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ATA Nº 5.464 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) do mês de abril do ano dois mil e 

dezessete (2017), terça-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, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral Felipe Rosa Cruz, 

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

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

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

ordinária do dia onze (11) de abril 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: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

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

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, a Presidência solicitou ao 

senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fosse relatado primeiramente o 

processo pautado sob o nº. 02, até a chegada do advogado que representará a responsável no 

processo nº. 01 da pauta. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a 
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Presidência solicitou ao senhor secretário-geral a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade 

em que anunciou o Processo nº 2011/51825-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Acará, responsável Francisca Martins Oliveira e Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

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

regimentais à responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva e aplicar à 

responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pela remessa intempestiva 

das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/53047-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Almeirim, responsável José Botelho dos Santos, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência, fixando o prazo para retorno na sessão ordinária de 

02.05.2017. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51164-8, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Associação Agropecuária dos Produtores Rurais da Comunidade Novo 

Pindorama, responsável Antônio Sérgio Medeiros da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, extensiva ao senhor 

Domingos Juvenil, ficando solidariamente responsáveis pelo débito apontado os senhores 

Antônio Sérgio Medeiros da Silva, Domingos Juvenil e a Associação Agropecuária dos 

Produtores Rurais da Comunidade Novo Pindorama (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na importância 

de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.200,00 

(dois mil e duzentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

encaminhamento da prestação de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2012/51170-6, que trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto de Educação, Cultura, 

Esporte, Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário Expedito Corrêa, responsável 

Nizandro Corrêa Lopes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

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

regimentais ao responsável, ficando solidariamente responsáveis pelo débito o senhor Nizandro 

Corrêa Lopes e o Instituto de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e 

Desenvolvimento Comunitário Expedito Corrêa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

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

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

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

irregulares, declarando solidariamente responsáveis o senhor Nizandro Corrêa Lopes e o 

Instituto de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário 

Expedito Corrêa, para ressarcir ao erário estadual a importância de R$33.000,00 (trinta e três 

mil reais), aplicando ao senhor Nizandro Corrêa Lopes as multas nos valores de R$3.300,00 

(três mil e trezentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

encaminhamento da prestação de contas e determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o 

encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas 

legais cabíveis. Consultado o Plenário, este 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 2013/52378-8, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Instituto Marlene Mateus, responsável Josefa Marcolino da Silva, cujo 
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Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo 

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

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

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

critério do Douto Plenário a responsabilização solidária da autoridade administrativa da 

concedente à época, com as cominações cabíveis, bem assim da pessoa jurídica beneficiária e 

determinações à Alepa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

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

responsáveis a senhora Josefa Marcolino da Silva e o Instituto Marlene Mateus, para ressarcir 

ao erário estadual a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando a senhora Josefa 

Marcolino da Silva as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas e determinar, após 

o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual 

para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o Plenário, este 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 Presidência solicitou à 

secretaria que procedesse a leitura do processo nº. 01 da pauta, oportunidade em que foi 

anunciado o Processo nº 2008/50689-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Hospital Universitário 

Ophir Loyola, exercício financeiro de 2007, responsável Laura Nazareth de Azevedo Rossetti, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o 

impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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

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

irregularidade das contas, com remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para a adoção 

das providências cabíveis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador da 

responsável pelas presentes contas, Doutor Sábato Giovanni Megale Rossetti, estava presente e 

na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra 
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que o fez nos seguintes termos: Como bem detalhou o eminente relator, três pontos chamam a 

atenção. A ausência de cumprimento aos dispositivos da lei de licitação que obrigavam a 

necessidade de se fazer a dispensa de licitação atendendo aos requisitos dessa lei, um dos 

quais a especialidade da empresa contratada. Como bem relatou o eminente conselheiro 

Nelson, essa ausência de especialização não foi efetivamente demonstrada e na diligência 

realizada por determinação de Sua Excelência, o Hospital Ophir Loyola também não instruiu 

corretamente juntando os documentos que formalizaram a dispensa de licitação de modo a 

robustecer a defesa da então diretora do hospital. É fato que ela passou por um curto período 

no hospital Ophir Loyola e, em seguida, passou e assumiu a Secretaria de Saúde. E as 

diligências, a maior parte delas já foram realizadas quando elas estavam afora do hospital. 

Mas, o que é importante aqui é o que busca tanto o parecer do órgão técnico, que é o relatório 

do órgão técnico, com a manifestação ministerial é declarar nulo o contrato 126 de 2007, que 

entre outras coisas é ausência dessa comprovação que justificava a sua contratação. Ora, os 

três laudos que estão nos autos e são claros em mostrar que havia o desabamento do forro. O 

doutor Nelson, embora engenheiro sanitarista, sabe que há a necessidade de manutenção dos 

prédios de uso comum, especialmente de um hospital. E fazendo agora neste feriado uma 

pesquisa sobre as notícias da época e nós vamos lembrar que quando desabou este forro no 

quarto andar, e houve até uma morte por conta do forro que desabou em cima de uma cama de 

um paciente, e quando o hospital mandou fazer o levantamento de toda a área, e isso foi logo 

depois que a doutora Laura assumiu a direção do hospital, pela data é o primeiro ano do 

governo da Ana Júlia. O que aconteceu? Foi detectado que do segundo ao sétimo andar havia 

esse comprometimento do forro e que iria acontecer a mesma coisa, porque o forro de gesso 

era antigo, era de gesso comum, não era de cartonado e todo o seguro em arames. Foi em 79 

que foi colocado e, pelo decorrer do tempo, houve a deterioração do arame pela ferrugem e 

estava comprometendo a segurança desses cinco andares. Isso já justifica a necessidade 

emergencial de reparo porque ninguém vai esperar que se faça um processo licitatório longo e 

que se corra o risco de ter outro óbito, pois a saúde não pode esperar. O Brasil já enfrenta 

problemas seríssimos de recursos, imagina tendo um problema dessa natureza. E o que 

aconteceu? Foi dada essa emergência, foi chamada uma empresa que já tinha prestado 

serviços em outros hospitais, no Abelardo Santos, o Evandro Chagas, e tinha então a expertise 
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dessa área porque trabalhou de acordo com essa empresa, fazendo a recuperação porque essas 

obras foram detectadas na ocasião como emergenciais também, e, infelizmente, isso não foi 

trazido para o processo. Então a gente começa a procurar depois que sai do cargo e isso 

infelizmente tem sido muito comum, o fato da gente começar a procurar os elementos para 

trazer a instrução do processo. E aquilo foi diferente e por isso eu faço a juntada dos 

documentos que comprovam nessa parte que justifica o pedido de anular e declarar nulo o 

contrato porque não há, e de fato não houve na ocasião, como persistir nessa irregularidade 

para justificar essa nulidade. Ora, como é que se comprova que a empresa tinha alguma 

especialidade, pela lei de licitação ele tem que demonstrar que exerceu essa atividade 

anteriormente e é exatamente isso que ocorre. O hospital Abelardo Santos e o hospital Evandro 

Chagas, cito os dois, porque tem o caráter nesse ponto exemplar em razão da similaridade dos 

serviços. Todos foram na base de cobrir forro e telhado, mas lá não precisou, o telhado no 

Ophir Loyola, mas a natureza emergencial é que justificou a contratação sem licitação. Eu 

peço a juntada para que seja examinada essa questão junto ao órgão competente, porque tem 

pertinência para essa parte onde se declara a nulidade por não ter sido contratada a empresa 

com a expertise necessária que se recomendava no laudo. O outro ponto também que é 

relevante é mostrar que, ao contrário do que se menciona, não há um sobre preço, não há um 

superfaturamento e aí tem a planilha que demonstra isso exatamente, porque foi tudo feito com 

base nos preços de mercado da época. E são essas as razões que se pede a reabertura da 

instrução com a ajuntada dos documentos. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para acolher 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. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/52380-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação de Assistência ao Idoso Vera Lúcia, responsável Vera Lúcia Crispin Ferreira 

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

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação 
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das multas regimentais à responsável, ficando solidariamente responsável pelo débito a 

Associação de Assistência ao Idoso Vera Lúcia e recomendação à Alepa (pausa). A seguir, 

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

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarando à responsável em débito para com o 

erário estadual na importância de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), pelo débito apontado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas e determinar, 

após o trânsito julgado da decisão, encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual para 

que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. 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 2013/52413-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos 

Moradores de Bairro do Setor Campos Alto, Vila Copazio e Setor Bosque, responsável 

Milton Pereira dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

Público de Contas, que assim se manifestou: Peço licença e todas as vênias para fazer uma 

pequena ponderação ao ilustre conselheiro Cipriano Sabino no que tange a 

responsabilidade solidária da pessoa jurídica, nos casos em que há a total ausência de 

manifestação da pessoa jurídica nos autos e em que foi oportunizada a apresentação da 

defesa, o Ministério Público percebe que o Tribunal já reconhece essa solidariedade e em 

alguns casos, porém, quando há nos autos um extrato bancário informando que a conta da 

associação específica está zerada e se supõe-se e presume-se que aquela quantia não está à 

disposição, ou que a associação, a pessoa jurídica, não foi beneficiada, eu só pondero que 

ainda que essa quantia não esteja na conta, ela pode ter sido revertida em proveito da 

pessoa jurídica, tanto na aquisição de bens, como na realização de benfeitorias. E como 

não há nos autos nenhuma manifestação que venha ancorar esse entendimento, o ônus de 

comprovar a correta aplicação da destinação desse dinheiro é do responsável, e no caso de 
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tomada de contas também é da pessoa jurídica. Então é apenas essa ponderação que eu 

gostaria de fazer para tentar contribuir com o plenário na evolução e no entendimento 

sobre essa questão, senhora presidente. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o 

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

devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao 

responsável e que faça a citação do senhor Manoel Carlos Antunes, para que lhe seja 

assegurada oportunidade de apresentação de defesa (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Ele falou sobre um processo anterior e queria que ele falasse sobre esse processo. Eu fiz 

isso e é um direito regimental e, aliás, é obrigação nossa ouvir o Ministério Público com 

relação ao processo que está em julgamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Reiterando o que eu 

disse no começo da minha manifestação, senhor conselheiro, eu reitero a manifestação que 

consta nos autos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, antes eu queria agradecer obviamente a manifestação do 

doutor Felipe, eu sei que contribui muito, não só o doutor Felipe, mas todos do Ministério 

Público de Contas. E diversas situações, aliás, constante e direto, neste caso 

especificamente, no nosso entendimento a que se referiu o estado bancário zerado e não 

encontrei indícios de que ele pudesse responsabilizar solidariamente, apenas isso, e 

obviamente é claro que o extrato zerado e em si sozinho não vai justificar a não 

participação e o não benefício da entidade. Claro, concordo perfeitamente e agradeço de 

coração a manifestação de Vossa Excelência. Só o extrato zerado não significa que não 

houve algum tipo de vantagem, benefício de alguma maneira e a pessoa jurídica tenha sido 

beneficiada, quando este processo no caso que nós analisamos e citamos o extrato 

bancário zerado, mas não encontramos além dessa questão toda geral que pudesse ser e eu 

tenho, não só eu, como vários conselheiros, tem observado essa questão da 

responsabilidade solidária e em diversos casos nós já fizemos essa interpretação e 
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apontamos um voto que o plenário acatou pela responsabilidade solidária e, inclusive, 

alguns aplicando até multa à pessoa jurídica. Mas, é importante a colocação de Vossa 

Excelência para que fique claro para todos, e não só no plenário, para mim também e para 

todos os que estão ouvindo a transmissão do nosso julgamento na rádio do tribunal, que 

somente isto não significa que a entidade ou a pessoa jurídica não possa estar ali isenta. 

“Porque o status está zerado não foi beneficiado”. Não, negativo. Ela pode estar com o 

status zerado e pode ter sido sim beneficiada por conta disso. Logo após as devidas 

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

declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de 

R$16.000,00 (dezesseis mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.600,00 (um 

mil e seiscentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pela grave 

infração à norma legal. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

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

2015/50043-3, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Edson Luiz de 

Oliveira, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento, contudo, pelo desprovimento do recurso 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 

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

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

seu voto para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, visando manter 

integralmente a decisão recorrida. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

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

nº 2012/52333-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Comunitários e Pequenos 

Produtores Rurais da Comunidade de Nossa Senhora do Livramento do Alto Urucuri, 
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responsável Silvério Lopes Ramos Júnior, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 

30/03/2017. Cumprindo dispositivo regimental e já aferidas as manifestações averbadas, 

assim como o parecer ministerial e o voto do relator, foi concebida a palavra ao conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira, que proferiu voto-vista para julgar as contas irregulares, sem 

devolução de valores, aplicando ao responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela irregularidade anotada e de R$ 907,00 (novecentos e 

sete reais) pela intempestividade na apresentação das contas. A Presidência concebeu a 

palavra ao conselheiro relator André Teixeira Dias, que retificou seu voto para acompanhar 

o voto-vista, sendo acompanhado pelos demais membros do colegiado. Neste sentido, a 

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

relator do voto-vista. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50572-7, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão 

Previdenciária do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

indeferimento do registro, com determinação ao responsável para que faça cessar todos os 

pagamentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária em caso de 

omissão e expedição de determinações ao Igeprev e à Sead (pausa). A matéria foi colocada 

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

proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional o registro. Consultado o Plenário, o 

conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior votou divergente ao acompanhar o parecer 

ministerial, tendo os demais conselheiros e a conselheira presidente acompanhado o voto do 

relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria 

(6x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50596-4, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 
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indeferimento do registro, com recomendações ao Igeprev e à Sead, e que os senhores Alan 

Gomes Moreira e Alice Viana Soares Monteiro, sejam citados para apresentar defesa 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional o registro. 

Consultado o Plenário, o conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior votou divergente 

ao acompanhar o parecer ministerial, tendo os demais conselheiros e a conselheira 

presidente acompanhado o voto do relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do 

Relator foi o vencedor por maioria (6x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51810-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Benedito Dias Damasceno, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

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

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

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

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

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

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

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

Processo nº 2016/50672-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Hildegardo de Figueiredo Nunes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

entendimento jurídico foi pelo provimento do recurso, para fins de reformar o Acórdão 

44.362/16, no sentido de desconstituir apenas a multa administrativa imposta ao senhor 

Hildegardo de Figueiredo Nunes, mantendo-se, in totum os demais termos (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, 

reformando o Acórdão TCE/PA nº 44.362/2016, desconstituindo apenas a multa 

administrativa imposta ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes, manter os demais 

termos do julgado que declarou a irregularidade das contas de responsabilidade da senhora 
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Antonia Lemos Gurgel. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

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

2016/50325-5, que trata do Recurso de Reexame interposto por Alice Viana Soares 

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

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

que assim se manifestou: Senhora presidente, senhor conselheiro relator, por entender que 

esse processo pode ter uma repercussão direta em tantos outros que tramitam aqui nessa 

corte, que tratam do registro de temporário, eu peço vênias e um pouco de paciência para 

ler um pequeno memorial aqui para deixar patente e circunstanciado o entendimento do 

Ministério Público nesse processo, que pode servir para os demais. As determinações e 

recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas tem vocação prospectiva e mira os seus 

olhos para frente, buscando a redenção de condutas administrativas equivocadas. Forte no 

caráter pedagógico das cortes de contas. Isso posto, embora as contratações temporárias 

tenham recebido a autorização da SEAD, o fato é que o regramento da matéria em um 

âmbito do Poder Executivo sofreu relevante viragem. Transferindo a casa civil a 

competência acerca da oportunidade e conveniência das contratações temporárias. Nesse 

diapasão, as determinações expedidas no acórdão recorrido não dizem mais respeito ao 

círculo de atribuições da SEAD. Com efeito e tendo em vista o teor do decreto 1.230 de 26 

de fevereiro de 2015, a articulação do conjunto de atribuições do servidor a ser contratado 

é da incumbência do próprio órgão contratante. Ao passo que a verificação se os requisitos 

pessoais estão preenchidos, ficam em melhores mãos se transferidos à casa civil, que é 

quem ao fim e ao cabo tem a caneta definitiva sobre a questão. Por outro lado, à SEAD 

cabe a análise de custos da contratação e de verificação do quantitativo de pessoal do 

órgão e da entidade contratante, bem como com a análise se há concurso público vigente e 

com concursados aprovados. Em relação a essa última atribuição da SEAD, se mostra de 

grande importância, na exata medida em que todo o Supremo Tribunal Federal e o STJ 

adotam o entendimento remansoso de que havendo a contratação temporária para o 

preenchimento de vagas existentes, os candidatos aprovados em concurso público para tais 
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vagas passam a ter direitos subjetivo à nomeação. Passa a ser dever da SEAD, portanto, 

em sua análise dos requisitos previstos no art. 10 do multicitado decreto, dar parecer 

negativo da contratação temporária quando houver aprovado em concurso público para o 

exercício das funções contratadas, mesmo que a entidade contratante se valha de jogo de 

nomenclaturas. Deverá a SEAD promover a devida comparação das funções a serem 

atribuídas aos servidores temporários, informadas pela entidade contratante e aquela 

respeitante ao cargo público e efetivo que possua pessoal aprovado em concurso público. A 

título de exemplo, a SEAD deverá emitir parecer negativo da contratação quando a 

despeito do órgão contratante estiver requisitada a admissão de advogados ou assessor 

jurídico temporários e existir concurso com aprovados, aguardando a nomeação para os 

cargos de procurador do estado ou procurador do autárquico, e isso porque a análise da 

douta Secretaria tem que ser objetiva e com os olhos voltados para as funções contratadas 

e não uma análise meramente formal de verificação das nomenclaturas adotadas. Logo em 

seguida, o parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reformulando a 

determinação exarada no acórdão guerreado e determinações à Sead (pausa). A matéria foi 

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

da Cunha Teixeira: Na verdade, é uma indagação à Sua Excelência, procurador do 

Ministério Público de Contas. Eu queria saber se o memorial lido agora é diferente do 

parecer ministerial que consta nos autos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Não, absolutamente, 

senhor conselheiro. É exatamente o mesmo parecer que o conselheiro relator pontuou no 

seu relatório. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Senhora presidente e eminentes conselheiros, acompanho a manifestação 

do Ministério Público de Contas no sentido de conhecer com recurso e no mérito e dar 

provimento parcial e reformando o acórdão 55.246 de 2015. E passando a determinação à 

Secretaria de Administração que faça a análise dos requisitos que constam no art. 10 do 

decreto 1.230 de 2015, contraditório em recomendação à determinação. Porque do 

contrário que julga uma conta regular, mas com recomendação ou com determinação ou 
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mesmo uma conta irregular que já teve todo o contraditório e abre-se e baixa-se o processo 

de diligência para ouvir aquele órgão público no bojo do processo e no entendimento da 

corte para se expedir a determinação e recomendação não observou alguma baliza legal. 

Então, abre-se o contraditório também para a recomendação e determinação. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Uma pergunta. Foi apurado nos autos que havia algum concursado com o exercício 

da função contratada? Me parece que não. Então não há a necessidade dessa 

recomendação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, quero lembrar o plenário, não sei qual foi o placar, por 

maioria ou como foi, autorizou excepcionalmente a contratação. Não foi uma contratação 

normal e tranquila, foi de caráter excepcional. Por que em caráter excepcional? Ninguém 

aprova ou autoriza uma questão em caráter excepcional se tiver com toda a situação 

regular, tranquila e que não existe isso. Então, houve uma excepcionalidade e por esta 

excepcionalidade foram feitas algumas recomendações ou determinações. A questão é essa, 

e, inclusive, eu estou apenas ajudando já o recurso de reexame e não fui eu que julguei. 

Não é o relator, neste caso, nem o relator está julgando o que ele mesmo aprovou ou 

deixou de aprovar. O recurso vai para outro conselheiro, como houve a excepcionalidade, 

a relatoria que eu não sei quem foi e o plenário aprovou essas recomendações, todos nós 

aprovamos aqui. Recomendações ou determinações, todos nós aprovamos. Foi uma 

contratação e está tudo regular, ótimo, não existe nada a questionar, mas mesmo assim, 

enfim. Presidente, não vejo muita polêmica, eu quero dizer, eu tenho uma posição, o 

conselheiro Odilon, a conselheira Rosa, o conselheiro Nelson, cada um tem o seu 

posicionamento e não é nada. É um processo importante e pode ter repercussões, mas, 

talvez, o conselheiro Odilon tenha razão e não tenha problema nenhum, ao contrário de 

fazer o que o plenário determinar e eu sempre, aliás, queria até dizer como o conselheiro 

Luís Cunha e todos os conselheiros aqui também defendem a ampla defesa e do 

contraditório, sempre defenderam e não existe aqui, todos nós defendemos isso, cansamos 

de fazer isso, o conselheiro Luís Cunha, eu, Nelson, André, Odilon, Rosa. Todos nós temos 

essa conduta. Então, não há problema nenhum no posicionamento seja qual for entre nós. 
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Eu acho que não precisa nem perder muito tempo porque o que a maioria decidir vamos 

em frente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Recomendações e determinações são conceitos diferentes e tem repercussões e prospectivas 

diferentes. Quando é uma recomendação e uma recomendação ao comando de utilização 

operacional, é de bom alvitre que o gestor atenda a recomendação. Mas se o não 

atendimento não vai gerar sanções para o tribunal e determinações diferentes, gera 

obrigações prospectiva, por isso que gera a possibilidade, e é por isso que eu defendo que 

não existe interesse recursal contra a recomendações, diferentemente de contra 

determinações. Então, eu acho assim, quando discutimos recomendações e determinações 

eu sempre passo do pressuposto que todo o trâmite processual foi bem resolvido, eu 

acredito, e tenho piamente fé nisso. Mas não parece que seja o caso desse processo lá no 

seu início. Eu acompanho a conselheira Rosa para a gente dar um fim nesse processo, 

assim vamos dar o provimento sem determinação alguma. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente. Eu considero que é um 

processo atípico. Desde o início da sua apresentação pelo eminente conselheiro Cipriano 

Sabino, eu já fiquei aqui com o desejo de pedir vistas. Razão pela qual eu me dirijo pela 

primeira vez ao Ministério Público para pedir a peça. O memorial lido. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não foi 

conclusa a peça. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Então, diante disso, já que é a terceira consulta que Vossa Excelência faz sobre o 

nosso voto, considerando a divergência na casa, eu quero recuar das minhas manifestações 

anteriores e desta vez quero pedir vistas ao processo. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está deferido, e 

quando Vossa Excelência trouxer, nós vamos novamente consultar os conselheiros com 

relação aos votos manifestado, porque não foram conclusos. 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 
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existirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes 

termos: Submeto à apreciação dos senhores conselheiros a solicitação de arquivamento e 

baixa no sistema deste tribunal dos processos número 2011/51531-5 e outros tendo em 

vista as suas instaurações indevidas por tratar-se de recursos federais. A Secretaria de 

Controle Externo e o excelentíssimo senhor conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

confirmaram tal condição devendo a documentação ser devolvida à SEDUC. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 18.909, desta data. A presidência deu sequência à matéria administrativa: Em 

cumprimento ao protocolo de entendimento firmado em 11 de dezembro de 2013 entre o 

TCE Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, na gestão do conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que tornou esta corte de contas elegível para a 

realização de auditorias independentes, adequadas ao padrão internacional de normas 

exigido pelo banco e de acordo com a resolução do TCE Pará, 18.700 de 2015, aprovada 

por este douto plenário, apresento para a ciência deste plenário o terceiro relatório de 

auditoria externa realizada nas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2016, do 

projeto de melhoria da qualidade e expansão da cobertura da educação básica do estado 

do Pará. Esse, sendo fruto do contrato de empréstimos firmados pelo governo do estado do 

Pará e o BID, vinculado ao grande pacto pela educação realizado no estado. Em 

decorrência de nossa auditoria, o BID encaminhou missão a Belém em agosto de 2016 

para regularizar e sanar as divergências apontadas no relatório do ano de 2015. Ressalto 

que esta auditoria sendo realizada pelo TCE liberou ao orçamento do projeto o equivalente 

a dois milhões e 250 mil dólares, que foi inicialmente previsto como um gasto com 

auditoria externa, caso fosse contratar uma empresa de auditoria que atendesse aos 

padrões do BID. O prazo para o encaminhamento do relatório de auditoria externa ao 

executor encerrasse em 20/04/2017, tendo em vista que o executor está obrigado a 

encaminhá-lo ao BID até 30/04/2017. Cumpre-se desta forma o prazo previsto na 

resolução supracitada. Reapresento a minuta de resolução a respeito da racionalização 

processual com as alterações propostas pelo conselheiro Odilon Teixeira e alterações 

efetuadas pela SECEX para a deliberação desta corte de contas e pelo pleno para a 
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próxima sessão. Eu gostaria de pedir aos senhores conselheiros que nós, na próxima 

quinta-feira, pudéssemos votar essa resolução, o conselheiro corregedor já fez uma 

reanálise e já reapresentou algumas alterações e se alguns dos senhores conselheiros 

também encontrarem algo ou perceberem a necessidade de alterá-las que reapresente para 

que na próxima quinta-feira possamos votá-la. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: É um pequeníssimo comentário sobre o relatório 

apresentado agora por Vossa Excelência aos conselheiros, sobre a auditoria independente 

no contrato de empréstimo do BID, relacionado à educação, parte pela educação do Pará e 

o meu brevíssimo comentário é na forma de um elogio. Este é um trabalho diferenciado 

aqui na casa. Foi iniciado na gestão do eminente conselheiro Cipriano Sabino, enquanto 

estava presidente. A nossa casa foi auditada pelo BID e o BID passou uma semana aqui 

com liberdade para dialogar com o controle externo. A finalidade do BID era saber se o 

TCE Pará reunia condições ou não de fazer essa auditoria independente, do contrário, o 

estado teria que contratar uma auditoria independente e, na época, pelo que eu sei o valor 

estava em torno de seis milhões, conselheiro Odilon Teixeira. E quando na avaliação do 

BID o TCE foi aprovado, significa dizer que, além de ser um ganho institucional pelo 

conhecimento que passamos a ter na casa, foi uma grande prestação de serviços à 

sociedade paraense e que o estado deixou de desembolsar em torno de seis milhões de reais 

na época. E o meu elogio vem ao Controle Externo do nosso tribunal na pessoa da nossa 

secretária Ana Paula. Mas, eu queria, senhora presidente e senhores conselheiros, 

parabenizar o nosso servidor gigante, preparadíssimo, competentíssimo, Rondson Manuel 

Pinheiro de Souza, e eu queria que ele ficasse de pé para que todos os conhecessem, 

porque é um servidor com quem dialoguei durante dois anos e que passei na presidência 

acompanhando o trabalho dele e, por algum tempo, ele ficou só fazendo o trabalho e deu 

conta do recado. Isso que é importante. Em razão da dificuldade dos servidores e a 

quantidade pequena de servidores efetivos, tivemos que reduzir a equipe e ele segurou a 

bandeira e deu conta do recado. Então, ele merece neste momento aqui o nosso registro, 

agradecimento e cumprimento, no plural, melhor dizendo, por ser um servidor focado, 

dedicado, competente e que honrou a nossa instituição porque não é um trabalho simples 
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de se fazer. Até então só temos recebido elogios do BID em razão desse trabalho de 

auditoria que fazemos aqui. Então, parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência realmente 

deu um destaque merecido ao servidor Rondson. Essa auditoria independente teve início na 

gestão do conselheiro Cipriano e foi dado continuidade por Vossa Excelência nos dois 

anos de sua gestão. E quando nós assumimos, nós tomamos conhecimento e realmente 

Vossa Excelência deu um destaque ao trabalho deste servidor, que se dedica a esta causa e 

que lhe foi dado a responsabilidade e ele vem realmente com muita responsabilidade, como 

disse, dando continuidade a esse trabalho e mantendo a qualidade do nosso trabalho e, 

também, atualmente a nossa secretária Ana Paula, com toda a sua equipe tem dado o 

apoio. Nós estamos acompanhando já há alguns meses esse trabalho, e ontem nos 

apresentaram, e hoje nós estamos apresentando ao plenário um trabalho que não é fácil, 

mas pela capacidade e pela competência desses servidores e, especialmente, o servidor 

Rondson Manuel Pinheiro de Souza tem demonstrado realmente que o nosso tribunal está 

mais uma vez cumprindo com a sua missão e colaborando com a sociedade paraense. 

Porque realmente o BID, através da sua fiscalização, já observou realmente que o tribunal 

está dentro dos padrões de qualidade para continuar acompanhando esse trabalho. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É 

sempre gostoso louvar um trabalho técnico e não aquela louvação bajuladora, nada nesse 

sentido. Mas realçar o trabalho da equipe, a Ana, o Rondson e todos aqueles que 

integraram e eu sei da rigorosidade e até antes de estar integrando o tribunal, na minha 

atividade técnica, exerci atividades na área da engenharia e do saneamento, integrando 

não só a Caixa Econômica, como o extinto BNH, que sempre faz investimentos maiores nas 

áreas sociais e buscavam, conselheiro Cipriano, recursos do BID. Quero dizer isso para 

testemunhar ao menos do que eu tenho conhecimento, conselheiro Cipriano, a rigorosidade 

com que o Banco Interamericano de Desenvolvimento exige dos seus parceiros para 

qualquer tipo de financiamento. Então eu queria destacar aqui, presidente, primeiro 

também a pertinaz visão do conselheiro Cipriano na presidência, que teve essa intuição e 

conversamos e eu até mesmo algumas vezes manifestava alguma dúvida na consecução do 
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objeto do empreendimento, exatamente por conhecer a rigorosidade com que o BID trata 

os seus empréstimos e os seus empreendimentos. Então se constata aqui o prosseguimento 

do trabalho porque foi exatamente iniciado com a participação e com a decisão do 

conselheiro Cipriano na presidência da casa e teve prosseguimento com o apoio da 

presidência do conselheiro Luís Cunha, que também deu toda a colaboração para que esse 

trabalho, e Vossa Excelência também já estava na presidência da casa e sei das nossas 

ações e preocupações em apoiar e dar continuidade aos trabalhos. Então eu queria 

brevemente nessa manifestação dizer da minha alegria de ver o trabalho que vai servir e 

vou ler isso com todos os detalhes, dar um rumo para a gente realmente e saber o que 

acontece e tudo que vem em benefício da educação deve ser festejado. Quando vem 

chancelado também não só pelo trabalho dos nossos técnicos como recursos até 

internacionais para que isso seja feito na realidade, me congratular com a administração 

da casa e com a decisão do conselheiro Cipriano e o apoio do Luís Cunha. Vossa 

Excelência também e com a equipe toda, a Ana na coordenação e o Rondson, como foi 

destacado pelo conselheiro Luís Cunha pela tenacidade na conclusão desses trabalhos. 

Eram essas as minhas pequenas e modestas palavras. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, esse projeto, eu quero 

agradecer as palavras gentis e muito importantes. Todo mundo, conselheiro Nelson e 

conselheiro Luís, não há porque o conselheiro Nelson fazer uma manifestação se ele 

verdadeiramente não aposta e não confia, não acredita e não é de fato de coração. Tanto o 

conselheiro Luís quanto o conselheiro Nelson, e eu agradeço por ter lembrado essa 

questão. Conselheira Lourdes, eu queria recordar rapidamente que nós tivemos reunião do 

nosso colegiado. Conselheira Lourdes, conselheiro Nelson, conselheiro André, conselheiro 

Luís Cunha, doutor Odilon, enfim, todos nós decidimos que seria um procedimento 

importante e que o tribunal deveria participar e tentar se credenciar. Naquele momento, 

conselheiro André, Vossa Excelência já estava aqui. No Brasil tinham quatro tribunais de 

contas que estavam em processo de credenciamento do BID e de todos os tribunais de 

contas do Brasil, nós fomos o quinto, eu acredito que o quinto ou sexto. Nos submetemos a 

isso e nos credenciamos para fazer esse tipo de trabalho. Eu tive, o Luís Cunha também 
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teve, um caso que nós vamos fazemos muitas coisas juntas, graças a Deus sempre nos 

ajudando e teve também em Brasília no BID, uma ou duas vezes, eu fui duas vezes, e me 

reuni com a presidente que era uma pessoa de fora. Se eu não estou enganado era 

venezuelana, e todo o conselho deles a maioria são pessoas de fora. Não eram brasileiros, 

somente alguns. Na época, os conselheiros deram o aval e apoio total a todas as medidas 

que foram necessárias. E o doutor Valino, quero lembrar, foi quem iniciou esse processo, 

com a equipe e com a doutora Ana Paula Maciel, também o Rondson Manuel Pinheiro de 

Souza, que está aí conosco e que eu também quero parabenizar não só o doutor Valino, 

doutora Ana Paula e doutor Rondson, mas sim toda a equipe desde o início do processo, 

que na época era um embrião, uma coisa pequena ainda, e, sinceramente, nós estávamos 

disputando e nos colocando à disposição de uma coisa muito difícil, uma regra e uma 

situação que poderíamos, lá na frente, não conseguirmos esse entrosamento e esse acordo 

com eles, de formas que o BID veio para o Pará como bem disse o conselheiro Luís Cunha 

e ficou aqui, veio uma semana e depois outra vez, veio novamente, e depois de todas as 

reuniões foi dada essa credencial, vamos dizer assim, e reconhecimento na minha 

avaliação muito importante para o Tribunal de Contas do Estado do Pará. O BID aprovou, 

abraçou, concordou e reconheceu, pronto, a palavra correta é essa. Reconheceu o tribunal 

de contas e os seus servidores, seus técnicos completamente preparados e competentes 

para fazer não só essa auditoria como qualquer outra. Então é motivo de orgulho e de 

alegria. Eu não sei hoje, conselheiro André, quantos tribunais são credenciados, 

conselheiro Odilon, junto ao BID, não sei, mas na época eram poucos que estavam com 

essa situação. Então eu queria cumprimentar o conselheiro Luís Cunha que me ajudou na 

presidência, agradecer o conselheiro Nelson Chaves pelas palavras e todos os 

conselheiros. O conselheiro Nelson, Chaves como sempre, meu irmão, meu amigo e tendo 

sempre boas sugestões e aconselhamentos. Eu tenho nomes suficientes para dizer isso: 

apoiamento, aconselhamento, dizer que nós temos aqui uma família e grandes irmãos. 

Então, dizer o seguinte, o tribunal hoje pode realizar isso e está preparado a isso. Graças 

ao corpo técnico do tribunal e os seus servidores que se dedicaram de forma competente, e 

o que a gente vem realizando, o conselheiro Luís Cunha foi muito importante nesse 
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processo, uma vez que deu apoio total e continuidade. Vossa Excelência dá mesma forma, 

conselheira, não só hoje na presidência, mas antes da presidência, Vossa Excelência estava 

nas reuniões, aprovou, apoiou, deu carta branca no sentido de fazer com que hoje Vossa 

Excelência tenha também o apoio para realizar o projeto. Se não fosse isso, Vossa 

Excelência sabe que é difícil trabalhar uma obra sem o apoio dos conselheiros. Então, 

cumprimento o conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência, agradeço aos conselheiros por 

importante missão dada, veja bem, conselheira Lourdes, quantas vezes a gente houve falar, 

não só no Pará, mas nos municípios e no Brasil, e o doutor Tuffi, doutor Jorginho, de 

projetos e obras que vêm em uma gestão ou em um pensamento e depois são interrompidas, 

deixadas de lado, não dão continuidade ou até se esvaziam, até se eliminam. Esse é um 

exemplo de um projeto importante para o tribunal de contas, que pode ser considerado 

entre outros e outros projetos, o conselheiro Luís Cunha deu continuidade a esse e outros 

projetos importantes, que não são do Cipriano, do Luís ou de qualquer conselheiro, de 

conselheiros substitutos ou de qualquer servidor. No início pode até ser uma ideia de Vossa 

Excelência, mas depois disso torna-se um projeto institucional, um projeto de importância 

para a instituição e depois para o estado do Pará e, assim, sucessivamente. As minhas 

palavras nesse momento são de agradecer a todos os que participaram desse projeto, 

colaboraram e executaram e hoje chegamos ao final. Então doutor Rondson receba o nosso 

abraço, o nosso agradecimento e parabéns. E também a toda a equipe que desde o 

princípio veio trabalhando nisso e depois o doutor Rondson ficou nessa situação, 

carregando, vamos dizer assim, esse projeto muito importante. Acho inclusive, senhora 

presidente, vale a pena avaliar, que nós temos até condições, em virtude disso, de captar 

alguns recursos, através do BID para o tribunal, em várias situações. Tem lá alguma coisa 

no contrato que possibilita, está assinado e aprovado, o tribunal pode aqui e ali se 

credenciar tranquilamente para receber esses recursos. Eu queria agradecer e parabenizar 

Vossa Excelência, agradecendo neste momento aos meus irmãos conselheiros Nelson e 

conselheiro Luís Cunha pelas palavras. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Presidente, bom dia, Ministério 

Público e senhores conselheiros, todos os presentes, todos que nos ouvem. Incialmente 
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quero parabenizar o trabalho realizado já nas brilhantes palavras ditas pelo conselheiro 

Cipriano e pelos demais. Na verdade, o meu motivo para pedir a palavra é só para fazer 

um comunicado, senhora presidente, nós já tínhamos conversado na presidência, a senhora 

já tinha autorizado, é só para comunicar ao plenário e também comunicar a todos que na 

semana do dia 08 a 13 de maio eu estarei ausente em um congresso luso-brasileiro de 

direito da Universidade de Lisboa para participar de um debate que vai acontecer em 

relação ao regime jurídico de contratações temporárias e em relação ao congresso os 

desafios jurídicos do século 21. Apesar dessa viagem não ser custeada pelo tribunal, eu 

acho por bem comunicar ao plenário e aos demais, como dispõe a nossa resolução 17.482 

de 2008. Apenas para fazer um comunicado, senhora presidente e senhores conselheiros, 

obrigada a todos. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de 

todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e trinta 

minutos (11h30min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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