Banco de Brasil 3.399-5, conta corrente 5118-7. O pagamento 

das obrigações pode ser verificado nos comprovantes anexos referentes aos documentos 

relacionados que compõem a contrapartida. Cumpre informar que, da mesma forma, os 

recursos previstos da contrapartida não foram alocados na conta exclusiva Banpará agência 

014, conta corrente 161648-0, na ocasião devida. Portanto, esses recursos ainda permaneciam 
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na conta de movimento centralizado quando do pagamento da despesa de contrapartida, o que 

permite a consideração de que a obrigação do SEBRAE foi cumprida integralmente, mesmo 

não sendo utilizada a conta aberta especifica para esta finalidade. Atenciosamente, Marco 

Antonio Figueiredo, gerente da UCF. Comprovando, assim, que os recursos financeiros 

oriundos do convênio 68/12 foram transferidos para a conta Movimento do SEBRAE”. Aqui 

que ficou um equívoco, porque teria que ter sido uma conta, conselheiro André, especifica do 

convênio e, por alguma razão, não foi feito. Então, o pagamento saiu da conta movimento do 

SEBRAE, e as passagens aéreas, essas despesas, a partir do dia 25 de outubro, com exceção, 

deixo bem claro, do valor despendido para aquisição das passagens aéreas, uma vez que foi 

realizado em 02/10/2012. Concluo desta forma, há que se retirar da relação de pagamentos 

efetuados do convênio 68/12 o item de número de ordem 1, cujo credor é a Dinastia Viagem e 

Turismo LTDA., relativo à passagens aéreas da fatura 15.591 emitida em 1º de outubro de 

2012, no valor de R$45.074,98, pois foram adquiridas com recursos ordinários do próprio 

SEBRAE/Pará, com autorização do conselho deliberativo estadual em razão do seu caráter 

internacional, absolutamente dentro do que preconiza os objetivos e diretrizes da instituição e 

as atribuições dos seus diretores, estabelecidos em seu estatuto social. Asseverando novamente 

que não se confundem com a execução do convênio em apreço cujo balancete, aí eu sugiro, 

deverá ser adequado à realidade hora exposta e que retrata de forma indelével e cristalina a 

realização das despesas às expensas do próprio SEBRAE, refazendo assim esse balancete de 

prestação de contas e a própria devolução de recursos não utilizados, eis que disponíveis e 

integrando o saldo da conta movimento de número 5.118-7, da agência 33399-5 da agência do 

Banco do Brasil, como informado na correspondência interna de número 53/15 acima. Então, 

caros conselheiros, senhora presidente, há que se refazer o balancete de prestação de contas 

retirando esse valor que foi colocado indevidamente, porque ele maculou a prestação de 

contas. Isso era uma conta corrente do SEBRAE e que estava na conta corrente e na 

contabilidade do SEBRAE. Ao ser trazido para a prestação de contas do convênio, conselheiro 

André, ele maculou a prestação de contas e deu a impressão de que o convênio serviria para 

indenizar despesas, como eu já disse. Agora, quero fazer meu “mea culpa” em não ter vindo a 

este tribunal na fase dessa análise e, talvez, discutido com a própria assessoria, mostrando 

esses detalhes. Então, eu solicito, se for do entendimento de Vossas Excelências, que se oficie 
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ao próprio SEBRAE, que a essa administração tome conhecimento dessa situação e que possa 

refazer a apresentação do balancete da aplicação dos recursos, excluindo essa nota que 

constou da conta corrente do SEBRAE e de sua contabilidade sob pena de ser contabilizada 

duas vezes e formar o “bis in idem” no convênio como despesa e na conta corrente do 

SEBRAE como despesa. Exatamente essa é a situação, e essa é a minha manifestação, 

encarecendo o alto espírito de entendimento e bom-senso de todos esses conselheiros. Também 

quero deixar bem claro que só fui notificado depois do parecer da câmara técnica. O próprio 

SEBRAE não cuidou de notificar e perguntar: “Tal coisa, como foi? Como não foi?” Não, 

fizeram a prestação e, inadvertidamente, ficou dessa natureza. Então essa é a minha 

manifestação. Agradeço a atenção de todos os senhores e senhoras conselheiras. Muito 

obrigado. A matéria foi à baila das discussões. Manifestação do Cons. André Teixeira Dias: 

Senhora presidente, achei a argumentação do doutor Vilson Schuber pertinente. Sei da 

dificuldade que existe entre prazos e decisões; sei, e acompanho há muito tempo, apesar de não 

concordar, e tentar,- durante o tempo até em que fui político – fazer com que os planejamentos 

fossem planejados, não fossem tão casuais. Mas também votei, junto com outros conselheiros 

daqui, um espaço de discricionariedade para prefeitos e governadores tomarem decisões que 

não eram previstas um ano antes. Dava esta liberdade, porque nós não conseguimos, em 

termos de Pará, mas também em termos de Brasil, planejar tudo que vamos fazer no ano 

seguinte. E nós, na época em que éramos deputados, achávamos aquilo um absurdo, porque 

pensávamos que tinha que ser planejado. Mas, na realidade, ao mesmo tempo que achávamos 

um absurdo, deixávamos uma margem de decisão para que o governo usasse os recursos 

orçamentários com as coisas que não estavam previstas stricto sensu, estavam previstas lato 

sensu: apoio a eventos e feiras, por exemplo. Mas não dizia quais eram os eventos e feiras. 

Então, isso corresponde a uma realidade que eu venho assistindo. Corresponde também a 

realidade essa questão trazida pelo doutor Vilson Schuber da data dos prazos para compra e 

passagens. Se você compra passagem com antecedência, ela tem um preço; se você compra em 

cima da hora, ela tem outro preço. E aí, incide numa das coisas importantes para qualquer 

administrador, seja numa residência ou em um órgão público, que é tentar fazer com que o 

dinheiro renda mais, otimizar o custo, dar economicidade. O pedido feito pelo doutor Vilson 

Schuber, de confrontar o balancete do SEBRAE com o balanço da Sagri é um pedido bastante 
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sensato, que vai poder trazer aos autos aquilo que as palavras declaram, porque é importante 

estarem nos autos, e julgar fora dos autos é um julgamento de alto risco. Porque está integrada 

mais a subjetividade do que a objetividade, que tem que se ter. Ninguém mais se manifestando, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de solicitar a reabertura da instrução processual para 

analisar os argumentos expendidos na tribuna. 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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2011/50479-3, que agasalha a prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado da Fazenda, exercício 

financeiro de 2010, responsáveis Vando Vidal de Oliveira Rego e José Carlos dos Santos 

Damasceno, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante da douta Procuradoria que, ao ratificar o parecer já 

exarado, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das 

multas regimentais, ficando solidariamente responsáveis Vando Vidal de Oliveira e José Carlos 

dos Santos Damasceno, com remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração e 

penalidades em relação ao delito realizado pela empresa M.A.S Serviços de Construção Civil 

Ltda. Presente em plenário, o senhor Wanderley Ladislau, representando os responsáveis 

supracitados, apresentou a seguinte argumentação oral: Bom dia senhora presidente do 

tribunal, representante do Ministério Público, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. 

O objeto do processo que está sendo julgado hoje, conselheiro André, são os pagamentos 

decorrentes do contrato 002/2009. O que estamos julgando hoje é isso. Não estamos a pretexto, 

com todo respeito à manifestação do Ministério Público, nós não estamos julgando a questão 

da contratação que é objeto do processo 2010-507355, que ainda está na área técnica, não tem 

julgamento nesse processo. Tem uma manifestação preliminar da área técnica, nós fizemos 

defesa e, a pedido do Ministério Público, os autos estão na área técnica, não foi julgado ainda.  

E esse contrato versa sobre a contração por inexigibilidade de licitação da empresa ACERTE 

para prestação de serviços de consultoria na área contábil e financeira de redução da dívida 

pública. Uma prestação de serviço de um objeto extremamente complexo, onde essa empresa já 

prestou esse serviço e demonstrado nos autos para o governo de Minas Gerais, para a 

prefeitura de Salvador, Fortaleza, Mato Grosso do Sul. Então essa questão da inexigibilidade 
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não é objeto desse processo, conselheiro Luís Cunha. O que se questiona nessa ação é a 

questão dos pagamentos que foram realizados a título de correção monetária, a qual é 

considerada legal pela legislação vigente e pelos técnicos dessa instituição, sob o argumento 

de que quem deu causa a isso foram os gestores. Eles, por desídia, por falta de planejamento, a 

propósito, conselheiro André falou ainda há pouco da dificuldade de planejamento na 

administração pública, apesar de todos os avanços, eles teriam dado causa para que tivesse 

sido pago essa correção monetária que, com todo o respeito, nós iremos demonstrar que não é 

verdade. Então, só para fechar essa posição em relação ao processo inicial que está ainda sob 

análise, ele foi realizado com base no Art. 25 da lei de licitação na inexigibilidade do inciso II, 

que trata dos serviços técnicos, singulares, de notória especialização, onde nós já temos 

pacifica jurisprudência sobre essa matéria no TCU. Este Tribunal já enfrentou esse debate 

aqui. Porque, sempre que esse debate é suscitado, se questiona o seguinte: existem outros 

profissionais que prestam o serviço, então não é caso de inexigibilidade por singularidade 

nessa hipótese legal que eu, ainda há pouco, falei. Com todo o respeito, uma posição que nós 

não concordamos, porque na contratação por singularidade, serviço singular não quer dizer 

serviço único, exclusivo. Existe um enquadramento especifico para isso. Podem existir 

profissionais que também prestam serviço singular, serviços acima da curva, digamos assim, 

serviços fora da normalidade, serviços não corriqueiros, serviços com uma certa raridade. 

Podem, ainda mais nos tempos de hoje, ser que existam outros profissionais com esse perfil, só 

que existe um elemento subjetivo, discricionário que tem sido colocado pelo TCU e por esta 

Casa no julgamento do doutor Ivan Cunha, que eu quero mencionar daqui a pouco. Essa 

interpretação do TCU, me permitam, vale a pena. Ela vem da parte final parágrafo 1º do Art. 

25, que fala do que se considera notória especialização. E na parte final, diga-se de passagem, 

comprovada no processo que está ainda em andamento, porque o profissional, que tem até o 

meu nome, senhor Wanderlei, um dos sócios, não estou vendo o sobrenome, mas é Wanderlei. 

Esse profissional é ex-servidor do Banco Central, responsável, ele foi interventor em bancos 

estaduais. Ele prestou serviços para prefeituras e, especialmente, para o governo de Minas 

Gerais, conselheiro André, onde ele conseguiu alcançar esse resultado da redução da dívida 

pública e, diga-se de passagem, nessa contratação dele em Minas, à época, está nos autos, a 

procurado era a doutora Carmen Lúcia, hoje ministra do Supremo Tribunal Federal. Então, o 
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Art. 25 em seu parágrafo primeiro diz o que é notória especialização, aquele que tem 

experiência, currículo, que demonstre total qualificação no objeto do contrato, que está 

comprovado com certidões no primeiro processo, porque estamos discutindo pagamentos. 

Permita inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 

satisfação do objeto do contrato. Considera-se notória especialização o profissional da 

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorre de desempenho anterior, 

estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros 

requisitos relacionados com suas atividades permita inferir que seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. A parte final desse 

artigo, interpretado pelo TCU, eu tenho uma decisão emblemática, que traz justamente que o 

STF tem manifestação nesse sentido. Quem é que infere se aquele profissional é o mais 

adequado, estando caracterizado que é serviço técnico, que é singular, que tem notória 

especialização? Quem é que infere? O administrador público. Uma decisão emblemática numa 

contratação por inexigibilidade do Ministério Público Federal, da Procuradoria Federal, 

questionada pela Câmara Federal de 2011, foi suscitado justamente essa questão, que existiam 

pluralidade de profissionais. O TCU decidiu que, contratação da procuradoria federal, nas 

contratações diretas por inexigibilidade de licitação o conceito de singularidade não pode ser 

confundido com a ideia de unicidade, exclusividade, ineditismo ou raridade. O fato do objeto 

poder ser executado por outros profissionais ou empresas não impede a contratação direta 

amparada no Art. 25, inciso II da lei 8.666/93. A inexigibilidade amparada nesse dispositivo 

legal decorre da impossibilidade de se fixar critérios objetivos de julgamento. Existe uma 

súmula mais recente do tribunal que diz o seguinte: “A inexigibilidade de licitação, a súmula 

264, diz: “...Para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídica de notória 

especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de 

exigir na seleção de executor de confiança, grau de subjetividade indiscutível, insuscetível, de 

ser medido por processo de licitação por critérios objetivos de qualificação inerente ao 

processo de licitação nos termos do Art. 25, inciso II, da lei”. Então, senhoras e senhores 

conselheiros, o gestor à época buscou os requisitos 25, inciso II, encontrou-os e escolheu, de 

acordo com sua confiança, o profissional mais capacitado, que trouxe resultados fabulosos. Os 

técnicos dessa Egrégia Corte, em seus relatórios, tanto no preliminar, como no posterior, na 
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réplica a defesa, reconheceram, conselheiro André, de forma expressa que o contrato 

realizado, é uma questão que tem que ser debatida. Na minha opinião, com todo o respeito a 

quem pensa contrário, sempre que analisamos uma conta, uma prestação de conta ou um 

processo, eu, como procurador municipal, a gente tem que procurar, e eu, pelo menos faço 

isso, verifico se aquela contratação trouxe benefícios para a administração pública. Ela foi 

benéfica? Claro que é importante analisar a legalidade, os princípios constitucionais, mas ela 

foi benéfica? Essa contratação, reconhecida pelos técnicos, gerou benefício de 187 milhões de 

reais para o estado. Porque não era um trabalho simples, não foi só resgate de dívidas 

tributárias, como se fala nos autos. O trabalho envolveu uma revisão de dividas geral no 

Banpará, na COHAB, em outras instituições, trabalho extremamente complexo. Está 

demonstrado como prova no primeiro processo. Então, só isso, excelência, com todo o respeito, 

já deveria pelo menos deixar uma reflexão aqui, que foi uma prestação de serviços que trouxe 

benefício. A defesa está convicta de que a contração foi regular. E mais: essa contratação foi 

realizada por cláusula de êxito. Contrato de risco no sentido de que não se sabe o resultado 

econômico lá na frente. No momento em que o estado do Pará, o País, o mundo estava em 

crise, decorrente da crise de 2008, que repercutiu em 2009 e 2010, que vai ser o objeto da 

próxima, que é o objeto central do nosso processo. Portanto, a contratação está de acordo com 

a lei de licitação, o doutor Ivan Cunha, só para concluir essa parte, no acórdão 52.893 afirmou 

o seguinte no seu voto, um caso similar de contratação do ITERPA, eu atuei nesse processo por 

inexigibilidade, onde foi questionado que existiam outras empresas, então era caso de 

licitação: “A despeito das conclusões do órgão técnico desta Corte Contas, entendo que a 

contratação da empresa para prestação de serviços técnicos de estruturação do Núcleo de 

Planejamento e Controle de Programas e Projeto de Regularização Fundiária do ITERPA, 

pela via da inexigibilidade de licitação não é suficiente para macular as contas do responsável. 

Isto porque resta suficientemente comprovado nos autos que a empresa contratada dispõe de 

notória especialização para realizar o serviço contratado, bem como o objeto do contrato em si 

é singular e diferenciado. Ademais, segundo consta nos autos, o objeto do contrato foi 

alcançado em sua plenitude”. Cumpriu seu mister, o seu fim, que é trazer fins para a sociedade 

e para toda a população do Pará. Feitas essas considerações que foram necessárias, porque 

foram trazidas, conselheiro, para debate nesse processo. Mas esse processo da contratação, 
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repetindo, está em debate nessa Casa, não tem decisão. Quanto ao objeto do processo, ele 

refere-se ao pagamento dessa atualização monetária, que os técnicos já se referiram nos autos 

dizendo que é devida, a legislação garante, a prestação de serviço foi realizada, e eu penso o 

seguinte, e coloco para reflexão dos senhores, esses serviços foram prestados em 2009/2010. A 

crise iniciou em 2008, conselheira Rosa, penso que o que nos leva muitas vezes a não termos 

claro o julgamento de alguns processos é justamente, são quase dez anos para julgar esse 

processo, o fato, não da entrada nessa Casa, aconteceu no ano de 2009, 2010, 2008, e lá, nós 

vivíamos uma crise brutal, semelhante à que estamos agora. Só que ocasionada lá nos Estados 

Unidos, com a quebra de dois bancos, pode procurar no Google, está lá, para quem não 

lembra. Todos nós somos bem informados. Então, essa crise ocorreu trouxe sérios prejuízos, 

isso foi notório na época. Tanto é verdade, um elemento novo no julgamento, doutor André, 

que não está nos autos, foram baixados dois decretos pela governadora reconhecendo essa 

situação de crise. O decreto 1.618, a governadora dizendo o seguinte: “Considerando a crise 

econômica internacional com reflexo direto no Brasil e no estado do Pará; considerando os 

limites da lei de responsabilidade; considerando a necessidade de adotar medidas 

emergenciais de redução de despesas...”. Esse decreto é de 2009, depois teve um de 2010, onde 

30% do orçamento foi contingenciado. Criou-se um comitê de ordenação de gestão do 

orçamento público, presidido pelo secretário de planejamento, não foi pelo secretário de 

Fazenda. Reduziu-se diárias, passagens, ou seja, os pagamentos desses valores não dependiam 

dos gestores. Tinha um comitê, a governadora baixou um decreto que foi reconhecido. Os 

relatórios de parecer prévio que eu também estou juntando, mas é de conhecimento desse 

tribunal, do próprio tribunal, doutor Ivan, reconhece em 2009, constata-se a insuficiência de 

arrecadação de 12% do orçamento estadual, visto que é decorrente de capital, nesse exercício 

houve um déficit de 1.4 bilhão. O relatório de 2009 desse tribunal diz assim, não vou ler todo 

porque é imenso, mas estou juntando e é de conhecimento da Casa: “Constata-se insuficiência 

de arrecadação de 12.16, visto que as receitas correntes e capital aferido no exercício foram 

menores em 1.4 bilhão”, relatório do tribunal. E então vem uma série de considerações que eu 

não tenho como ler aqui. Meu tempo já passou e a conselheira já me alertou, estou na 

prorrogação. O de 2010 afirma a mesma coisa. “De confronto entre o previsto das receitas 

realizadas, contata-se insuficiência de arrecadação de 9.64, visto que foi arrecadado 1.3 
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bilhão a menos da receita corrente de capital”. E para demonstrar ainda mais, conselheiro 

André, eu tenho aqui também, juntando, não está nos autos, a avaliação da STN sob os 

exercícios por conta de operações de crédito que foram realizadas, é de conhecimento dos 

senhores também, os 366 milhões, por exemplo, por conta dessa crise, o governo do estado teve 

que fazer operação de crédito com o BNDES. Fez empréstimo. No exercício 2010, a STN 

aponta: “No exercício de 2010 o estado apresentou resultado primário deficitário de 433 

milhões decorrentes da diferença de receitas”, ele detalha. Esse foi o de 2010. E, no exercício 

de 2009, o estado apresentou resultado primário deficitário de 43 milhões. Isso aqui, assinado 

pelo Arno Hugo Augustin Filho, secretário do Tesouro Nacional, isso não está nos autos. 

Então, senhores conselheiros, não dá para imputar, vejam a crise que temos hoje, vários 

gestores deixando de pagar contratos, estes inclusive com prestação de serviços já realizados, 

porque, só ressaltando, esse contrato, daí a dificuldade também de pagamento, só era pago a 

posteriori a partir dos resultados. Portanto, teria que se fazer a devida reserva orçamentária a 

partir do que foi conseguido, por exemplo, a redução do coeficiente do FPE, que está provado 

nos autos, houve redução, e outros benefícios. Então, essa crise, tinha que pagar décimo 

terceiro, estava demonstrado nos autos que o serviço de saúde, educação e segurança pública 

aumentaram, então, o gestor que está lá na ponta tem que fazer escolhas. E neste caso optou-se 

por fazer escolhas pelas políticas públicas mais emergências, pelo pagamento dos servidores. 

Não dá para atribuir aos gestores esse peso de uma reprovação de contas de um contrato que 

foi benéfico e imputar uma reprovação, ainda mais com devolução de recursos. São dois 

técnicos, um é servidor da SEFA, profissionais competentes e que exerceram suas atribuições 

com muita honra junto ao estado do Pará. Portanto, Excelências, essas são as considerações 

que tínhamos a fazer, rogando a este conselho que aprove as contas. Existem erros formais, a 

questão da unidade gestora mencionada, a questão do pagamento por nota de lançamento, e 

não por nota de crédito, realmente ocorreu, mas não trouxe prejuízo nenhum, é um vício 

formal. A nota de lançamento passou pelo SIAFEM, estão lá as despesas. A unidade gestora 

mencionada também, a unidade gestora inicial que está prevista no contrato referia-se às 

despesas administrativas da SEFA. A redução da dívida pública envolve o poder executivo, as 

autarquias, fundações, o Judiciário. No Legislativo ela é bem mais ampla. A outra unidade de 

gestão era a competente. O erro foi que não foi feito um aditivo contratual, e isso a defesa 
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reconheceu. Isso é um vício formal, não trouxe prejuízo. Por tudo isso, conselheiros, a defesa 

requer aprovação das contas ou, alternativamente, em face da documentação juntada, a 

reabertura da instrução processual. Muito obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando neste sentido, Sua Excelência, então, proferiu voto 

no sentido de receber a documentação apresentada 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. Imediatamente, foi dado conhecimento a respeito do Processo nº 2014/51359-7, que 

trata do Pedido de Rescisão formulado por Alcides Abreu Barra, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvido o representante da 

douta Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou por não conhecer do recurso e, 

caso não seja esse o entendimento dessa Corte de Contas, no mérito, por seu desprovimento, 

manter in totum a decisão guerreada. Presente em plenário, a senhora Branda Fernandes Barra, 

representando o requerente, fez uso da palavra conforme preceitua o direito à ampla defesa: 

Bom dia a todos. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutora membro do Ministério 

Público de Contas, conselheiro relator André Dias e demais conselheiros. É sempre uma 

alegria, sensação de dever cumprido estar aqui. Sempre que me reporto a este plenário é uma 

oportunidade de aprendizado, acabamos agregando conhecimentos e procuramos colocá-los 

em prática. Com relação à alegação, na verdade, o que ocorreu por ocasião do julgamento do 

recurso de reconsideração, eu, que sempre fui a procuradora do gestor, sempre vim e fiz as 

defesas orais. Essa especifica eu não pude realmente estar presente por um problema de saúde 

na época, de repente na alegação do recurso eu me equivoquei e não deixei isso bem claro, 

doutora, mas o cerceamento foi no sentido de eu não estar presente fazendo os esclarecimentos 

que a gente sempre vem fazendo. Esse processo, nós já fizemos diversas juntadas de fotos, 

alguns termos de esclarecimentos, e sempre tentamos demonstrar a conclusão efetiva da obra e 

o emprego de recurso. O laudo do DCE do tribunal embasou-se no laudo da SEPOF, tanto que 

as fotos que estão anexadas são uma reprodução dos laudos da SEPOF. E o que foi apontado 

pelo DCE desde a época da análise da prestação de contas, e que foi repetido isso no recurso 

de reconsideração, foi de que estariam ausentes os serviços de terraplanagem e pavimentação. 

Excelência, a gente fala aqui de um convênio de 30 mil. O estado passou no ano de 2005 um 
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valor de 30 mil para fazer os serviços preliminares, drenar, terraplanar e pavimentar uma 

avenida, que é a avenida mais importante do nosso município, que conta com três mil metros 

quadrados, e nesse convênio foi para apenas 300 e poucos metros quadrados. Ocorre que, até 

vou falar de uma forma simples, porque seria melhor colocado por um engenheiro, e nós 

vamos tentar esclarecer isso ao máximo, quando você vai fazer um serviço de drenagem, 

terraplanagem e a pavimentação, nesse caso, era em bloquete, é necessário e imprescindível 

que seja feita aquela parte do assentamento de meio fio, que são lâminas que são colocadas na 

extensão da obra, sem as quais o meio fio e, principalmente a calçada, já que é uma via de 

extrema importância para o passeio público e tudo mais, sem essa parte da obra, fica até sem 

uso. Porque com o tempo a terra vai escoar, devido às fortes chuvas que são sempre constantes 

em nossa reunião. A engenharia em nenhum momento aborda. Nós viemos abordando isso 

tanto no recurso de reconsideração quanto na rescisão, mas em nenhum momento ela se volta 

para analisar essas nossas alegações, de que esses serviços do meio fio e do assentamento das 

calçadas não estavam previstos na planilha. Realmente um erro formal na execução do 

convênio, que é um convênio de 2005, então já se vão mais de dez anos, como a senhora 

colocou, mas em nenhum momento o DCE, nem a própria SEPOF, se voltou para analisar isso. 

Foi feita, a obra foi concluída, inclusive, com essa parte suplementar, e não houve em nenhum 

momento essa análise. Nós queríamos aqui destacar o seguinte ponto, em que pese justamente 

a conclusão extemporânea que nós já juntamos determinadas fotos, que consta o meio-fio, o 

assentamento em bloquete, inclusive quando a SEPOF esteve analisando, ela fotografa no 

canteiro de obras o bloquete que estava para ser assentado, mas em que pese essas 

considerações, se levarmos em conta a teoria do nexo causal, dos 30 mil reais que foram 

repassados pelo estado, e a contrapartida foram três. Houve o emprego total dos recursos. 

Aqui, eu vou abrir um parêntese para fazer uma leitura do termo da parte de engenharia: 

“Considerando que os serviços preliminares de drenagem superficial e profunda foram 

considerados realizados pela fiscalização...”, respectivamente, 18 mil reais, a prefeitura 

aplicou 560 metros quadrados nisso, muito acima do que foi previsto no plano de trabalho. 

Aqui, ela já suplementou, só com a drenagem. E de terraplanagem e pavimentação, ela fez 46 e 

60 metros quadrados, portanto, um total de 26 mil. Ou seja, nesse momento da fiscalização, a 

prefeitura já havia empregado R$44.696,00 em obras, justamente porque ele suplementou. 
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Diante disso, eu venho perante este tribunal solicitar que sejam considerados os termos que já 

colocamos e, além disso, que sejam juntados alguns documentos, tanto de setores técnicos da 

prefeitura, que comprovam justamente essa aplicação do recurso. E solicitar que, com isso, 

esse convênio seja melhor analisado, até porque já é uma fase de pedido rescisão, a gente 

precisa demonstrar o que realmente aconteceu, o que realmente foi empregado e o valor 

repassado. Agradeço a todos, um bom dia. A matéria, então, entrou na fase da discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Primeiro, queria 

me dirigir a advogada, doutora Brenda. Eu sempre admirei muito o jeito e a forma como ela se 

conduz na corte. E ela sempre tem demonstrado respeito pela corte: comparece e procura 

resolver o problema. E o seu pai que está aqui, o responsável pelas contas, não é diferente: ele 

sempre vem. Mesmo a filha fazendo a defesa, eles está aqui. Aí eu fico aqui pensando, 

conselheiro André, de Limoeiro do Ajuru para vir pra cá, não é fácil. Eu não sei quanto está 

um voo, porque não tem passagem, tem que fretar um avião, ou então vir de barco, que é uma 

viagem complicada. Eu não sei, daqui, quem conhece o município, quem já foi lá. Eu fui cinco 

vezes. Para fazer uma obra em Limoeiro do Ajuru, não tem pedra, não tem seixo, não tem 

barro... tem que levar em balsa daqui. Às vezes, em determinado momento, consegue-se tirar 

um pouco de areia do rio. Não, com autorização do meio ambiente. Então, o grau de 

dificuldade para fazer uma obra em Limoeiro do Ajuru é muito grande. Agora, conselheiro 

André, um convênio de 30 mil reais para pavimentar uma rua em Limoeiro, que quase não tem 

rua pavimentada. A maior parte das ruas é de estiva, de madeira. Não dá pra nada. 

Independentemente de que Vossa Excelência vai se manifestar, eu vou guardar o voto, quero 

lhe parabenizar pela boa defesa que fez nesta manhã. Ficou passando um filme na minha 

cabeça, porque eu presenciei isso lá, eu vi o pessoal tentando tirar um pouquinho de areia do 

rio. Digo: “meu Jesus, o que é isso?”, e vi chegar, no momento em que estava lá, uma balsa 

com seixo, foi daqui de Belém. Aí fiquei pensando: “poxa, mas a prefeitura pobre como é a de 

Limoeiro do Ajuru, para fazer uma obra neste município o grau de dificuldade é muito 

grande”. E uma obra em Limoeiro tem um preço diferenciado. Agora, imaginemos: 

pavimentação de uma rua em blokret; imaginemos como seria a terraplanagem, o grau de 

dificuldade é enorme. Realmente, a cidade é bastante alagada. Ainda fizeram meio-fio, pelo o 

que ela colocou aqui. 30 mil reais, conselheiro André? Só para refletir. Manifestação do do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: A doutora Brenda trouxe novas 

informações, e como colocou com qualidade o conselheiro Luís Cunha, buscar ser justo é 

considerar todas as questões envolvidas. Então, eu preciso realmente avaliar o que ela está 

trazendo. Terminada esta fase, Sua Excelência proferiu voto no sentido de acolher a 

documentação apresentada e suspender o julgamento por duas sessões devendo retornar na 

sessão de 04.04.17. 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. Imediatamente, foi dado conhecimento público sobre o Processo nº 

2014/50745-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Breu Branco, responsável Iraneide de Fátima Cardoso da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvido o 

representante da douta Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou por manter a 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais cabíveis à responsável extensiva ao titular da SUSIPE Presente em plenário, a 

senhora Iraneide de Fátima Cardoso da Silva apresentou sustentação oral, no direito assegurado 

do contraditório e da ampla defesa: Gostaria de saudar a senhora presidente do Tribunal de 

Contas, representante da procuradoria do Ministério Público, demais conselheiros e 

conselheiras aqui presentes, e o plenário. Eu começo dizendo que, na verdade, eu saí do 

sindicado, não sou mais presidente, meu mandato terminou em 2012, eu não tinha 

conhecimento desse convênio que existia, que para alimentar o preso precisava de uma 

entidade. E, na época, eles me procuraram. No caso, foi a escrivã da delegacia. Então ela veio 

até o sindicato com a justificativa de que ninguém queria pegar a responsabilidade desse 

convênio, e que os presos estariam passando necessidade, não teria alimento. Então, a minha 

boa vontade foi de ajudar. Eu não tinha conhecimento. Até na época em que eu fui fazer minha 

prestação de contas juntamente com um contador, eu falei que não tive esclarecimento da parte 

da SUSIPE, que tinha que ter detalhamento nas notas fiscais, tanto que eu via pressa neles. 

Acredito que eles compravam a mercadoria e ficavam correndo atrás do dinheiro para pagar. 

Até porque eu lembro que quando entrava recurso na conta do sindicato, até ressaltando que 

essa conta foi aberta especificamente para receber esse recurso. Se for olhar nos extratos, vão 

perceber que ela foi encerrada logo ao término desse convênio. O sindicato não teve nenhum 
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rendimento, nem eu, isso eu posso dizer com toda propriedade de certeza. Eu fiz questão de 

trazer o atual presidente para me acompanhar e que na época era meu vice-presidente, que o 

sindicato, pelo contrário, tinha despesas. Porque, na época, o Banpará não existia na cidade 

de Breu Branco, existia somente em Tucuruí, então tínhamos que nos deslocar. E esse 

deslocamento, na maioria das vezes, era feito com recurso da instituição, e eu ainda tinha que 

pagar passagem de uma diretora, que é a tesoureira, quem sabe disso, vocês devem saber, que 

para eu retirar esse recurso eu teria que ter a minha assinatura como presidente da tesoureira. 

Então, o sindicato tinha que pagar as passagens e despesas dela para se deslocar até a cidade 

de Breu Branco, e de Breu Branco à Tucuruí. Teve algumas vezes em que o rapaz do 

supermercado, na época era o Guerra, levava a gente. Em outras vezes, a própria viatura da 

delegacia. E eu sempre falava que era um desconforto. Todo mês o pessoal da delegacia ia no 

sindicato, parecia que a gente era bandido atrás desse recurso. Propriamente falando, 

pessoalmente, eu não gostava, mas a gente sabia que estava ajudando, que precisava da 

entidade para poder vir o recurso e alimentar os presos. E, na maioria das vezes, eu não vou 

ser desonesta de falar que eu acompanhava a compra, item por item. Eu simplesmente chegava 

com o recurso, que tem algumas passagens que dizem que foi feito cheque avulso e retirado 

dinheiro. Só foi feito isso porque o rapaz do supermercado pediu para fazer isso. Mas então 

depois que eles não tinham como me acompanhar, por isso eu sugeri que preenchesse o 

cheque. Entrava um valor, eu preenchia o cheque naquele valor, deixava o cheque no 

supermercado e a moça que trabalhava na copa já estava lá no supermercado com uma lista. E 

eles sempre falavam que já tinha tirado alguma coisa. Então acredito eu que eles compravam e 

ficavam esperando esse recurso vir para ficar pagando, abriram crédito. E ressalto ainda que 

não foi uma opção minha escolher esse supermercado Guerra. Quando eles me procuraram já 

tinha o supermercado certo que eles iam comprar. Eu simplesmente aceitei assinar esse 

convênio. E outra coisa: eu não sabia que precisava fazer esse conveio, porque a moça da 

delegacia na época, Aline, já veio com os requisitos que precisavam, eu nunca me desloquei 

para vir até a SUSIPE para falar sobre esse convênio, pedi para que no caso renovasse. Pelo 

contrário, quando terminou o ano eu já fiz um oficio falando que não queria a renovação, 

porque isso era estressante. Eu tinha que deixar minha ocupação do sindicato e ir ao banco 

atrás desses recursos. E depois eu fiquei preocupada, porque eu sei que recurso público não é 
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brincadeira, pois no final você vai ter que prestar conta. Então, minha preocupação era essa. 

Tanto que eu lembro que no ano de 2012 eu me ausentei 40 dias porque tive uma filha e meu 

vice-presidente, que hoje está aqui, renovou. Eu até fiquei preocupada, falei: “Nossa, mais um 

ano daquele estresse deles ficarem vindo atrás da gente”. Então o que eu posso afirmar é isso: 

quando a essas questões das notas fiscais que foram entregues cópia, o que ganharia com isso, 

entregando uma cópia colorida para SUSIPE? Quando eu fui pegar, eu pensei que tinha 

acontecido só uma vez. Eu fui no supermercado pegar a nota fiscal, a moça da delegacia já 

havia pego. Eu fui lá e peguei. Quando eu cheguei lá, ela prontamente me entregou. Eu não 

percebi que era uma nota fiscal colorida. Só me lembro que aconteceu isso só uma vez. Quando 

eu li hoje o processo, vi que teve dois questionamentos de cópias de notas fiscais. Com que 

intuito eu faria isso? O que eu ganharia por omitir uma nota fiscal original? Por que eu 

guardaria? Fica a pergunta. E sobre a questão de discriminação dos produtos, é como eu falei 

para vocês: eu chegava lá, entregava o recurso e, não vou mentir, eu estive na delegacia 

acredito que uma vez, porque eu liguei pra SUSIPE questionando que, assim, teria que ter um 

acompanhamento. Por que como eu iria correr atrás de tirar esse dinheiro e proteger ele e 

ainda ficar fiscalizando se os presos estavam se alimentando ou não? Então eu questionei. Ele 

falou assim: “É bom você ficar indo de vez em quando na delegacia para ver se eles estão...”. 

Falei: “Fica complicado. Não vou me comprometer e dizer que vou ficar fazendo isso toda 

semana ou todo mês, porque eu tenho outros afazeres no sindicato”. Então eu fiz esse 

questionamento. E que eu não teria mais interesse na renovação, só que eles ficavam vindo 

atrás. Porque eu acredito que é um convênio, como a moça falou para mim, nem a prefeitura 

quer pegar. Então, eu acredito que é complicado. Nem a prefeitura queria pegar essa 

responsabilidade, eles vieram para cima da gente, agora eu me deparo com um SEDEX, com 

um telegrama falando que o processo está em andamento. Porque no meu conhecimento, eu 

acredito que em 2014 ou 2015 veio um telegrama para o sindicato falando que tinha sido 

arquivado, então eu fiquei tranquila. Até questionei, tentamos procurar esse telegrama para 

trazer hoje e mostrar para Vossas Excelências, mas não encontramos. E eu estava tranquila 

quanto a isso. Foi um susto quando eu vi. Inclusive, quando chegou esse telegrama em uma 

residência que hoje eu nem moro mais, mas que o pessoal me entregou porque o rapaz do 

correio me conhece, moramos numa cidade que não é muito grande, moro já há 15 anos, as 
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pessoas me conhecem. Então o rapaz me entregou no endereço onde moro. Foi na segunda-

feira, eu não estava presente na cidade, meu esposo quem recebeu. Eu fiquei assustada, 

cheguei de viagem segunda-feira à noite meio preocupada. Então liguei ontem, falei com o seu 

Walmir se era importante minha presença, ele disse que seria e eu falei: “Então eu vou sim”. 

Porque quando você não deve, tem que comparecer onde for preciso. Esse é meu 

esclarecimento, tem essa questão de ordem de pagamento que eu não entendo que é a forma 

como o recurso entrou na conta, eu desconheço, porque eu não tenho nenhum entendimento 

sobre isso. E fala também que no término do convênio a SUSIPE ainda repassou um recurso e 

que ficou errada a minha prestação de conta. E eu pergunto: que culpa tenho eu? Onde está o 

erro? Se a superintendência viu que terminou o convênio, por que que ela continuou 

repassando esses recursos? Mas a única coisa que eu posso informar é o que entrou na conta 

do sindicato, eu fiz o cheque e entreguei no supermercado e serviu para alimentar os presos. 

Agora, se houve desvio de alimentação lá na delegacia, mas foi por lá. Do que tenho 

conhecimento, eu acredito que nunca houve, porque depois eles ficaram atrás para renovar o 

convênio. Se existia irregularidade da minha parte sobre esse repasse, porque que ainda 

continuariam me procurando? Fica a pergunta. Então eu peço que vocês, assim, 

encarecidamente olhem com carinho essa situação, porque o dinheiro entrou, a entidade 

gastou, porque teve que pagar contador para fazer essa prestação de conta, e eu recebo uma 

notificação que eu tenho que devolver esse recurso, sendo que, na verdade, eu não utilizei um 

centavo desse dinheiro. Fica a pergunta. Outra situação que eu observei hoje diz que a 

entidade utilizou uma taxa de R$26,18. A conta foi aberta exclusivamente para receber esse 

recurso, o sindicato além de ter as outras despesas, ainda tinha que pagar essas taxas para 

receber esse recurso? Fica a pergunta também. São coisas assim que eu não consigo entender. 

Porque eu acredito assim: se tivesse sido uma denúncia de que houve desvio dos alimentos, e 

que os presos não estavam sendo bem alimentados, eu até entenderia o motivo da abertura 

desse processo. Então eu peço encarecidamente que vocês olhem, porque eu não tenho como ir 

ao supermercado e pedir detalhamento do que eles consumiram, até porque hoje o 

Supermercado Guerra nem existe mais no município de Breu Branco. Agora, o rapaz que era 

dono ainda reside em Tucuruí, que na época era o dono do supermercado, e que se chama 

Filho. Esses são meus esclarecimentos. Bom dia.  Em fase de discussão, pronunciou-se o 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Cumprimento, 

presidente, bom dia a Vossa Excelência; bom dia a digna e iminente representante do 

Ministério Público, seja sempre bem-vinda; conselheiros; conselheira Rosa; nossos 

conselheiros substitutos; senhoras e senhores; cumprimentar a Iraneide Fátima, que está aqui. 

Vemos nos olhos dela a preocupação, por isso ela está aqui. Conselheiro André, Odilon. Nós 

conhecemos essa realidade do Pará, no Brasil. Olha o sistema penitenciário que está aí por um 

fio para explodir a qualquer momento... situação para tentar resolver o problema, essa é minha 

visão. Não estou vendo o processo, não conheço o processo. Mas pela vida que a gente já teve, 

pelo menos a maioria dos conselheiros, de andar no interior, ver as dificuldades, os 

problemas; agora mesmo o conselheiro Luís Cunha estava relatando a realidade das coisas. É 

assim. Então assim, imagina que se eu estivesse pela empresa ou em uma situação para 

resolver uma questão urgente, porque se trata de uma coisa urgente, aí vai num supermercado, 

você aceita vender fiado, adiantar um alimento, essas coisas, para resolver o problema. Essa é 

a realidade. Eu não sei qual é o valor do convênio. Qual é? 43 mil. Deve ter alimentado uma 

centena de vezes, sei lá quantas, enfim, eu louvo e cumprimento a doutora Iraneide que veio 

aqui, vejo nos olhos dela a maior sinceridade e honestidade, a intenção de contribuir e 

colaborar, não conheço os autos, temos muitas vezes que nos ater a eles, o que diz nos autos é 

o que existe, o que vale, o que é verdade. Mas temos também que ter a sabedoria de interpretar 

a situação real e fazer a verdadeira justiça. Então eu queria fazer essa observação no sentido 

de que eu pelo menos vou ficar atento ao posicionamento do eminente relator, com o objetivo 

de tentar ajudar o tribunal a fazer uma interpretação justa desse caso. Mas falo – conselheiro 

Nelson sabe, conselheiro Luís Cunha; André; Lourdes... - que tem assim – conselheiro Odilon 

com certeza sabe também, conselheira Rosa – a realidade do nosso Pará, e do Brasil, 

principalmente quando a gente se distancia dos grandes centros, muitas vezes só tem um 

supermercado ou uma mercearia e essa mercearia as vezes vende de tudo – feijão, prego, 

cimento - enfim, tem essas coisas que temos que lidar e administrar. Tem coisas que dá pra 

esperar, mas tem coisas que não dá. Tem que resolver e pronto, essa que é a situação. Aí as 

pessoas que tem interesse, veem a urgência, têm a proatividade, buscam a solução da questão. 

Obviamente que temos, claro, que respeitar a legislação, isso é obrigação de todos. Mas temos 

a responsabilidade de interpretar de maneira correta para que não se cometa injustiça, uma 
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vez que, pelo relato da Iraneide, envolvendo o sindicado dos trabalhadores rurais, delegacia, 

uma série de questões... não sei, vi o processo. Mas é importante fazer esse registro, porque 

acontecem essas coisas e não há, na minha visão, desvio à corrupção e má-fé. Eu não vejo isso, 

não vejo como enquadrar isso. Com referência a essas taxas, nós já debatemos muito isso aqui: 

isso tem que ser de responsabilidade do contrato, do convênio. Como é que pode um convênio 

não poder pagar uma taxa que o banco cobrou, ou então o banco não cobra taxa. Eu acho que 

o banco não deve cobrar taxa, a conta foi especifica para aquilo, não tem fins lucrativos, não 

tem razão... então não cobra taxa. Mas se cobrar taxa, tem que estar incluído no cronograma 

financeiro: vai pagar uma taxa pro banco, vai pagar isso, aquilo e aquilo. Até acho que o 

tribunal já até decidiu várias vezes com relação a essas taxas que o banco não deveria cobrar 

isso, uma vez que é o estado que está atuando neste momento através dos trabalhadores. É o 

estado que está lá. Nesse momento Iraneide, o sindicato dos trabalhadores rurais é o estado do 

Pará. Na hora em que você assinou o contrato e recebeu, você está representado o estado do 

Pará. Se banco vai cobrar essas taxas, tem que descontar do governo. Enfim, é a minha 

interpretação. Mas eu recebo as palavras, a defesa da Iraneide Fátima Cardoso, muito bem. 

Cumprimento a senhora por ter vindo aqui, coloco a disposição, olhando no olho de todo 

mundo e mostrando total transparência e boa-fé. É uma discussão, mas eu considero 

importante, porque a realidade é essa no nosso Brasil. Se você está em Belém ou São Paulo, 

tem mecanismos. Mas quando você vai para Curralinho, Breu Branco, Afuá, enfim, é 

complicado a realidade. Obrigado, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, esse aqui é mais um caso do que 

acontecia no sistema penitenciário do estado do Pará. Outros casos ainda virão. O que me 

chamou atenção foi o depoimento da senhora Iraneide, e eu concordo com o conselheiro 

Cipriano Sabino. Ela foi sincera ao se manifestar. E para mim, um depoimento desse, uma 

defesa, tem muito valor, dona Iraneide. Com o devido respeito ao advogado que faz defesa 

aqui, constrói uma peça, um argumento, usa a palavra mais certa, mas apropriada, mais 

técnica... a senhora veio e abriu o coração. E nos interessa saber a verdade. Aqui é mais uma 

vítima. O seu sindicato errou, não tenho nenhuma dúvida disso. E pelo o que a senhora 

colocou aqui, quando a senhora assumiu o sindicato, ele já vinha fazendo isso. Mas eu entendo 

também que a senhora mesma disse aqui que não tinha quem fizesse a comida. A prefeitura não 
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quis fazer. E o preso enjaulado, só quem já passou por lá sabe, eu fui com a conselheira 

Lourdes e o conselheiro Nelson numa prisão de menores. Eu saí de lá destruído, não saí a 

mesma pessoa. Aqui veio um filme na minha cabeça, uma prisão de adolescentes. E os 

depoimentos que a gente colheu lá, e o que a gente viu, em momentos em que havia, 

internamente, numa unidade que cuida de menores, quando ele não queria uma comida; 

quando eles protestavam contra a comida; ou quando eles queriam comer: na hora da fome, o 

barulho que eles faziam. Um cidadão enjaulado é terrível. Ele se segura na grade, balança, faz 

barulho para chamar atenção. Delegacia do interior, todo mundo que passa na rua vê, percebe 

aquilo. É impressionante. Eu entendo que o sindicato quebrou um galho, fez um favor. Não foi 

bem orientado como deveria fazer, por que? Porque dinheiro público tem que prestar contas. 

Esse é o nosso papel. Papel desse tribunal aqui é fiscalizar o dinheiro público que o governo 

do estado arrecada e como ele aplica esse dinheiro. E lá pro seu sindicato, foi um pedacinho 

desse dinheiro do estado: 40 e poucos mil. E eu quero lhe fazer uma pergunta: vocês assinaram 

o convênio e receberam o dinheiro. Mas que fazia a comida era o pessoal da delegacia? O 

papel do sindicato era receber o dinheiro, comprar a mercadoria no supermercado e entregar 

para uma outra equipe fazer a alimentação. Então, gente, nós estamos diante de uma situação 

que aconteceu lá em Breu Branco, em outros municípios com as paróquias de Irituia e de 

outros municípios da região... essas paróquias entraram, porque tinha uma pastoral carcerária 

da igreja católica que já fazia um acompanhamento. E a pastoral carcerária questionava 

porque isso. Tem preso passando fome. Foi ai que a SUSIPE: “vocês podem construir conosco 

uma parceria para fazer a alimentação dos presos?”, as paróquias também não estavam 

prontas. E pelo o que eu vi na senhora Iraneide, ninguém queria fazer esse trabalho lá em Breu 

Branco. O sindicato foi quebrar o galho; o dinheiro foi aplicado – eu não tenho nenhuma 

dúvida -, pelo caminho torto, conselheiro André. Aplicaram dinheiro público, foi um trabalho 

social, pelo caminho torto. A desorganização, o que me tranquiliza hoje graças ao trabalho do 

nosso tribunal: a SUSISPE não faz isso, o superintendente disse aqui semana passada que hoje 

isso não existe mais no estado do Pará. Eu acho que cumprimos a nossa função ao fiscalizar, 

endurecer esse jogo, cobrar da gestão pública estadual uma melhor organização, melhor 

aplicação e controle do dinheiro público. Então, pra mim, é uma situação resolvida, hoje. Mas 

tem um passivo aí, certamente ainda trataremos desse assunto aqui, e temos que ter uma 
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solução. No caso da senhora Iraneide, eu acho que é mais um vítima de uma situação que 

vivenciamos no estado do Pará durante um bom tempo. Obrigado. Logo após, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem importar em devolução de valores. 

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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2011/53052-3, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, responsável Evaldo Oliveira da Cunha, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, anunciando-se o impedimento da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes aquando do processo de voto. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental foi ouvido o representante da douta Procuradoria que ao 

confirmar o parecer dos autos opinou por manter a irregularidade das contas com devolução do 

valor conveniado e não declarado legalmente com sujeição a aplicação dos consectários legais e 

regimentais. Presente em plenário o responsável supra usou da defesa, conforme garantido o 

direito constitucional: Excelências, o processo em questão trata da prestação de contas cuja 

fundamentação técnica para reprovação é a ausência de devolução de resíduo decorrente de 

aplicação financeira do valor aplicado. Ocorre, excelências, que durante o período de 10 de 

julho de 2012 até o final do ano, como já tive a oportunidade de explanar nesta Corte, por uma 

questão eleitoral, eu fui afastado da função à época, como já comprovei também em outra 

oportunidade, o referido valor ficou na respectiva conta do convênio, conforme se extrai dos 

extratos já colacionados nos presentes autos da prestação de contas. À época, excelências, 

quando fui informando do ocorrido, procurei a prefeitura municipal e tive dificuldades em 

função da gestão ter uma difícil relação conosco de fazer a devolução do recurso ou 

comprovar se esse recurso ainda estava em conta ou se o gestor à época havia retirado. A 

partir da presente gestão, verificou-se, a partir do momento em que solicitei informação à atual 

gestora, que o recurso constava ainda em conta, inclusive corrigido, e imediatamente solicitei, 

como manda a legislação, a devolução do recurso para o órgão da SEPOF, para a conta que a 

SEPOF informa. Estou, inclusive, trazendo aqui o documento comunicando à SEPOF da 

devolução, o extrato que informa o valor que estava em conta, inclusive, corrigido, e também o 

documento do município, da prefeita, assinado pelo secretário de finanças solicitando ao 

Banpará à devolução do recurso, e o comprovante de transferência do recurso da conta do 
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município para a conta da SEPOF devidamente corrigido. Portanto, excelências, em função do 

que trago, solicito a esta Corte que ou aprove ou faça análise da referida documentação para 

que esta pendência seja solucionada. Continuo me colocando à disposição, como em outras 

ocasiões assim o fiz para sanar devidas irregularidades. Obrigado, excelência. A matéria 

entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Bom, Existem lógicas que me deixam preocupado. Quer dizer, realmente o 

dinheiro não foi devolvido, foi de uma correção, está lá a conta e isso é constatado nos autos. 

Quer dizer, o prefeito não usou do recurso, está nos autos e na conta. O valor do convênio é de 

1 milhão e 300 mil. 1% do valor do convênio e que não foi tirado da conta, está lá. Ele traz 

uma documentação. Ela, é lógico, está em xerox e até poderia ser dito: “será que é 

verdadeiro?”, não. A prudência me impõe dizer: “me deixe analisar a documentação para ver 

a veracidade”, embora não acredite que o doutor Evaldo Oliveira da Cunha, com tantos 

processos que tem aqui, incorreria na imprudência de apresentar um documento falso que 

mancharia a imagem dele para outros processos e a palavra de dele teria seu valor reduzido. 

Mas, respeitando justamente a prudência, conselheiro Nelson, vou pedir para analisar esses 

documentos e trazer a pauta em outra sessão com uma posição. Ninguém mais se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de receber a documentação 

apresentada 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. Incontnenti, foi anunciado o 

Processo nº 2012/51058-7, que agasalha a tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Ipixuna do Pará, responsável Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias, oportunidade em que também foi anunciado o impedimento da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental 

foi ouvido o representante da douta Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou 

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades cabíveis. Em plenário, veio novamente ao púlpito o senhor Evaldo Oliveira da 

Cunha para apresentação de defesa: Excelências, esse caso trata do processo 2012/51058-7, 

tomada de contas relativo ao convênio 290/2008, celebrado entre a SEPOF e a prefeitura 

municipal de Ipixuna do Pará, objetivando a pavimentação asfáltica do bairro João Paulo II, a 
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fim de atender e sanar dificuldades de circulação e acesso desta localidade e de seus 

moradores, viabilizando o exercício da cidadania e o progresso do município. O orçamento de 

538 mil, sendo R$438.750,00 da SEPOF e R$91.250,00 em recursos próprios da prefeitura. 

Este ex-ordenador, excelências, quando citado, não apresentou defesa. Este seria o motivo pelo 

qual, já conhecido deste egrégio Tribunal de Contas, que hora me foi oportunizado, de maneira 

oral, a fazer e que uso dessa sustentação para dizer que é conhecido que proveniente tive 

decisão desfavorável à aprovação das contas referente ao convênio FDE 290/2008 e termos de 

aditivos firmado entre a prefeitura municipal de Ipixuna do Pará e a Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF, em razão de supostamente não ter 

apresentado a competente prestação de contas do referido convênio, fato que gerou o extinto 

acórdão nº 51.864. Ocorre, excelências, que apresentei a este tribunal a competente prestação 

de contas anexa aos expedientes nº 2015/09853-7, em 17/09/2015, como documento 04, 

demonstrando que cumpri meu dever de prestar contas dos recursos recebidos junto a SEPOF, 

concedente do pacto. No caso, no dia 30 de março de 2009, anexo ao oficio 068/2009, em 

obediência ao Art. 141 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado, pois fui 

alertado somente quando da notificação da execução pelo Tribunal de Justiça e, somando a 

dificuldade de acesso aos arquivos da gestão sucessora, em função do fato de o ex-prefeito que 

veio após o meu mandato ter muita dificuldade de relação, me vali dos arquivos da SEPOF. 

Dirigi-me à SEPOF através do requerimento protocolado em 11/09/2015, requeri e me foi 

deferido o fornecimento de cópia do conjunto da referia prestação de contas que, como já 

mencionei, juntei ao processo através do expediente mencionado. E aliás, o trago novamente, a 

prestação de contas que já havia dado entrada na SEPOF. Por sua vez, a SEPOF, isso que não 

conseguimos entender, não encaminhou no dia 8 de fevereiro de 2012 como parte de seu ofício 

0386/2012, SEPOF, relativo à instrução do processo que trata da prestação de contas do 

referido convênio quando solicitada pela 6ª CCE/DCE às folhas três, Documento um em data 

bem posterior a do protocolado da prestação de contas por este ex-gestor na SEPOF. Quer 

dizer, o tribunal solicitou à SEPOF a prestação de contas, eu já havia protocolado, porém a 

SEPOF não encaminhou a documentação, mesmo após ser solicitado pelo tribunal, 

descumprindo, neste caso, o que preconiza o Art. 142 do regimento interno do TCE, cuja 

omissão motivou e foi atendida na instauração da competente tomada de contas especial, fato 
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que deveria ser evitado sem o obstáculo causado pela desobediência da SEPOF, que foi o 

órgão concedente às normas do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Além do mais, 

senhores, este ex-gestor só tomou conhecimento da decisão deste egrégio tribunal de contas 

pela irregularidade das contas quando citado em 7 de janeiro de 2015. Creio que Vossa 

Excelências recordam quando comecei a apresentar várias defesas devido à problemas que 

ocorreram na citação dos processos, um erro de endereço, citado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará já para pagar o débito ou nomear os bens livres para garantir a execução. 

Esses documentos, ou seja, a prestação de contas, sanam completamente as pendências que 

culminaram na irregularidade das referidas contas, objeto da tomada de contas especial. Fato 

que este ex-gestor jamais não observaria, evitando prejuízos incalculáveis a mim mesmo. 

Inclusive, já tendo sido citado em 7 de janeiro de 2015 pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará para pagar o débito em valores impagáveis por este ex-gestor, ou nomear bens livres 

desembaraçados para garantir a execução. Então, excelências, como eu poderia usar como 

benefício de minha própria torpeza, como alega, como está a referida decisão, jamais poderia 

agira por má-fé, impossibilitando por obstáculo, por exemplo, criado por terceiro a este ex-

gestor no momento adequado para utilização dos documentos. Além do mais, sem o 

conhecimento especializado da matéria em questão. Como derradeiro, excelência, venho 

mencionar que o quantitativo apurado pela SEPOF em seu laudo de execução física, às folhas 

35, no item “considerações finais”, o técnico foi bastante claro quando relata: “É de suma 

importância mencionar que esta vistoria ficou bastante prejudicada devido ao longo período 

decorrido, mais de três anos entre a assinatura do convênio e a realização desta única vistoria 

que ocorreu no ano de 2011. Tal situação impossibilita a realização de um levantamento 

preciso do serviço proposto deste convênio. Lembrando, senhores, que muitos dos serviços não 

têm duração média superior, como consta aqui na documentação que apresenta um ano de 

duração. Como, por exemplo, em uma dessas vistorias que teriam sido apresentadas, cobra-se 

a questão da pintura asfáltica. Mas o próprio técnico diz que a garantia da pintura é de um 

ano, mas a vistoria foi feita três anos após. Cobra a placa que não havia, excelência, uma 

placa para existir três anos depois. In loco é muito difícil. Assim como outros argumentos 

apresentados, trago aqui a prestação de contas que apresentei junto à SEPOF, que na época 

eu consegui pegar a cópia. Posso, eminente relator, se necessário, solicitar mais 
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documentações ainda junto à atual gestão, porque a relação é muito melhor que a gestão à 

época. Este aqui foi o que eu consegui pegar junto à SEPOF, e que a SEPOF exigia que fosse 

encaminhado para lá. Mas se houver necessidade de outras informações, como o processo 

licitatório e etc., nós estamos à disposição para poder solicitar à prefeitura, se for o caso, e 

trazer a esta Corte. Mas de prestação de contas, o que nós demos entrada na SEPOF eu estou 

trazendo para que seja analisado e, se possível, dado a este gestor a oportunidade não só de 

ampla defesa, mas que a justiça seja devidamente feita. Era o que eu tinha a apresentar, 

excelência. Agradeço a oportunidade. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

receber a documentação apresentada 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. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2012/51059-8, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, responsável Evaldo Oliveira da Cunha, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental 

foi ouvido o representante da douta Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou 

pela manutenção da irregularidade das contas com a devolução do valor recebido, devidamente 

corrigido, e com sujeição à aplicação das sanções cabíveis na espécie. O senhor Evaldo Oliveira 

da Cunha fez uso do púlpito para apresentação de defesa: Excelências, eu vou pedir vênia para 

não manifestar, porque esse caso é semelhante a esse que eu acabei de apresentar. Ao invés de 

ler toda o texto que fiz para argumentar cada item, porque foi a mesma coisa. Também se 

encontrava na SEPOF, solicitei toda a documentação de prestação de contas e estou trazendo 

para apresentar a esta Corte. A mesma coisa, esta corte também não teve acesso a esta 

prestação de contas. Então, peço vênia para ser mais objetivo e pedir reabertura da instrução. 

Em rápido interstício nesse decurso, foi anunciada a presença do vereador Victor Orengel Dias; 

tendo, em seguida, retornado à discussão da matéria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro André, nós tivemos na segunda-

feira, nove da manhã, eu, vossa excelência e o conselheiro Nelson Chaves, uma sessão 

importantíssima na Câmara Municipal de Belém, inclusive, a Câmara Municipal de Ipixuna do 

Pará exerce o mesmo papel que a de Belém, que é fiscalizar, contribuir e orientar o prefeito. 
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Acho que é um caso semelhante, conselheiro André deve fazer, na minha modesta contribuição, 

talvez, a mesma questão do processo anterior. Vamos ver o que o conselheiro André manifesta. 

Desde já, acompanho vossa excelência. Mas eu pedi para fazer o registro importante, porque 

fomos muito bem recebidos na Câmara Municipal de Belém, onde os conselheiros Nelson e 

André receberam, fizeram o juramento de posse como vereadores de Belém, de novo. E na 

terça-feira, anteontem, eu fiz uma solicitação que o plenário aprovou por unanimidade, 

inclusive com apoio do Nelson e do André, parabenizando e cumprimentando a Câmara 

Municipal de Belém pela festa maravilhosa, democrática, aberta, reconhecendo e relembrado 

várias pessoas importantes hoje, que passaram por lá. Temos ex-vereadores que hoje exercem 

o cargo de deputado federal, alguns de deputado estadual, outros de prefeito... integrantes do 

conselho do Tribunal de Contas do Estado, do município, enfim, então, já fiz na terça-feira um 

pronunciamento, mas queria também cumprimentar e registrar com muita alegria a presença 

do vereador Victor Dias, que está aqui na galeria conosco. Quero recebe-lo com carinho e 

dizer: seja sempre bem-vindo, excelência, nesta Casa. Vossa excelência representa com muita 

alegria e com muita honra o povo da nossa cidade. Faço essa manifestação no sentido de que, 

em virtude da apresentação dos documentos do Edvaldo Oliveira da Cunha, talvez caiba a 

reabertura. Vamos ouvir o relator, que é quem preside a instrução. Sem detença, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de receber a documentação apresentada 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2010/50689-5, que 

cuida da Tomada de Contas instaurada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São 

Domingos do Araguaia, responsável Raimundo Almeida da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvido o 

representante da douta Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais ao responsável, ficando solidariamente responsáveis pelo débito a entidade 

convenente. Presente em plenário, o senhor Elirrael Brito Cordeiro, atual presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Domingos do Araguaia, produziu defesa de acorde 

com os ditames constitucionais da ampla defesa: Bom dia a todos. Quero dizer para a nossa 
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excelentíssima presidente e aos demais conselheiros que a gente, como presidente do sindicato, 

recebemos essa notificação e viajamos desde as nove horas da noite até à data presente para 

estarmos aqui para defender o nome da entidade, a qual eu represento, o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais. Não foi fácil chegarmos, quase não participamos, porque é longe, 

viajamos hoje 500 quilômetros para estarmos aqui, mas estamos com o compromisso de 

defender nossa entidade. Eu assumi o Sindicato dos Trabalhadores Rurais por um mandato, em 

2012, e não tinha conhecimento desse convênio, que o atual presidente não prestou com a 

gente, não apresentou nenhum documento para que pudéssemos tomar providências. Eu estaria 

aqui fazendo a defesa do Sindicato em palavras orais, porque não tenho documentos e quero 

deixar para os conselheiros anexarem nesse processo a Ata que me deu posse. O que temos que 

fazer é somente a defesa da entidade, porque não temos como fazer uma prestação de contas 

daquilo que não sabemos como foi determinado o recurso. Não sabemos como foi feito de 

forma alguma. A única coisa que achamos por bem, foi vir até Belém e fazermos a defesa da 

nossa entidade. Peço a todos os companheiros conselheiros que olhem e vejam se, inicialmente, 

o nosso esforço de, pela primeira vez que recebemos uma notificação, nós honramos, viajamos 

a noite toda. O atual presidente, na época, Raimundo Almeida da Silva, que foi o presidente 

que assinou o convênio com a Sagri, e estive conversando com ele. Digo: “É importante que 

você vá fazer sua defesa”. Mas ele se encontra num estado inválido de saúde e não pode 

comparecer. Ele sofreu um problema muito sério e hoje vive por hemodiálise. São essas as 

minhas palavras, quero deixar aqui esse documento, e dizer que o nosso sindicato, o qual 

represento, não tem conhecimento desse convênio. Não temos como fazer uma prestação de 

contas daquilo que não recebemos. Essas são minhas palavras. Muito obrigado a todos. Houve 

discussão em torno da matéria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: É só uma pergunta: o recurso se destinava a locação de um trator, né? E foi 

adquirido, ficou claro, um terreno. O senhor conhece esse terreno? Tem como confirmar a 

propriedade dele? Manifestação do Senhor Elinael Brito Cordeiro: O terreno tem como eu 

confirmar a propriedade. É do sindicato dos trabalhadores rurais. Tem escritura pública, 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Satisfeito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: 

Cumprimento o Elirrael Brito Cordeiro, atual presidente que veio aqui dar sua preocupação, 
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obviamente, de ser transparente e prestar contas e veio ao tribunal fazer a defesa da entidade. 

Eu vou me manifestar, senhora presidente, após ouvir obviamente a manifestação do eminente 

relator. Já existe aí um documento que ele apresenta, demonstrando alguma informação que 

com certeza poderá ser importante para o processo, mas tenho certeza de que o relator André 

Dias, que preside a instrução, vai se manifestar. Após o posicionamento do relator, na hora do 

voto, a gente se manifesta. Terminada a fase da discussão, Sua Excelência proferiu voto para 

julgar as contas irregulares, declarando seu responsável e o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de São Domingos do Araguaia em débito para com o erário estadual na importância de 

R$10.030,00 (dez mil e trinta reais), e aplicar ao responsável as multas nos valores de R$907,00 

(novecentos e sete reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental, ensejando 

a tomada de contas e R$1.030,00 (mil e trinta reais), pelo débito apontado. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento, a 

sessão foi interrompida por cerca de 15 minutos. Retornando-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50573-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de 

Perícias Científicas "Renato Chaves", cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvido a representante da douta Procuradoria que 

ao confirmar o parecer dos autos opinou pelo indeferimento do registro, com recomendação ao 

Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” e à Sead. Pausa. A matéria entrou no âmbito 

das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

voto pelo deferimento do registro, com recomendações ao CPC Renato Chaves. Consultado o 

plenário, à exceção do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que acompanhou o 

parecer do Ministério Público de Contas, os demais apresentaram voto consonante com o 

conselheiro André Teixeira Dias; proclamando, então, a presidência que resolveu o plenário por 

maioria de votos acatar a manifestação do relator. Sem muita demora, foi anunciado o Processo 

nº 2005/50699-8, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Alenquer, 

responsável João Damaceno Filgueiras, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvida a representante da douta Procuradoria que 

ao confirmar o parecer dos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 
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glosado, sem prejuízo da aplicação das smultas regimentais ao responsável, com expedição de 

determinação ao Responsável e ao Município. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas regulares com ressalva. 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2009/51534-5, 

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

Estado, procedência Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Oeiras do Pará, responsável Manoel 

dos Santos Navegantes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental foi ouvida a representante da douta Procuradoria que ao 

confirmar o parecer dos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação da multa regimental ao responsável. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

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

estadual na importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$1.000,00 (mil reais), pelo débito apontado. 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2011/50262-0, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural, 

responsável Igor Maurício Freitas Galvão, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamento, Sua Excelência obteve o imediato 

deferimento. Logo após, foi anunciado o. Processo nº 2011/53104-9, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Bujaru, responsáveis, Maria Antônia da Silva Costa e Lúcio Antônio 

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

legal e regimental foi ouvida a representante da douta Procuradoria que ao confirmar o parecer 

dos autos opinou pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental 

ao senhor Lúcio Antônio Faro e isentar da multa regimental a senhora Maria Antônia da Silva 

Costa. A presidência tornou público que os responsáveis supracitados, não estiveram presentes 
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e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para julgar as 

contas regulares, e aplicar a responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete 

reais), pela remessa intempestiva das contas e à Senhora Maria Lídia Sousa Brasil a multa de 

R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não atendimento à diligência desta Corte. 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. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2015/51576-9, que cuida 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 legal e regimental foi ouvida a representante da douta 

Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou pela regularidade das contas com 

ressalva e aplicação da multa regimental ao responsável. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para 

julgar as contas regulares com ressalva. 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 

2007/52399-8, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Fundação Irmã Elza Marques, 

responsável Francisco Rogério Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, tendo 

sido anunciado o impedimento, quanto à declaração de voto neste processo, da conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvida a 

representante da douta Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais ao responsável extensiva ao senhor Wilson Flávio da Silva Corrêa. A 

presidência tornou público que o responsável supra não esteve presente e nem se fez representar 

à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa.  Em não havendo, sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com 

o erário estadual na importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo débito apontado e 

R$907,00 ( novecentos e sete reais), pelo não encaminhamento das contas e, ainda, aplicar ao 
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senhor Wilson Flávio da Silva Corrêa a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), 

pelo não atendimento a diligência desta Corte de Contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2009/53640-3, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Bragança, responsável Edson Luiz de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvida a representante da douta 

Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou por manter a irregularidade das 

contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais ao responsável. A 

presidência anunciou que o responsável supracitado não esteve presente e nem se fez 

representar \à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na importância 

de R$679,59 (seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo débito apontado e 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. 

Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2011/53053-4, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari, responsável Marcelo José Beltrão 

Pamplona, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias.  Ao solicitar a retirada deste 

processo da pauta de julgamentos, sua Excelência obteve o imediato deferimento. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2012/51364-3, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, responsável Liberalino Ribeiro de 

Almeida Neto, Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvida a representante da douta Procuradoria que 

ao confirmar o parecer dos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais. A presidência tornou público que o responsável 

supra não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto 
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para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário 

estadual na importância de R$15.461,76 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e 

setenta e seis centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.546,76 (um mil, quinhentos 

e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) pelo débito apontado e 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. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2013/50442-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação de Mulheres Unidas de Ituquara, responsável Raquel de Sousa Pereira, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias, tendo-se registrado o impedimento da Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes aquando da declaração de voto. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ao ratificar o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis na espécie. 

A presidência tornou público que a responsável supracitada não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas 

irregulares, declarando a responsável em débito para com o erário estadual na importância de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela não apresentação 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 2013/52666-2, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Benevides, espólio de Edimauro 

Ramos de Faria, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, registrando-se o 

impedimento do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental 

foi ouvida a representante da douta Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou 

por manter a irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, ficando 

solidariamente responsáveis pelo débito o espólio de Edimauro Ramos de Faria e os senhores 

Alberto Campos Ribeiro e Rosymery Neves Teixeira, aplicando-lhes as multas regimentais e 
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recomendação ao Detran. A presidência informou que os supracitados, embora regularmente 

notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou na fase de discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, compelindo o espólio a 

devolver ao erário estadual a importância de R$166.322,88 (cento e sessenta e seis mil, 

trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). 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. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2014/50074-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de 

Produtores Rurais de Aturial, responsável Selma Cunha da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias que, ao solicitar a retirada deste processo da pauta, foi de pronto atendido. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2014/50940-0, que dispõe sobre a Tomada de 

Contas instaurada na Associação Comunitária dos Moradores da Ilha Piquiá, responsável José 

Ribamar Veras Espíndola, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental foi ouvido o representante da douta Procuradoria que ao 

confirmar o parecer dos autos opinou por considerar a irregularidade das contas, com devolução 

do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável, ficando responsável 

solidariamente em débito a autoridade administrativa da concedente à época, com as 

cominações cabíveis, bem assim a pessoa jurídica beneficiária e determinação à SEDAP. A 

presidência tornou público que o responsável supracitado, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de  

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

importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), aplicando-lhe as multas de 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete 

reais) pela remessa intempestiva das contas; aplicar, ainda, à senhora Antônia do Socorro Pena 

da Gama a multa de R$907,00 (novecentos e sete reais) pela ausência do laudo conclusivo. 

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

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

relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/50174-1, que agasalha o Recurso de 
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Reconsideração interposto por Jardel Vasconcelos Carmo, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvido o representante da douta 

Procuradoria que ao confirmar o parecer dos autos opinou por considerar o conhecimento e 

improvimento, confirmando desta forma, a íntegra da decisão do Acórdão 51.479 de 

05.12.2012. A presidência informou que mesmo notificado o recorrente não esteve presente e 

nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob à luz da discussão. Pausa. VOTO: 

Conhecer e negar-lhe provimento ao recurso de reconsideração, para que o Acórdão 51.479, 

proferido em 05.12.2012, seja mantido nos seus próprios fundamentos. 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. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2016/51541-4, que tratam dos Embargos de Declaração opostos pelo 

Adelar Pellegrini, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias que solicitou a retirada 

deste processo da pauta de julgamentos, tendo em vista a solicitação de concessão de efeito 

modificativo e a necessária remessa para audiência do MPC, pelo que anuiu a presidência. 

Imediatamente, foi dado conhecimento sobre o Processo nº 2013/52445-2, que trata do Recurso 

de Reconsideração, interposto por José Davi Passos, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão de 

09/03/2017. Ao proferir o voto nesta qualidade, Sua Excelência acompanhou o relator. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher esta manifestação. 

Em ato contínuo, foi anunciado o Processo nº 2012/51612-0, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Paulo Liberte Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha, continuação do julgamento iniciado na sessão de 14/03/2017.O Ministério 

Público de Contas, na atuação do representante, ratificou o parecer escrito nos autos, opinando 

pelo conhecimento e não provimento do recurso manejado, visando manter inalterado o 

julgamento então proferido; a matéria entrou no âmbito da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de Decisão no sentido de 

conhecer do recurso, para no mérito, negar-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. Conforme sistema de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 515

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 Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. 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 informou existirem assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Chaves, 

na data de ontem, apresentou a esta presidência... sim, vou colocar. Considerando que o 

mesmo tem uma proposta para este plenário, essa presidência solicita que o mesmo apresente 

a justificativa para que possamos consultar o plenário para que possamos votar hoje mesmo a 

resolução proposta pelo conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria, antes que vossa excelência anuncie algo que eu vá 

propor, eu começo me manifestando por agradecer. Eu tive que me ausentar na sessão passada 

por motivos particulares no meio da sessão e não pude ver a conclusão da mesma. Então, 

quero agradecer as palavras generosas do conselheiro Cipriano, como tem sido sempre 

quando se reporta a meu respeito, pela amizade, pela ligação antiga que temos. Quando ele 

mencionou aqui o evento que reuniu quatro integrantes desta Casa na Câmara Municipal de 

Belém no último dia 20. Estivemos lá como ex-vereadores, era dia do Legislativo, que eles 

simbolizaram naquela data. Estiveram presentes os conselheiros André; Cipriano; eu; e 

também um ex-vereador de Belém que hoje presta assessoria ao conselheiro André. Já 

trabalhou comigo e com vossa excelência, o ex-vereador Antonio Sobrinho. Então, naquele 

momento, fomos recebidos festivamente com muita alegria, os vereadores de diversas 

legislaturas se encontraram, e sempre o momento de se festejam a prática democrática. Porque 

a Câmara Municipal de Belém e os vereadores, não que sejam os mais legítimos, mas são, na 

minha modesta visão, os mais autênticos da sociedade, porque é exatamente onde o cidadão 

vive, genericamente, no país, no estado, mas habitamos, cada um de nós em nossas cidades. 

Ali, me acostumei aos mais antigos dizeres, e quando a política é bem-feita, é feita com 

idealismo e patriotismo, o vereador acaba sendo o assistente social de paletó e gravata. 

Porque paletó e gravata é o traje requerido paras as sessões plenárias. Mas para simbolizar a 
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falta de segurança, falta de esgoto; água; problema do lixo e do transporte, a primeira 

autoridade que o cidadão recorre é o vereador. A mim, particularmente, das poucas funções 

que tive, foi a que mais me alegou, a que eu mais me sentia perto da sociedade, olho no olho. 

Um deles, porque eu acho o detentor do mandato, com nós, de resto, todos nós que 

desempenhamos funções públicas devemos nos sentir um cidadão que, eventualmente, pela 

marca do destino, mão de Deus, nos coloca em posições as vezes privilegiadas diante da 

sociedade. E o vereador está aberto, é o conselheiro, médico, advogado... enfim, e nós ficamos 

muito alegres. Eu queria repetir a alegria que tive e que foi renovada, porque naquela ocasião, 

conselheira presidente, nós tínhamos no plenário a figura do conselheiro Cipriano e seu filho 

Celsinho, vereador desta legislatura, como também o conselheiro André tinha o Victor, que há 

pouco nos visitou. E eu ali da mesa, quero agradecer a deferência de ambos, que me 

chamaram para ficar na mesa. Hierarquicamente, quem deveria ficar aqui era o conselheiro 

André, que é o vice-presidente, e nós – Cipriano e eu – estávamos na condição de soldado raso. 

Mas a magnanimidade do conselheiro André até excluiu o Cipriano, mas por causa da idade, 

pediu para que o cerimonial me convocasse para mesa, e era uma visão muito agradável de ver 

pai e filho, cabeça passando o filme em que eles estão exatamente no mesmo local. Fisicamente 

não é o mesmo local, a Câmara que eles fizeram, a que eu fiz era no Antonio Lemos, e eles, 

hipoteticamente, no mesmo local, no plenário da Câmara Municipal e conhecendo interpretes 

das aspirações populares. De maneira que eu me senti muito feliz, muito honrado e agradecido 

de estar lá. É exatamente aquilo que dizem: a renovação da vida. Deixam uma tradição 

política, embora homens públicos, mas deixam uma tradição política que eu espero que o os 

filhos acompanhem firmemente. Tenho certeza de que farão uma ótima atuação e honrarão o 

sobrenome. A outra menção que eu quero fazer aqui é que nós no Brasil estamos perdendo 

muito rapidamente as referências. E no caldeirão catastrófico, conselheiro Luís disse o 

caldeirão do Hulk. Acho que tem muita gente verde de vergonha, porque o que se passa no 

Brasil é uma questão desastrada. Hipoteticamente, nossas principais casas legislativas estão 

indiciadas, prende ou não prende, outro já foi preso e a representação popular que sofre. Com 

desejo que vossa excelência, Luís Cunha, que foi deputado comigo, o desejo de todo povo que o 

Legislativo seja pujante e respeitado, porque é o Poder mais legitimo da República. Executivo 

tem a força, Justiça julga, mas ali estão representadas todas as forças da sociedade e, 
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principalmente o Cipriano quando me ajudou nisso quando falava lá na Câmara para os 

companheiros, dizendo que tivemos o privilégio, quando fomos vereadores juntos, uma maioria 

avassaladora naquela altura. Nosso grupo, em termos numéricos, no contingente da Câmara 

era avassalador. E nós temos a tranquilidade, conselheiro Odilon, dito lá e ratificado por todos 

os presentes: nós respeitamos integralmente o direito da minoria. Não houve tratoragem: a 

maioria passar o rolo compressor. Jamais. Nós todos chegamos ao consenso de jamais negar a 

palavra aos integrantes da minoria. Isso conferiu respeito a nós todos por eles da minoria, 

porque eles tiveram seus direitos respeitados. Eu acho que isso é a prática da democracia, 

onde se debate as ideias. Temos as divergências dentro do respeito, mas aquilo ali é uma 

discordância meramente doutrinária, partidária ou filosófica. E dali temos que sair para nos 

abraçar, porque nós todos, de diferentes formas, estamos tentando construir uma pátria 

melhor. Estão aí os conselheiros André e o Cipriano e e eu estou com meu coração divido, 

porque estou com a orelha direita de um lado, esquerda do outro, quem vai falar primeiro eu 

não sei. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É só para 

dizer aquela frase muito simbólica para a democracia: posso não concordar com nada do que 

dissestes, mas tenho que garantir teu direito de dizer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: A palavra está com o Nelson, eu apenas fiz um 

aparte. Obrigado, presidente. Só neste ponto que eu pedi ponderando, como bem disse o 

conselheiro André. Nós tínhamos um momento lá, André, Odilon, Luís, Rosa, e conselheira 

Lourdes, nós estávamos, depois da constituição federal, foi discutida, debatida e votada a 

constituição estadual e, em seguida, a lei orgânica dos municípios. Conselheiro Nelson 

presidia a Câmara municipal, Zenaldo Coutinho era o relator da lei orgânica do município... e 

tinham comissões temáticas das áreas: esporte, saúde, e tal. Eu presidi umas duas comissões, 

não lembro bem. E aí começou o debate para confirmar isso que ele disse. Aí, a oposição toda, 

vários partidos – aquele momento, o PMDB, PT, PCdoB, vários partidos. Uma parte fazia 

oposição ao governo municipal, que era o Said Xerfan era o prefeito. Mas a lei orgânica não 

tem nada a ver com governo ou oposição, aí vamos começar a discussão e a votação, emenda 

por emenda. A oposição pedia a palavra: “não sei o que, não sei o que”... vai todo mundo 

falar. Quem for de partido - eu lembro do PCdoB da vereadora, que depois foi deputada 

federal e estadual, Socorro Gomes, foi candidata a prefeita de Belém, que era radical, e tal, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 518

daquele jeito dela – todos vão falar. Aí “ah, mas se for isso a gente vai ficar até três horas da 

manhã. Não tem problema, ficamos até as cinco, mas vamos ouvir todas as manifestações, 

como bem disse o conselheiro André Dias. Eu confirmando o que vossa excelência durante a 

votação da lei orgânica do município de Belém, algumas vezes nós saímos de madrugada para 

que todas tivessem a oportunidade de se manifestar, doutora Deíla. A oposição tinha a palavra, 

é totalmente contrário àquela situação, mas ia para a tribuna, falava na discussão, na votação, 

na emenda, ou seja, apresentava sua opinião, seu voto, e muitas vezes convencia os vereadores 

e modificava um item, artigo ou parágrafo da lei orgânica. Queria só confirmar essa situação, 

porque veja como pensa vossa excelência, como pensa o conselheiro Nelson, muitos ainda 

naquele momento tinham a situação de passar o rolo compressor, vota de qualquer jeito e 

gritar para quem quiser. Podia ser tido feito isso, mas não era o correto. Ou seja, a pessoa foi 

eleita, está representando uma parte da sociedade, dizer o que aquela parte que a elegeu pensa 

sobre o assunto. Então, queria confirmar essa ampla democracia, o contraditório, a argumenta 

de ideias. Não foram só nos vereadores, mas eu acho que, a partir desse momento, deputado 

Nelson, talvez comece a mostrar para as pessoas que não tem problema nenhum em dialogar 

de forma aberta com aqueles que não concordam com o que a gente pensa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu queria, antes de terminar sua fala 

para você complementar. Deila, Odilon, meus amigos auditores. Nós temos que contextualizar 

o que estamos falando. Estamos falando – olha esse termo, Nelson, dos idos de 1989, estamos 

saindo de um período chamado de período de exceção, onde, onde há pouco tinha sido 

liberado poder ter mais de dois partidos, que era o MDB e a Arena. Então aquela época, abrir 

espaço para que o outro se manifestasse, era absolutamente progressista, porque não era o 

costume as pessoas terem o direito, mesmo em casa Legislativas de se opor a maioria de 

situação. E o conselheiro Nelson, que presidiu à época, ombreado por outros grandes 

vereadores da época, como foi citado. Tinha o Cipriano e o Antonio Sobrinho, mas tinham 

outros que também ofereceram condição do conselheiro Nelson se tornar o presidente, e junto 

com ele elaboraram um monte de mudanças que foram muito significativas naquela época, 

para a Câmara municipal, que vinha de momentos de muita degradação, e eles deram uma 

nova imagem para ela. Por isso, quando você diz: “oposição pode falar”, parece uma coisa 

natural, mas naquela época não era assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Fato da história, nós todos, não foram poucas vezes 

que nós saímos, porque a sessão acabava meio dia, uma hora da tarde e a orgânica começava 

às duas. Não foram poucas vezes que nós saímos três, quatro horas da manhã. Para voltar às 

nove, direto. E no assessoramento que nós pedimos, inclusive, a OAB tinha representante 

permanente, que hoje é o desembargador José Maria Quadros de Alencar. Permanentemente lá 

para que todos tivessem exatamente o mais amplo da participação, e nós da maioria, houve um 

pacto entre nós: vamos dar o direito a todos falarem, e a oposição, como todos sabem, 

minoritária, aqui a votação é a arma dentro do legislativo pra prolongar o debate para ver se 

cansa a maioria e eles ficam ali e nós também, vamos dizer, de crista baixa, para que não 

houvesse, como não houve, nenhuma contestação ao nosso rito processual da lei orgânica, que 

foi a primeira do município de Belém, que foi promulgada em 30 de março de 1990. 

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

Excelência foi bem feliz. Antes da eleição direta, o presidente Fernando Collor de Melo, para 

confirmar o que vossa excelência está dizendo, o povo ainda não tinha escolhido, foi antes isso. 

Mas é uma coisa, obviamente que a gente escuta o Nelson, as pessoas que tem mais experiência 

e conhecem, mas não foi simples assim. Teve muita confusão no começo, porque o hábito, o 

medo era esse. Me lembro do deputado Babá, vossa excelência conheceu, ele era aguerrido; 

Socorro Gomes, enfim. E eles chegaram a – Zé Carlos Lima, hoje presidente do partido Verde, 

Jordy, era uma confusão: conselheiro, vamos reunir aqui. Não terá esse tipo de problema entre 

nós, podem ficar tranquilos. Aí a coisa foi se acalmando. Espera aí, bora ver se é verdade. 

Quando viram que era assim mesmo, levantava a palavra para vereador tal, tal e tal... e a 

coisa fluía mesmo com a demora, com a representação de todos os vereadores ali, uma parcela 

da sociedade foi respeitada. Não é o Cipriano, o Babá, Nelson, é o que ele representa, porque 

ele está lá representando alguma coisa. E essa representação foi respeitada e eu considero isso 

uma alegria, um orgulho. Essa reunião que teve na segunda-feira, que os vereadores de hoje 

fizeram para gente – mais por poder Legislativo em sim e o que ele representa para a 

sociedade, eu achei muito legal, fiquei feliz de ver as pessoas, os vereadores antigos, 

vereadores há mais de 30 anos, antes de eu e o Nelson chegarmos, tinham vereadores presente 

na sessão conversando com a gente, dialogando. Então, foi muito legal e eu tive orgulho de 

participar. Até hoje, lá quando estava brincando e nos chamando de vereador. Esse é um 
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orgulho que eu guardo para minha vida inteira. Meu diploma de vereador está na parede do 

meu gabinete para todo vê que é uma coisa que eu guardo com honra, com orgulho por ter sido 

vereador do Belém com muita alegria. Tenho certeza, com humildade, conselheiro Nelson, 

vereador Sobrinho, Xerfan que trabalhou com a gente aqui, fizemos um trabalho digno que 

orgulha a todos, eu fico orgulhoso de ter vocês como colegas, amigos e de ter aprendido com 

vocês. Enfim, a gente se emociona, fica feliz. O conselheiro Nelson foi o nosso líder naquele 

momento. Muito jovens, vereador Xerfan tinha 23 anos acho, eu tinha 23 um pouco mais velho 

que ele, como sou com o conselheiro Luís Cunha em meses de diferença. Sobrinho, e outros.. 

mas tinha outros, Clodomir Colino como o Nelson Chaves, pessoas com a cabeça, mais 

experiente que conduziram todo o processo. Importantes lideranças que conduziram o 

processo. Enfim, eu não vou me alongar. Devolvo a palavra ao conselheiro Nelson. Obrigado 

pelo aparte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Eu que agradeço aos dois. Quero dizer que são áreas, conselheiro Odilon, diferentes. 

Conselheira Rosa conhece isso também pelo devotamento do pai dela e participação do filho, 

ela sabe do que eu vou dizer. Eu tive a ventura de ter uma vida esportiva. E passei na política 

também. Aparentemente coisas diferentes, quando fazemos o esporte pelo esporte, quando se 

utiliza o mandato político com dignidade, com a necessidade de dar satisfação dos nossos atos, 

porque estamos cobrando aqui no tribunal; o controle social... a população cobrar de nós. E 

antes que cobre de nós, que possamos dizer o que fazemos com essa população. Eu digo, 

conselheiro Odilon, que são duas máquinas de fazer amigos. Porque na divergência do debate 

intelectual que se trata normalmente nos palanques e tribunas políticas, como na prática do 

esporte quando preside o sentimento da lealdade, do conhecimento do valor do adversário. 

Acaba isso se transformando numa máquina de fazer amigos, porque ela surge pelo respeito 

que a gente devota ao outro. Reconhecer muitas vezes no outro, qualidades maiores que as 

nossas. Isso se passa no campo do esporte e deve se passar no campo da vida pública, como no 

resto da vida de todos nós. Que é essa dificuldade muitas vezes que a vaidade impede de 

reconhecer o valor alheio. E quando a gente vai para o debate, eu tive o privilégio até que eu 

dizia “deles me darem confiança”. Chagarmos numa tribuna e debater com pessoas que 

contrariava ideologicamente, partidariamente a nossa convicção, e nós reconhecermos neles 

tantas qualidades, que muitas vezes faziam com que eles nos derrotassem no embate. Isso não 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 521

gerava, vamos dizer, um sentimento menos em nós. Ao contrário, ele me fazia ter um 

sentimento de admiração por aquele que eventualmente me derrotou. Esse é o encantamento, a 

beleza, Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior: Rapidinho. Nós tivemos aqui, conselheiro André; Nelson; Antonio Sobrinho; Xerfan 

Neto que saiu, mas até pouco tempo estava na consultoria jurídica, fui consultor também; e o 

Elias Chamma, nosso mais novo, que foi vereador junto conosco nessa época, grande 

vencedor, grande advogado. Uma atuação de contornar, apaziguar, ou seja, de avançar, antes 

de qualquer tipo de polêmica, de lide,, ele procura efetivamente – pelo menos era na época, 

mas acho que até hoje – o de buscar o melhor entendimento é sempre um passo melhor do que 

qualquer briga ou disputa. E essa conduta também ficou marcada na conduta dele como 

advogado que é, como vereador de Belém. Para finalizar aqui rapidamente: o vereador 

Emanoel O’ de Almeida, André colocar o apelido dele: pipira. Por que pipira? No bom sentido, 

parece que falava muito, e toda hora estava na tribuna, e falava, e falava, aí começou essa 

brincadeira de que parece um passarinho que canta muito, o pipira. Na brincadeira, com muito 

respeito. Era da oposição, mas também não causava dificuldade: marcava sua posição, 

defendia, agora, eu me lembro da primeira vez que nós assumimos, eu fui pra tribuna, no meu 

primeiro pronunciamento na Câmara Municipal de Belém. É lógico, 23 anos, veio da rua, falou 

na rua, mas quando chega no plenário, todo mundo vendo e filmando a gente fica nervoso, é 

natural. E eu estava falando ali, os vereadores me olhando, e eu disse: “meu deus do céu, e 

agora? Será que estou falando alguma coisa errada?” aquela coisa. Lembro que fiz um 

pronunciamento lutando pela melhoria da entrada e saída de Belém, que já era um caos 

naquela época. Aí acionando a prefeitura, governo do estado e o DNER, se não me engano. E 

eu estava falando sobre isso. Eu nervoso, o Emanuel de Almeida, pede um aparte, falei: “agora 

ferrou tudo”; Primeira vez na Câmara Municipal. E esse aparte que ele foi me dar, acho que 

pela sensibilidade dele, como tem o Nelson e aqueles que já tem experiência, acho que ele 

percebeu e disse: “vereador Cipriano tá um pouco nervoso”, eu acho. Eu acho, porque o 

aparte dele foi: “brilhante, importante pronunciamento que vossa excelência está fazendo hoje 

aqui”, aquilo foi um conforto pra mim. Era um assunto importante, mas ele fez mais para me 

confortar e me tranquilizar do que.,  ou seja, e eu percebi aquilo. Depois do aparte dele, eu 

consegui concluir o pronunciamento que fiz, naquela época eram 20 minutos, se não me 
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engano, e a partir daí, graças a deus, aquela contribuição me deu uma motivação. Então são 

coisas assim que guardamos no coração. Então, quero registrar aqui a importante 

participação do excelentíssimo senhor vereador Elias Chama, que na época foi contemporâneo 

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

Quero dizer que ele certamente, querida Lourdes, nosso amigo Elias Chama honrará muito a 

administração de vossa excelência. Uma escolha, embora não seja servidor da casa, é de 

carreira do estado do Pará, procurador, e tenho certeza de que dará uma contribuição valiosa. 

Aliás, a vida pública dele é um repositório de tantas funções exercidas com brilho e com 

dignidade. Neste caso me resta dizer, conselheiros, da minha alegria e honra de poder ter 

participado com vossas excelências de uma manhã tá agradável e festiva para nós. O caso que 

vou abordar, senhora presidente, que vossa excelência inicialmente tocou, exatamente eu digo 

que vamos perdendo no tempo e no espaço aquelas referências que não devem ser perdidas. E 

a vida e a história nos possibilitam que, em algumas providências pequenas e simples, a gente 

possa resgatar valores. E se não os puder trazer de volta, eles devem ficar como um símbolo a 

ser perseguido por nós no sentido de que a gente possa fazer uma estrada com um trabalho 

meritório. Esta casa, e eu não tive o privilégio de conviver com as figuras a quem vou me 

reportar, porque quando aqui cheguei, eles já estavam aposentados, embora os conhecesse, os 

admirasse se nenhuma ligação íntima. Mas porque foram não só no Tribunal de Contas, aí me 

dirijo a aguerrida bancada dos auditores, agora conselheiros substitutos, porque esta casa teve 

ao mesmo tempo no seu quadro de auditores a figura de Benedito Nunes e Armando Dias 

Mendes. Ícones da inteligência paraense, cada um na sua área. E nós achamos que esses 

exemplos devem permanecer à nos guiar, a tentarmos minimamente – não chegaremos muito 

perto -, ao exemplo, compostura, dignidade e decência do trabalho. Conselheiro Cipriano e eu 

conversamos, temos inclusive alguns prêmios que falam em Benedito Nunes e Armando 

Mendes. Isso ocorria, inclusive, conselheiro Odilon ainda era auditor na época, conselheiro 

Julival, Milene e doutora Patrícia não tínhamos a alegria de tê-lo aqui Daniel e Edvaldo, para 

que nas ações do TCE – agora com o TCE cidadão -, as escolas estão sob o comando do 

conselheiro Luís Cunha, que nós motivássemos e isso vai ser feito, não tenha dúvida , para que 

na medida em que o TCE fosse se aprofundando na sociedade, nós precisamos muito, mas 

muito da participação nesse programa também dos professores e dos alunos. O tribunal, então, 
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haverá de dar, isso já é uma resolução aprovada aqui, o prêmio da dissertação para os alunos 

que escrevam sobre o tribunal de contas e a monografia escrita pelos professores também 

sobre o tribunal. Dosagem exatamente diferente. Conselheiro Cipriano prestou o relevante 

serviço à casa, construiu o Anexo IV e, numa atitude coerente, inteligente e correta, batizou o 

Anexo IV com o nome de auditor Benedito Nunes. Eu conversando com ele, e por isso fazemos 

em conjunto, ele me dá a honra de ser proponente nesta sugestão que fazemos a presidência ao 

plenário, para que nós pudéssemos também homenagear o auditor Armando Dias Mendes. É 

uma figura de notável saber, foi da comissão de desenvolvimento da SPVEA naquela altura, 

professor, intelectual, uma cabeça privilegiada no que se refere a essa questão da cultura do 

ambiente, reconhecido na Amazônia, no Brasil e internacionalmente, e que esteve aqui na 

nossa casa. Aí dizia ao Cipriano: vamos dar - não sei se você concorda - ao nosso auditório, 

que já tem prestado tantos serviços a esta casa, porque se a gente por ver, lá passa a 

inteligência, são os cursos, conselheiro Luís, de treinamento, os alunos que vem, a cesta de 

integração, enfim, aquilo ali é o repositório da intelectualidade nos mais diferentes níveis. 

Cipriano, vamos fazer o seguinte: vamos propor para os nossos companheiros que o auditório 

seja denominado Auditório Armando Dias Mendes, e com ele também. Por quê? Porque se não 

tivesse o edifício, não tinha o auditório. Então, homenageia no térreo com a placa Edifício 

Auditor Benedito Nunes, e nosso auditório que recebe, eu não sei, conselheira Lourdes, nos 

nossos cálculos, acho que já passaram milhares de pessoas. Mas ao tempo que este está sendo 

utilizado para as posses, conferências e encontros, acho que chega a milhares de pessoas. E 

será muito bom que eles passem ali e vejam auditor Benedito Nunes ali no térreo do edifício, e 

auditor Armando Dias Mendes. Como a sugestão que faço a presidência, é que normalmente 

quando temos na designação dos prédios que não seja uma coisa pueril, que esteja fazendo 

apenas uma água com açúcar – não é o caso – uma pieguisse, é muito mais do que isso: é 

aprofundar. Como temos o centro cultural professor Clóvis Moura Rego, que nós pudéssemos 

colocar ao lado nomes uma plaqueta com um minicurrículo daquelas pessoas. Uma pessoa 

chega e diz: “quem foi Benedito Nunes?” não sei. “E Armando Mendes?” também não sei. 

Então, não custava que em todas essas instalações nós pudéssemos providenciar, senhora 

presidente. Sei que a senhora tem a capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Está 

escrevendo, mas posso admitir que esteja me ouvindo também, no sentido de fazer essa 
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terminação para essa arrumação seja feita. Eu queria de resto, honrando muito o conselheiro 

Cipriano, vossa excelência está participando conosco dessa proposta, porque se não tivesse o 

edifício não tinha auditório. Então eu queria apresentar, conversei com alguns pares nesse 

sentido, e também pedir um resgate, conselheira Lourdes. Quando nós tínhamos antes da 

construção do edifício nós fizemos erigir numa parte do que era a garagem térrea uma 

dependência para o atendimento médico, odontológico e de fisioterapia e que naquela altura se 

denominou conselheiro Lucival Barbalho, já falecido. Está aí a fotografia dele acima da 

cabeça do André. Como já era denominação daquele centro de atendimento e ficou dito isso na 

época quando o Cipriano começou a construção dizendo: tão logo a gente apenas colocar de 

novo a placa no centro de atendimento médico, odontológico, exatamente revigorar isso. Era 

essa a manifestação que eu inicialmente queria propor, e queria, para não ter que voltar de 

novo, vou apenas fazer o registro – não quero votos de congratulações nem nada – que pela 

primeira vez na história do Pará o Ministério Público Estadual elege para sua direção um 

promotor de justiça. Concorreram ao cargo cinco promotores, e três foram encaminhados ao 

governador, que escolheu, como é direito seu, plenamente amparado na constituição, o 

promotor de justiça Gilberto Valente Martins, cuja vida pública é exemplar. Queria registrar. 

Se chegarmos a fazer votos de congratulações, mas não quero invadir simpatias ou ceara de 

ninguém, quero apenas o direito de registrar e dizer como fico feliz de ver o Ministério Público 

do Estado dentro de poucos dias estar sendo dirigido pelo promotor de justiça. Isso me leva 

também, conselheira Lourdes e demais conselheiros, a uma questão de convicção. E quando a 

gente tem convicção a gente que lutar por elas. Eu me lembro que eu propus aqui, não tive 

vitória na minha proposição, mas eu sempre lembro de algumas instituições por onde andei. 

Por exemplo a Universidade Federal Do Pará. Quando chegue lá, estudei lá e depois fui 

professor, eleição de reitor era uma coisa fechada. Diretor do centro, faculdade de Direito, 

medicina, engenharia...quando eu saí da faculdade, os professores todos votavam pra escolha 

do reitor e os alunos também, mesmo que seja um voto proporcional. O que eu estou dizendo: 

observo o Ministério Público do Estado. A proposta que eu fiz, nem no sentido de ser agradável 

a vossas excelências, - auditores e conselheiros substitutos - não é por esse meio que quero 

ganhar a simpatia de quem quer que seja. Fiz uma proposta dizendo que já era tempo de 

começarmos a pensar na possibilidade de, nas nossas eleições, nossos auditores votarem, os 
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servidores também... nem chegando no que eles já chegaram lá, que é o promotor de justiça vai 

ser o chefe do Ministério Público do Estado. Porque eu acho que esse é o avanço democrático, 

cada vez mais que a gente debate as ideias, temos oportunidade de dialogar mais. Então, não 

vejo nenhum momento que isso possa afetar a autoridade dos conselheiros. Que numa próxima 

eleição de estenda o direito. Não vai nem ser o presidente da Corte, mas que tenha 

participação. Em eleição da Presidência da República, governadores, analfabetos votam, e nós 

elegíamos nossos processos, festejamos e nos rendemos a competência dos nossos servidores, 

dedicados, mas não podem votar. Aí o analfabeto escolhe o presidente da República. Acho que 

isso não machuca interesses, não sei se os outros conselheiros comungam. Mas é uma tese que 

eu defendo e não me importa que eu perca. A tese é para ser defendida, e eu continuo batendo 

nessa tecla, que é preciso que a gente possa democraticamente espalhar isso. Era o que eu 

queria comunicar ao plenário, pedir a proposta que me honrei fazer junto com o conselheiro 

Cipriano, e apenas registrar a nomeação pelo governador do promotor Gilberto Valente 

Martins para ser o próximo diretor do Ministério Público do Estado. Obrigado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Presidente, eu 

quero, eu e o conselheiro Nelson conversamos sobre a proposição que ele fez, de colocar o 

nome no auditório. Eu acredito que já passaram por lá mais de três mil pessoas. Se 

calcularmos a capacidade do auditório em torno de 200, 250 pessoas, as vezes fica gente em 

pé, lá fora e já tivemos mais de dez eventos, só aí já seriam duas mil e 500 pessoas. Mas teve 

outro evento pequeno que tinha 50, 30 e vai somando. O auditório tem previsão para 250 

lugares sentados confortavelmente. Eu até agradeço, conselheiro Nelson, que a proposta na 

verdade é dele, ele que sugeriu veio conversar conosco, como ele também ajudou. Mas eu 

apoio, aprovo e concordo plenamente. Nessa questão do Nelson fazer a ponderação da questão 

da eleição, um analfabeto vota no presidente de República, mas ele também pode ser 

candidato. Quando você coloca, na minha cabeça o direito de todos votarem, também todo 

mundo pode ser candidato. Você não pode votar sem ser votado. Então se vamos dar 

oportunidade, todos podem ser presidentes. Eu sou a favor. Conselheiro Nelson avança com a 

proposta, e eu avanço mais um pouco: vamos votar e ser votados. Podemos ter um servidor 

presidente do tribunal, eu sou a favor disso. Porque se eu voto, por que eu não posso ser 

votado? O presidente da República vota e o eleitor vota e poder ser votado, basta ele ser 
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candidato. Então, podemos ter o servidor presidente do tribunal de contas. Acho nada melhor 

do que isso, já que vamos votar, temos que ter o direito de ser votado também, essa é a 

questão. Aí vamos aprofundar o debate numa situação que eu vejo com muita alegria. Eu vejo 

que estamos avançando cada vez mais. É uma situação importantíssima para mim avaliar. Eu 

não consigo interpretar, quero até que o conselheiro Nelson, não hoje, em outro momento, 

quero conversar sobre isso com qualquer pessoa, porque eu acho uma proposta muito 

interessante. Por que eu posso votar e não posso ser votado? Fica uma coisa meio querendo 

enganar, querendo ser, você pode votar, mas não pode ser votado. Eu acho que a pessoa o 

direito de escolher e pode ser escolhido também. Podemos conversar com alegria, mas é uma 

situação que eu acho assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Não vamos gastar muito tempo, não vamos debater. Eu acho que democracia 

se constrói com passos. Cada instituição tem lá sua resolução. Universidade, por exemplo, tem 

uma exigência a respeito de professor titular, eu, da minha parte, quero dizer que com vossa 

excelência eu comungo inteiramente. A possibilidade do servidor, do auditor votar e ser 

votado, da minha parte, acho que é uma avanço democrático. Provavelmente eu serei 

alcançado pelos anos antes que essa prática vingue, agora, nos temos exatamente o tempo para 

regulamentação. Isso vai ter polêmica, vai pra cá, acolá, mas o sentido da democracia é esse. 

Então nesse ponto já quero assinar com vossa Excelência esse acordo: votar e ser votado. 

ampla, total e irrestrita. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Júnior: Eu queria ponderar com vossa excelência o seguinte: vossa excelência fala 

assim: “não quero mais ser presidente”. Agora, eu não teria como me explicar e ditar regras 

para uma disputa que eu não vou mais participar. Aí fica uma situação assim: como eu vou 

botar uma regra para uma disputa que eu não vou participar? Eu vou participar dessa disputa, 

vou botar regra. Quando eu não vou mais, ditar regras eu acho que fica uma balança meio 

torta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Nesse 

aspecto eu teria que pedir vênia a Vossa Excelência com fraternidade para discordar. Por 

exemplo, na eleição eu sou obrigado a me filiar ao partido. Se eu não me filio a partido, não 

posso ser candidato. Eu sou cidadão, mas eu não me filiei ao partido, então não posso ser 

candidato. Tudo isso que quero dizer, e é bom estarmos discutindo no bom sentido, porque isso 

passa necessariamente por um processo de regulamentação. Se nós fossemos discutir eu e 
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você, lá a trás no Ministério Público, e se nós tivéssemos a possibilidade de aventar, como 

cheguei a aventar lá trás: só quem pode chefiar é procurador de justiça. O Ministério Público 

foi, deu passos, e o promotor de justiça é o chefe agora. Questão da participação é uma 

escolha cidadã. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior: Concordo com vossa excelência. Imagine: qualquer cidadão pode ser 

presidente da República. O servidor, todos somos, quero votar, mas também quero ser votado. 

Então acho que é normal essa situação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Concordo com vossa excelência nesse aspecto integralmente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: 

Porque se eu der uma situação e não der a outra, na verdade, não estou sendo correto, estou 

dizendo: é só uma ilusão; você vai votar, mas não tem direito nenhum a ser votado. Então se eu 

não posso ser o presidente, como eu vou poder ficar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Essa conclusão nós vamos chegar alguns anos 

daqui pra frente, mas eu acho que a semente tem que ser plantada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: É verdade, 

principalmente quando a gente participa. Quando estamos fora, “não quero mais”. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Pode ser 

compulsoriamente obrigado, ou participa ou não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Já pensando em ver o André num palanque e o 

Odilon em outro, ia ficar olha, discutindo com a orelha dele, ia ser difícil. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Não é assim, não vou 

participar mais, mas é o seguinte: eu quero mudar as regras pros outros que vão participar. 

Mas vem cá, nessa situação tu não tem. Isso aí vai com o tempo e a gente vai discutindo, e com 

o tempo a gente deixa o jogo continuar, porque como diz: imagine Pelé agora querer ditar, o 

Pelé já jogou muito, já fez tudo, mas enfim. Então vamos avançando cada passo no seu tempo 

certo. Eu fico feliz com a proposta, e eu faço uma ainda mais ousada: todos têm direito de 

votar, mas todos têm direito de ser votado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Essa é a mais autêntica, já subscrevo com Vossa 

Excelência direto. Até porque eu acho que já temos, de fato... esse é um tema que dá para 

discutir até a madrugada do dia de amanhã. Nós temos servidores na casa, vamos fazer justiça, 
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com preparo técnico extraordinário, que seriam excelentes presidentes da casa. Isso é 

inegável. Então eu acho que o processo da democratização tem que avançar. O Brasil mesmo, 

no que se refere a parte republicana de democratização, nós ainda estamos incipientes. Ele tá 

com fome aqui. Mas foi bacana. Finalizando, presidente: eu achei um avanço o ministério 

público fazer a lista dos seus três promotores. Eles teriam todas as condições e tenho certeza 

de que o Promotor Gilberto Martins vai demonstrar esta competência. Aliás, ele vai fazer uma 

administração e eu espero, como cidadão, que ele faça na linha que ele tem desenvolvido com 

promotor. Esse é o desejo que eu faço a ele. Manifestação da Conselheira-Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Vamos colocar em votação a resolução da proposta dos 

conselheiros Nelson Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Denominar o auditório 

localizado no quinto andar, no edifício anexo quatro desta corte de contas, como auditor 

Armando Dias Mendes. Consultado o Plenário este se manifestou inteiramente de acordo. Está 

presidência solicita autorização do plenário para determinar a fragmentação de processos de 

prestação de contas julgadas regulares e regulares com ressalva, bem como dos atos de 

admissão de pessoal do período de 01 de dezembro de 99 a 31 de outubro de 2010, tudo de 

acordo com a resolução de nº 12.665 de 16 de março de 93. Em discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu vou ser bem sincero, não 

conheço todo o teor da resolução que vossa excelência mencionou, mas acredito que, para que 

possamos fragmentar, todas as informações desse processo estão contidas nos sistemas. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Então, ok. Obrigado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada na Resolução nº18.893, desta data. Manifestação da Conselheira-

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O conselheiro Nelson Chaves propôs voto de 

congratulações e louvores ao doutor Gilberto Martins, que foi eleito e nomeado em lista 

tríplice para a direção do Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Esse assunto, conselheira, acho que o promotor é 

merecedor de todos os elogios. Como eu não consultei aos pares antes, eu não gostaria de 

causar qualquer constrangimento. Eu votaria dando nota dez, se eles tiverem essa 

possibilidade, acho que seria muito honroso para nós. Manifestação da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acredito que já, todos nós 

acompanhamos durante esses dias. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 019/2017-SEGER, desta data. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Com relação às placas com a biografia resumida do doutor Armando e doutor 

Benedito Silva e Lucival Barbalho, nós vamos tomar as providências . Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Presidente, 

rapidamente. Com relação a isso, eu achei muito importante essa pequena informação ao lado 

ou na mesma placa; as que já estão, pode fazer ao lado. É importante. E eu queria sugerir a 

vossa excelência, pegando a corona na proposta do Nelson, que colocasse nas placas que estão 

colocadas. E olha, não se espante, conselheiro Nelson, se isso não for um grande exemplo para 

todo o Estado e até para o Brasil, porque se você perguntar para algumas pessoas na cidade 

de Belém quem foi Serzedello Correa, muitas pessoas não vão saber. Então, aí quando 

começamos a colocar essas breves, pequenas, com cinco itens, apenas , talvez possa dar para o 

estudante que visita o tribunal, para qualquer um. E se for possível, presidente, obviamente 

respeitando a questão financeira e tudo mais, podem ir fazendo devagar. Colocar em todas as 

homenagens que o tribunal já fez às personalidades e pessoas importantes. Essa observação do 

conselheiro Nelson eu acho importante. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está se realizando no referido auditório, 

através da escola de contas, desde 13 de março, o curso de auditoria governamental, cujo 

facilitados é o doutor Paulo Vinha Júnior, auditor do TCU, com o objetivo de capacitar, e já 

está 42 servidores da Secretaria de Controle Externo, visando desenvolvimento de 

competências relacionadas ao conhecimento prático acerca das normas, metodologia e 

técnicas de planejamento, execução e comunicação de resultados de auditoria de gestão 

administrativa e de projetos e programas governamentais. Gostaria de convidar a todos, 

inclusive e especialmente os conselheiros, conselheira Rosa, que é da escola de contas; o 

conselheiro Luis Cunha que já está atuando, agora como presidente do conselho – ainda do 

planejamento da conselheira Rosa -, e gostaria de convidar a todos. Peço a secretaria que 

encaminhe o convite aos conselheiros. Mas amanhã será o encerramento do curso. Convido 

todos os conselheiros e conselheiras substitutos, Ministério Público; amanhã as dez e meia nós 
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estaremos presentes lá. Conselheiro Nelson, realmente houve uma falha imensa nossa. 

Manifestação do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Falha é para ser corrigida, não 

tem problema. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: O auditório se chama Ministro Elmiro Nogueira. Então vamos tirar. 

Está desfeita a proposta. Torna-se nula a proposição. Fica com o nome que já está. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Foi 

perguntado e não foi informado, não tem problema, fica para uma próxima. Foi uma falha 

conjunta, porque nós conversamos ontem e ninguém disse nada. Mas tudo bem. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Realmente, peço desculpas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Nesse caso, não prospera apenas que a posição da placa, como não foi do 

conhecimento, . colocou-se lá e ficou. Ele é tão merecedor quando os outros. Então houve um 

desconhecimento. Da minha parte, não há nenhum constrangimento, nenhuma ofensa a 

memória de nenhum deles. As credenciais do auditor falecido, Armando Dias Mendes, não será 

pelo nome do auditório que não permanecerão, ele merece todas as homenagens e, 

oportunamente, o tribunal resgataria isso. Sem problemas. Conselheiro Luís Cunha, vossa 

Excelência me dá uma oportunidade para ver a admiração pelo conselheiro Armando Dias 

Mendes. Eu cheguei na casa, era presidente a conselheira Eva Anderson Pinheiro. Seu pai 

sabe disso, conselheira Rosa, com certeza. E o Auditor Armando Dias Mendes, houve um 

aumento salarial no tribunal. Há conselheiros vivos ainda, contemporâneos dele, 

especialmente o conselheiro que vim substituir aqui, eu digo que ocupei o lugar dele, eu não 

tinha competência para substitui-lo. Ocupei o lugar dele, o professor Manuel Ayres. E na 

projeção salarial desta casa, vejam bem, a responsabilidade que os auditores e conselheiros 

substitutos tem com a figura do auditor nesta casa. O auditor Armando Mendes, ao ser 

contemplado com o aumento no seu salário, ele fez as contas – querido amigo Cipriano – e viu 

que o que seria dado a ele como ganho era mais do que ele teria direito. Ele protocolou um 

oficio no tribunal argumentando à presidente da época, eu vi documento – não o tenho, mas vi 

– dizendo que nas contas dele o tribunal estaria pagando a ele mais do que ele deveria receber. 

E ele pediu parar que o tribunal estornasse do que ele recebia porque ele tinha convicção de 

que estava recebendo mais do que lhe era devido. Isso é uma atitude de uma dignidade que nós 
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vamos repetir isso e ver exemplos desse porte com o Serzedello Correa. Quando Serzedello 

Correa e depois, num bilhete que mandou a mãe, alguém interceptou o bilhete e ele dizia para 

a senhora mãe dele o seguinte: “venda todos os objetos que eu tenho”, porque ele começou a 

ser informado que a família dele estava passando dificuldade. Aí ele mandou um bilhete 

dizendo que fosse vendido tudo, menos os livros. E dessa dificuldade do relacionamento de 

Serzedelo com Floriano, que era admirador dele, porque a diferença, a divergência entre eles 

deu-se porque o Serzedelo Correa no governo não queria, não se chocou com outro amigo 

dele, que era o almirante Custódio de Melo. Então ele foi preso por isso, por não ir contra o 

Almirante Custódio de Melo, que também estava preso. E ele ficou na prisão. Quem 

interceptou esse bilhete, conta a história, foi a irmã do presidente Floriano, que sentou o 

drama do Serzedelo na correção dele e, a partir daquele momento, nunca mais faltou dinheiro 

na família do Serzedelo para que suprisse as suas necessidades imediatas. Ele tinha a 

convicção de que aquele dinheiro era mandado pelo homem que o prendeu. Porque reconhecia 

nele a dignidade e as circunstâncias da vida os colocou nessa dificuldade. E o Floriano então 

fazia o pagamento para que a família dele não passasse necessidade. Quando acabou a prisão 

do Serzedelo, presidente mandou pagar a ele aquele período em que ele esteve preso e ele 

recusou o pagamento. “Eu não posso receber dinheiro por aquilo que eu não trabalhei”. São 

atitudes raras que se passam na vida e a gente deve prestar atenção para que seja nessa 

sociedade onde todo mundo é doido por dinheiro... porque eu acho que algumas figuras o 

Brasil está perdendo tempo de não escalar até para ministro da Fazenda, porque Jesus 

conseguiu multiplicar os pões e os peixes. Ele não multiplicou dinheiro, mas tem aqueles da 

era de Cabral que conseguem multiplicar dinheiro. Incrível, nem Cristo fez isso, mas eles 

conseguiram. Esse é o exemplo que deixou Serzedelo, e um exemplo que na nossa plaga 

tupiniquim, como chamavam os mais antigos, Armando Dias Mendes teve essa atitude 

elogiável e rara de recusar um dinheiro que ele achava que, por direito, a ele não pertencia. 

Era esse homem que a gente estava homenageando, mas haverá uma outra chance de 

homenagearmos a memória dele. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Também Vossas Excelências receberam um 

convite desse, a Sexta da Integração, pela escola de contas, que acontecerá a 15ª edição. Só de 

sexta de integração são 15, e todas as Sextas que aconteceram nos eventos, foram com uma 
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participação enorme. Então, nesta sexta, dia 31, às 10 horas, a senhor Ana Claudia Serruya 

Hage secretária de estado de educação, ela já esteve aqui, na escola de contas, e trará um 

tema muito importante, que é sobre as... eu queria que a doutora Rosa falasse sobre a Sexta da 

Integração. O Luís não está, mas eu vou falar: o tema sobre a nova lei do ensino médio e os 

conselheiros e servidores estão à disposição para fazerem qualquer questionamento sobre a 

SEDUC. Também, a escola de contas, em parceria com a editora Fórum, que cedeu alguns 

vídeos para escola de contas, e amanhã teremos os servidores e conselheiros do Ministério 

Público quiserem acessar as palestras em vídeo. Vai estar acontecendo na sala da ECAV, 

começa as oito e meia com a palestra: “controle social e construção do futuro no combate a 

corrupção”, da ministra Cármen Lúcia; nove e trinta, “direito financeiro e crise econômica: o 

que se espera do controle externo”, doutor Wever de Oliveira; as 10:30 “planejamento 

orçamentário e políticas públicas”, doutora Vanice do Vale; e às 11:30 “governança e 

combate e corrupção no controle externo”, ministro Augusto Nardes. Em parceira com a 

editora Fórum, ela colocou esses vídeos à disposição da escola de contas para, amanhã, nesse 

horário, as palestras com os servidores e conselheiros que quiserem participar e estarão à 

disposição. Esta presidência estará, na próxima semana, participando em Brasília, de segunda 

a quarta-feira, de um evento que se destina aos presidentes das Corte de Contas brasileiras, 

através do instituto Ruy Barbosa e da Atricon. Estaremos participando e nós teremos uma 

reunião após essa sessão plenária, porém, devido ao tempo, gostaria de dizer aos senhores 

secretários que amanhã teremos uma reunião e a repassaremos para que os secretários 

possam, dentro das possibilidades dos conselheiros – e dos substitutos -, vossas excelências, 

todos os conselheiros ficarão aqui, e o conselheiro André ficará à frente da presidência, e nós 

teremos alguns assuntos. Eles vão repassar a secretaria, repassar a minuta de uma resolução e 

prestar esclarecimento para os conselheiros a cerca de uma consulta que a secretaria fez para 

a Procuradoria Geral jurídica do tribunal, e nós já temos a resposta. Está havendo uma 

condensação dessa consulta para os conselheiros possam avaliar e, no retorno, a gente possa 

discutir e trazer para plenário para a questão da distribuição de processos dentro da casa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Conselheiro Nelson  Luiz Teixeira 

Chaves: Conselheiro André, só para finalizar, estamos com quase três horas, estou vendo o 

conselheiro Odilon triste, mas para dar uma alegrada no ambiente, a conselheira Lourdes me 
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perguntou: “Nelson, alguma coisa que te impressiona no TCU?”, eu disse: “tenho”, ela 

perguntou: “o que é?”, eu disse: “Nardes me impressiona”. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pois é o conselheiro 

André já está tocando o Fórum, ele vai ficar aí e, com certeza, como presidente ele vai tocar 

alguns assuntos para que possamos passar a discutir e construir melhor o Fórum. Mas o 

Fórum TCE e jurisdicionados está em andamento. Ele com certeza vai conversar com os 

conselheiros e com órgãos que possam entrar na parceira. Amanhã nós teremos uma reunião 

no gabinete da presidência com os secretários, mas antes teremos uma reunião sobre uma nova 

modalidade da medalhe Serzedelo Correa. Nós já estamos com um livro com previsão de 

lançamento para 20 de junho, e também temos uma medalha que foi um trabalho da gestão 

passada, do conselheiro Luís Cunha, que ele designou o conselheiro substituto doutor Julival 

para que pudesse trabalhar essa questão de uma medalha mais pujante, dentro de outro 

formato e nós teremos a presença no gabinete da presidência, essa reunião vai ser com a 

equipe que trabalho nessa designação da medalha e nós vamos, depois, repassar para os 

conselheiros e também para os substitutos para trazer ao plenário. Porque é uma medalha que 

vai com certeza permanecer na Casa; vai ter uma modificação de resolução também, como a 

medalha Serzedelo Correa vinha acontecendo, mas é um trabalho que já está em um estado 

bem adiantado e depois nós repassaremos para os conselheiros e o Ministério Público já tem 

também sua medalha nova. Mas os conselheiros com certeza poderão dar uma visibilidade e 

um reconhecimento dentro do que foi elaborado pelo doutor Habbib e mais uma outra pessoa. 

Gostaria até que o doutor, no momento em que a gente trouxer já para a discussão maior em 

plenário, o conselheiro substituto Julival, que em trabalhando essa questão já por algum tempo 

aqui na Casa, com certeza ele vai prestar melhores esclarecimentos. Amanhã então eu terei 

uma reunião com o doutor Julival, doutor Habbib e toda a comissão que está trabalhando 

nessa direção. Portanto, nada mais a tratar, eu só gostaria de agradecer. Falei na sessão 

passada que foi a mais... eu acredito que hoje foi a mais demorada, mas tratamos muitos 

assuntos importantes para a nossa instituição e para a sociedade paraense. Portanto, nada 

mais a tratar, agradeço a todos os conselheiros, conselheira Rosa Egídia; conselheiros 

substitutos; doutora Deíla, que está com muita paciência aqui conosco; servidores e 

servidores; jurisdicionados que já foram embora. Peço desculpa por ser tão demora, mas com 
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certeza foi bem aproveitada essa sessão de hoje. Não tem reunião hoje, vou sair daqui a pouco. 

Amanhã não vai dar tempo. Já marquei com o pessoal de fora. Tenho reunião com os 

secretários, então não vai ter jeito amanhã. Nada mais a tratar, agradeço a Deus, em primeiro 

lugar, e a todos. Muito obrigada. 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 e dezesseis minutos (14h16min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário 

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