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ATA Nº 5.467 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e sete (27) do mês de abril 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 Excelentíssimo Senhor Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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. Justifico a 

ausência da 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 cinco (25) 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: Impedido na forma regimental. 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: Impedido na forma regimental. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Impedida na forma 

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

Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, e antes do seguimento 

da sessão com o conhecimento público da pauta de julgamentos, a presidência promoveu a 
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inversão desta ordem - processos n.ºs 1, 2, 4 e 5, para o atendimento aos jurisdicionados e 

representantes destes em plenário. A partir daí, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo 

nº 2007/53280-9, que agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e de Obras Públicas, responsáveis Sahid Xerfan, Francisco das Chagas Silva Melo 

Filho, Olímpio Yugo Ohnishi, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos 

autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado pelos 

responsáveis Olímpio Yugo Ohnishi e Sahid Xerfan e aplicação das multas regimentais aos 

seus responsáveis, extensiva ao senhor Francisco das Chagas Silva Melo Filho. Presentes em 

plenário, os senhores Sahid Xerfan e Fernando Agostinho Cruz Dourado, que produziram 

defesas, assegurados pelo direito à ampla defesa: Defesa Oral do Senhor Sahid Xerfan: Muito 

obrigado, excelentíssima senhora presidente desta egrégia corte, conselheira Lourdes Lima, 

senhores conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, Rosa Egídia, Odilon e 

André Dias; conselheiros substitutivos que se encontram aqui presentes; representante do 

Ministério Público de Contras; senhores que estão na galeria, permitam-me destacar duas 

pessoas: o meu querido Fernando Dourado e Egídio Sales, que se encontram aqui. Em nome 

deles, cumprimento todos os presentes na galeria, servidores desta Casa e competente quadro 

técnico deste Tribunal e do conselho de contas junto a esta Casa. Uma vez notificado para 

prestar depoimento de defesa com relação a este processo, eu acessei ao processo como um 

todo na secretaria e observei que as tomadas de decisão foram pautadas pelo fato de faltar 

documentos importantes e fundamentais para que se fizesse um julgamento e uma declaração 

de voto consistentes, transparentes e sérias, como são todas as conclusões que esta corte 

apresenta à nossa sociedade. Então, para ter essa transparência, seriedade e consistência na 

definição do processo, fui buscar junto à SEOP, protocolei e está aqui o documento 

protocolado e registrado em cartório, os elementos necessários para trazer ao decano deste 

tribunal, caríssimo conselheiro Nelson Chaves, para que decidisse pela reabertura do 

processo, a fim de que ele pudesse examinar de forma mais transparente e consistente o 

julgamento. São documentos importantíssimos que vão, com certeza absoluta, modificar de 
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forma radical a manifestação que ouvi aqui. Inclusive, eu fui muito cirúrgico nesta solicitação 

à SEOP, porque fui exatamente nos pontos que estão sendo questionados e percebi que o 

questionamento tem razão de ser pela falta de documentos para dar suporte a uma declaração 

diferenciada. Então, acho muito importante, caríssimo Nelson Chaves, que você acolha esse 

pedido e receba essa documentação, reabra a instrução do processo, não sei se é essa a 

expressão correta, para poder voltar a apresentar sua manifestação a este egrégio plenário. 

Defesa Oral do Senhor Fernando Agostinho Cruz Dourado: Bom dia presidente Lourdes Lima e 

demais conselheiros. Presidente, eu só queria levantar uma questão, porque o doutor Sahid 

solicita a incorporação de novos documentos e a reabertura do processo. Consequentemente, 

se isso for deliberado, teríamos que agendar minha defesa também para um novo momento. Em 

relação à minha defesa, a sustentação oral, presidente, estou sendo multado em duas situações. 

Uma por não ter indicação nominal do servidor responsável pela fiscalização do convênio. Eu 

acho que nós, durante nossa gestão na secretaria, imprimimos uma mudança radical nessa 

questão. Inclusive, nós criamos, através de portaria, um grupo de trabalho de elaboração e 

acompanhamento de convênios e contratos. E a partir do estabelecimento dessa estrutura que, 

para vocês terem uma ideia, tinha mais de 30 servidores nela integrados, de diversas 

categorias profissionais. Na verdade, a atribuição de todos os convênios e contratos passou 

para esse grupo, e é ele que consta sempre nos contratos e a ele competirá essa situação. De 

forma que nós entendemos naquela ocasião que seria muito melhor para o resultado dessa 

avaliação que tivesse um grupo formado. Aliás, em relação a isso, inclusive há um decreto 

governamental mais recente que, não sei se por causa desse exemplo, ou de outros que tenham 

tido, adotou essa situação e preconiza que a fiscalização dos convênios e contratos possa ser 

feita por um agente público ou por uma comissão nomeada para tal. Então, no caso, nós 

instituímos este chamado Grupo de Trabalho de Convênios e Contratos, por isso passamos a 

não ter a prática de indicar uma pessoa só. Inclusive, nesse documento, entre os que anexei, 

existem várias portarias, inclusive, autorizando viagens de grupos de três ou dois funcionários, 

entre dentistas e engenheiros, exatamente para essas unidades que são premiadas através 

desse convênio. Também fiz anexar isso para alertar que eram, na verdade, fiscalização 

multiprofissionais, não era de um cidadão só. Porque quando se constrói uma unidade de 

saúde, você coloca um ambulatório, precisa de um determinado profissional, coloca um 
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consultório odontológico, já precisa de outro, coloca uma sala de vacinação, precisa de outro, 

porque cada profissional tem a sua especialização em relação a cada uma dessas situações. 

Então era muito difícil colocar um engenheiro para olhar uma obra onde ele tinha que avaliar 

um consultório odontológico. Acho que toda mudança gera uma certa confusão, é natural isso, 

a história indica isso em todos os setores, e não será diferente aqui, o governo do estado 

estabeleceu, através de um decreto governamental, que todas as obras acima do valor 

estipulado limite para uma carta convite, teriam que ser contratualizadas, licitadas, 

fiscalizadas e pagas pela Secretaria de Obras Públicas. Eu até achei muito interessante, 

porque, realmente, é quem entende de obras. Quem entende é a Secretaria de Obras Públicas. 

E, com isso, as estruturas das demais Secretarias não foram alimentadas no processo para se 

preparar para este tipo de obrigatoriedade. Inclusive, durante os quatros anos e meio em que 

estive secretário de saúde do estado, nós realizamos dois grandes concursos. Mas em nenhum 

dos dois foi realmente dado condição de contratação para engenheiros civis, elétricos, 

arquitetos, enfim, categorias profissionais que iriam exercer exatamente essa atividade. Por 

quê? Porque por força do decreto governamental a SEOP seria o órgão responsável desde a 

licitação. Então vejam bem: essas obras não foram executadas pela SEOP, foram 

contratualizadas por ela, quem executou foi uma firma de engenharia. Então, a Secretaria de 

Saúde, na verdade, só repassava o recurso para a SEOP, ela é que licitava, contratava, pagava 

e prestava contas da obra. Inclusive, quando a obra acabava, a SEOP emitia um documento, 

que era o laudo de conclusão da obra, porque a ela isso competia. Então acho que isso tem 

trazido uma certa dificuldade de interpretação, porque se um dia Secretaria de Saúde tiver um 

processo em que ela contrate uma empresa de engenharia para fazer uma obra, aí eu entendo 

que a Secretaria de Saúde teria que ter a obrigação de fiscalizar essa obra. Mas a partir do 

momento em que a Secretaria de Saúde repassou o recurso para a SEOP, e ela que licitou, 

contratou, pagou e prestou contas, inclusive a SEOP presta contas direto com o Tribunal de 

Contas. Então, entendo que a Secretaria não tinha mais a capacidade de fazer isso. Ainda 

assim, repito, anexei documentos, nós fazíamos visitas através do Grupo de Trabalho de 

Convênios e Contratos apenas com efeito técnico, sobre as características técnicas da unidade. 

Era ver se o consultório odontológico estava obedecendo às normas, ver se a sala de 

esterilização também, era isso que fazíamos, e não deixamos de fazer, inclusive com 
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documentos sobre essa questão. Quanto à questão da remessa da informação do convênio para 

Assembleia Legislativa, que é uma obrigação do órgão de saúde, é o seguinte: na verdade, eu 

acho que essa foi uma situação incorporada aqui no tribunal a partir de um determinado 

momento, porque enquanto estive secretário de saúde, durante quatro anos e meio, em nenhum 

momento foi pedido em uma diligência do TCE o documento que comprovava a remessa desses 

convênios para o tribunal. Eu queria dizer uma coisa, acho que todos já sabem, porque já 

passou por aqui, nós temos a maior dificuldade para buscar o passado, a memória, até porque 

os documentos e sistemas que nos dariam essa condição foram, durante uma determinada 

gestão, extintos do conhecimento da possibilidade de revermos isso. Porque perdemos a 

condição de buscar os arquivos da Imprensa Oficial do Estado, onde tem as divulgações mais 

sérias, porque o sistema deixou de nos dar essa informação. Isso é uma coisa que acho que 

todos sabem, porque nós passamos por ela. Temos uma dificuldade enorme de buscar 

informação nos órgãos. A Secretaria de Saúde, para quem não sabe, de 2006 para cá, mudou-

se três vezes. Então eu fico imaginando como deve ser a questão da mudança e a forma como 

isso se apresenta para nos dar essa medida, inclusive de um convênio, que tem 12 anos hoje, 

que se iniciou em 2005. Então, isso é muito difícil. Mas ainda assim, fomos, tentamos através 

do sistema da secretaria e estamos juntando os documentos, conselheiro Nelson Chaves, e 

nesses documentos anexados, alguns ofícios, que dizem: “Estamos encaminhando ao então 

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mário Couto, todas as planilhas de convênio 

realizados nos anos de 2004, 2005 e 2006”. Juntamos outros ofícios que comunicam que 

conseguimos encontrar cópias de diversos convênios, inclusive em uma sequência de um a dez, 

como usávamos, 11 a 20; 21 a 30, porque era assim que íamos mandando paulatinamente para 

a Assembleia Legislativa. De forma que mostramos como realmente era uma prática que 

exercíamos naquela ocasião, e infelizmente não foi encontrado o documento que dissesse: “O 

convênio número 152/05”, mas tem um documento que diz que estão sendo encaminhadas 

todas planilhas de todos os convênios realizados durante o ano de 2004, 2005 e 2006. Não 

estava presente no processo e acho que, com isso, o conselheiro terá oportunidade de, 

realmente, verificar que estávamos postando isso. Muito obrigado. A matéria entrou na fase da 

discussão (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Conselheira presidente, eu vou me valer desse voto para pedir um pouco a tolerância 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 740

dos ouvidos dos aqui presentes, porque em alguns momentos a vida impõe a nós, que julgamos 

as contas, situações absolutamente singulares. E digo isso porque todos nós que temos vida 

pública, nós não somos julgadores de pessoas. Há muita confusão às vezes no público, que 

acham que julgamos as pessoas. Nós julgamos as contas; não somos julgadores de pessoas. E 

aproveito esta oportunidade para que as pessoas possam sentir a dificuldade do exercício 

correto da vida pública. Momento em que hoje, no Brasil, tudo se mistura no mesmo saco, 

querem colocar todas as farinhas no mesmo saco, e nem todas estão no mesmo saco. 

Respeitando aqui na brincadeira que sempre utilizamos nesse plenário, a farinha de Irituia e 

de Augusto Correa. Mas eu quero dizer que esta sessão, para mim, traz isso, querido 

conselheiro André Dias, Odilon, Rosa, Luís, Cipriano, presidente, queridíssimo amigo 

Stephenson, do Ministério Público, e conselheiros substitutos, situações ao longo do tempo que 

atravessamos e que temos, mesmo sendo nós todos seres humanos, erros que são 

absolutamente inerentes da nossa condição, mas de ter no mesmo local pessoas que tiveram, de 

alguma forma, e tem, alguma proximidade conosco, embora não nos declaremos 

impossibilitados, porque temos a consciência do que vamos fazer. Na hora que um relator dá o 

voto, tem por trás dele todo o aparato destes mesmos servidores competentes que o Sahid 

Xerfan falou na tribuna. Quero até dizer ao meu querido amigo que me honraria muito, mas o 

Nelson Souza que ele se refere é o antigo Alvi-azul, como nós, mas já está na outra parte 

celestial, de maneira que o Chaves, seu amigo, está aqui. O Fernando Dourado, que com o 

brilho de sua inteligência foi secretário de saúde em diversos níveis de uma facção política, 

tive a honra de tê-lo em minha sala na Universidade Federal do Pará, quando, entre os 

colegas, o apelido dele era “Fiapo”, porque era magrinho. Agora já um senhor, amigo nosso. 

Eu vejo aqui, para outra defesa, provavelmente, meu querido amigo Hamilton Guedes. Ele era 

presidente, Sahid e André, deste clube aqui ao nosso lado esquerdo, o Clube do Remo, foi 

deputado estadual, e diziam: “O Hamilton a mil. O remo a mil”. Era uma corrente política. 

Vejo aqui meu queridíssimo amigo doutor Egídio Sales Filho, saudosa memória do seu pai, 

amigo de meu pai, e somos levados em determinadas situações a ter que julgar essas contas. 

Ela vem e gostaria só de dizer “sim”. Me lembra aquela música do Caetano: “Aquelas pessoas 

que só dizem sim; um sonho de valsa, um corte de cetim”. Mas às vezes não podemos dizer sim. 

Porque nas circunstâncias à que somos levados há essa separação difícil, como se fôssemos os 
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punidores. Não somos. Nós temos que fazer o julgamento das contas, que eu sempre digo com 

os meus companheiros, com quem me aconselho aqui, o André diria: “Orelha direita”; segue o 

Cipriano, estende para o Luís, na esquerda já não tenho ninguém, porque já estou na cadeira 

ejetora, doutor Egídio. Essa cadeira que ocupo é ejetora, é a última, então estou prestes a 

decolar daqui. Então, nessa circunstância, o que quero dizer é que temos que tomar uma 

atitude justa para tentar, por exemplo, eventualmente figuras que possamos conhecer da vida 

pública e que não tenham tido um comportamento acima do bem e do mal, mas apresenta as 

contas absolutamente corretas, e pode não ter uma como pessoa, o que vamos fazer? Temos 

que aprovar essa conta. Às vezes pode acontecer de pessoas ilibadas, no conceito, em tudo, e 

de repente pode errar em uma prestação de contas, como qualquer um de nós erra um troco na 

farmácia ou no supermercado. Isso pode acontecer. Então eu queria colocar para o plenário 

duas circunstâncias. Neste processo que me cabe o relato, o primeiro a se manifestar foi o 

querido amigo Sahid Xerfan. Esta tem que ser a característica dos julgadores, às vezes você, 

eventualmente, pode não agradar, mas é nossa missão, nosso compromisso. Quero dizer aqui, 

relembrando meu querido amigo Cipriano Sabino, porque esses fatos são públicos, e eu acho 

que a coisa pública tem que ser tratada assim, com a luz solar. Não há nada a esconder. Temos 

uma amizade, a menos que se declare impedido, mas nossa circunstância, doutor Stephenson, 

eu estava falando antes, nos impõe isso, não é? Quero dizer que eu e o Cipriano empossamos o 

Sahid como Prefeito. Tomou posse na prefeitura, quem deu posse a ele fomos nós. E as 

circunstâncias da vida, enfim, vão nos levando a esses caminhos. Quero apenas dizer o 

seguinte: neste processo, há duas situações: o senhor Sahid Xerfan apresentou na tribuna um 

documento em que ele pede à Secretaria de Obras que lhe forneça um conjunto de 

documentações que, segundo ele, são importantíssimas para o esclarecimento de certos fatos, e 

que possam estar indo ao conhecimento da seção técnica e, consequentemente, do Ministério 

Público. Mas não traz, neste momento, algo já referente ao que se referia o julgamento dos 

autos. É simplesmente uma declaração que ele busca documentações que, segundo ele, 

poderão interferir no julgamento que possa se fazer. O meu querido amigo, professor doutor 

Fernando Dourado vai em uma outra direção, acosta neste momento algumas documentações. 

Quero dizer a situação que ele traz aqui é semelhante à que provavelmente o doutor Egídio 

possa levantar aqui, porque já fez isso em situações anteriores. É aquela circunstância em que 
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o recurso público é repassado ao secretário, especialmente no caso da Secretaria de Saúde, e 

os seus centros nos municípios têm um gerente, um executor, talvez “gerente” não seja a 

palavra, mas o coordenador, um titular. E a aplicação daquele dinheiro é muito mais 

diretamente ligada ao gestor do município ou de uma regional do que ao próprio secretário, 

mas o convênio é feito com o secretário. Nós entendemos a razão operacional de ordem 

técnica, mas ainda é uma situação que está posta nesta Casa, doutor Dourado, e com muita 

divergência ainda, porque o secretário recebe e descentraliza o recurso que será aplicado na 

ponta. Não é esse o caso, mas o Egídio uma vez também, no que se refere à prefeitura, era 

algum recurso de convênio com a prefeitura se não me engano, o doutor Egídio, me corrija, e 

foi aplicado na subprefeitura, na agência distrital do Mosqueiro. Então o Prefeito alega: “Mas 

não fui eu quem aplicou, porque tinha o agente”. São situações que estamos vendo e discutindo 

nesta Casa quase diariamente. Mas para não me alongar mais, no caso especifico, o Sahid 

pede que essa condição lhe seja dada, de acostar aos autos alguma coisa que ainda não está na 

mão dele, porque ele pediu inclusive por certidão. E o Cipriano, conversando comigo, está 

exatamente no sentido de me assessorar no raciocínio, que é exatamente o princípio do 

contraditório e da ampla defesa que está sendo pedido aqui. Então, minha posição seria 

inicialmente pedir, louvando esses princípios, que são importantes para que o julgamento seja 

feito dando à parte todo o direito de se manifestar, propor ao plenário que neste processo, não 

que se reabrisse a instrução processual pelo caso já apresentado pelo doutor Dourado, mas 

que, antes disso, pudéssemos fazer uma suspensão do julgamento, dando um prazo de 30 dias 

para que a solicitação do Sahid fosse levada em consideração para que pudesse obter da 

Secretaria de Obras, acho que é nesse sentido que o Cipriano também opina, estávamos 

conversando, e depois que houver a possibilidade da juntada desses documentos todos, 

faríamos, se for o caso, a reabertura da instrução processual. Então, em um primeiro 

momento, é isso: eu pediria a suspensão do julgamento por 30 dias e, depois, de acordo com a 

nova apresentação, provavelmente se suscitaria a necessidade de fazer a reabertura da 

instrução processual. É a proposta que trago aos eminentes conselheiros para escutarem o que 

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

de Oliveira: Conselheiro, se a documentação for apresentada nesses 30 dias, Vossa Excelência 

já considera a reabertura? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 
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Teixeira Chaves: Volta para o plenário, porque ainda não foi pedida a reabertura. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Fica suspenso por 30 dias, retornando depois ao plenário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vamos dizer que não 

houvesse a manifestação do Sahid. Pelo que o doutor Dourado, como ele está participando no 

processo, não tenho condição de dirimir qualquer dúvida com o que me foi apresentado agora, 

teria que mergulhar no processo, o órgão técnico, Ministério Público, eu pediria já a 

reabertura. Mas estou dando este prazo, é o caso do Sahid, que ele possa acostar os 

documentos que ele pede, está aqui o documento, à Secretaria de Obras, para que possa 

fornecer a ele alguns elementos que na eventual reabertura do processo, ele possa apresentar à 

secretaria e ao Ministério Público de Contas. Após esses breves momentos, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de suspender o julgamento pelo prazo de (30) trinta dias para que seja 

carreada aos autos a documentação solicitada pelo responsável à SEDOP. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2013/51273-7, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Antônio Donato 

Cereja de Brito, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do pedido de rescisão, mantendo-

se todos os termos da decisão consubstanciada no Acórdão nº 49.905, de 07/12/2011. Presente 

em plenário, o senhor Antônio Donato Cereja de Brito promoveu sustentação oral, conforme o 

direito assegurado da ampla defesa: Senhora conselheira presidente, bom dia. Senhores 

conselheiros, encontro-me aqui mais uma vez nesta situação um tanto quanto, para mim, 

vexatória. No que foi, eu creio, uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Esse 

convênio trata-se de um projeto até então implantado na época pelo ex-governador doutor 

Almir Gabriel em convênio com a Universidade Federal do Pará, na época chamado PED. E 

ali nós conseguimos, naquela região, mesmo eu sendo da Vigia, encontro-me ausente a muitos 

anos, mas tinha uma área que havia uma residência onde hoje não estão mais, e fui presidente 

dessa associação. Ao transferir a presidência, transferi toda a parte que seria para a prestação 
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de contas, uma vez que estava sendo encerrado naquela época o convênio. Não foi feito, então, 

pela presidente que assumiu e coube a nós sermos notificados, depois de muitos anos. E 

trouxemos aqui uma pasta com prestação de contas, que na época não foi aceita. Depois nós 

tentamos e conseguimos que fosse aceita. Isso já faz 17 anos, já vem rolando há muito tempo. 

Quando estivemos aqui no ano passado trazendo as fotos, era para provar apenas que tudo ali 

foi construído e que a verba foi aplicada. Quero dizer ao conselheiro Nelson da 

impossibilidade de eu trazer documentos novos em função de que, inclusive, algumas empresas 

não existem mais e, inclusive, a associação não existe mais. Estive lá recentemente para tentar 

alguma coisa e não consegui em função de que a associação foi extinta, mas o projeto está lá, 

foi cedido para outro grupo, de Castanhal, que fabrica iogurte naquela fábrica. Mas muitas 

outras coisas que deixamos lá não existem mais. Eu estou impossibilitado de realmente 

apresentar qualquer outro documento. É um projeto que se tornou conhecido, inclusive, fora do 

Brasil, como eu falei aqui, rodou o mundo. Estive no México, e só o que eu tenho como 

comprovação do México é o envelope que me retornaram lá da Universidade do México, que 

veio com as fotos. Inclusive, fazem parte desse projeto. Estive no Japão também com alguns 

estudantes de lá. Então é um projeto que se tornou conhecido. Quero dizer que nós, enquanto 

responsáveis na época, aplicamos o recurso. Todo aplicado, está lá. Isso foi provado, o que 

houve foi falha na documentação. Quando eu consegui juntar documentação, ele já estava 

completo. Essa é a verdade de estarmos no processo. Eu gostaria de clamar a Vossas 

Excelências que fizessem uma reavaliação no sentido de que está sendo me cobrado todo o 

valor corrigido, nesses anos todos, e que fosse analisada a documentação e, além da multa, 

fosse cobrado apenas o restante do que falta para completar, que não está provado com a 

documentação. Esse é o meu pedido hoje, visto que me sinto impossibilitado também de arcar 

com todo o valor que está sendo cobrado. O convênio foi no valor de 30 mil reais e está me 

sendo cobrado 250 mil. Talvez hoje muito mais. E isso eu não tenho condições de pagar. Como 

eu estava dizendo, hoje nem casa eu tenho. Não passamos fome, graças a Deus, eu tenho o pão 

de cada dia, que Deus me dá todos os dias. Enfrento um processo de saúde, que após eu estar 

aqui, estive aqui em março do ano passado, logo após tive que me submeter a uma cirurgia de 

câncer e venho passando por um tratamento. Eu sei que isso não interessa, mas venho 

passando pelo tratamento, fazendo aplicações que preciso fazer para me manter vivo. Mas eu 
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gostaria dessa nova reavaliação, é o meu pedido, que fosse reanalisada a documentação, e 

aquilo que faltou para completar fosse me cobrado, porque aí poderíamos tentar pagar. Eu não 

me recuso, não fujo. Não estou fugindo, não quero me isolar da responsabilidade, só que não 

posso provar que a presidente da associação, na época, porque a Ata que foi feita desapareceu. 

Toda a documentação que ficou lá desapareceu. Então, não tenho uma Ata para provar que 

tudo foi passado para a nova presidência. A pessoa que assumiu como presidente não me 

devolveu a documentação. Inclusive, quando eu fui procurar a Ata, não há, sumiu. Ela foi feita, 

assinada, mas não existe. O que eu quero dizer é que tudo foi empregado corretamente e está 

tudo lá. Os prédios estão lá, as coisas estão lá, as máquinas, tudo, inclusive, funcionando por 

um grupo de terceiros. Qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo à época, em parceria, 

inclusive o nosso atual governador na época secretário de gestão, esteve lá conosco e 

participou desse processo, viu que tudo foi feito e nos cedeu, inclusive, uma patrulha 

mecanizada na época, e nós levamos para lá para ajudar a comunidade. Ajudamos naquilo que 

foi possível ajudar. Fizemos o que foi possível ajudar. E entregaram a patrulha mecanizada, o 

caminhão, tudo para a prefeitura, que hoje faz uso, talvez, do trator, caminhão, destruíram 

tudo. Está lá, quebrado. Está em uma casa praticamente quebrado. Mas nós fizemos aquilo que 

foi possível, conselheira e conselheiros. Agora, para mim fica difícil, como eu disse. Fica difícil 

assumir, arcar com esse valor. Então, queria pedir a clemência de Vossas Excelências para 

que reavaliassem, fizessem análise, pois faltou 2 mil reais. Vamos corrigir e cobrar dele para 

completar o valor da prestação de contas”. Muito obrigado. A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Logo após, sua Excelência proferiu voto para converter o julgamento em 

diligência para realizar inspeção in loco. Consultado o plenário, este assim se manifestou: Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, da 

mesma forma, o conselheiro Nelson, agora um pouco diferente, pede para converter em 

diligência o processo. Eu voto favorável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, senhor procurador e eminentes conselheiros, 

jurisdicionados, eu acho que vocês perceberam no momento em que o senhor Donato estava se 

manifestando, eu conversei com o conselheiro Nelson e depois fui ao conselheiro André. Eu me 

dirigi exclusivamente ao conselheiro André porque ele, entre nós aqui, talvez tenha sido a 

pessoa que mais foi ao município da Vigia. Eu devo ter ido lá umas dez vezes, mas acho que ele 
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foi mais do que isso. E agora pouco eu chamei o senhor Donato aqui porque eu o conheço. Ele 

nunca trabalhou comigo, mas eu o conheço, eu fui a esse projeto dele, eu vi. E perguntei: “É 

aquele projeto da beira da estrada, lá em Santa Rosa?” Ele disse: “Sim”. Então, é aquele 

projeto, e isso eu vi com os meus olhos. Estamos diante de um caso aqui, eu posso dizer, que é 

aquela coisa excepcional. Porque se fomos ver o legalismo, a parte do direito, ele tem que ser 

condenado hoje. Ele vem à tribuna, sensibiliza pelo seu problema de saúde, que é grave, está 

em tratamento, mas ele vem e diz: “Se eu tiver que devolver, quero devolver apenas uma parte, 

não tudo”. E ele afirma: “Eu fiz”. E o que eu vi, sem ver papel, a obra concluída, pronta e 

funcionando na comunidade. Quando eu passei por lá, há muito tempo, me dirigi ao André e 

ele me confirmou. Só que os autos aqui não ajudam nessa sensibilidade que estou vendo da 

parte do relator. Então, não deixa de ser uma coisa atípica, mas estou olhando para o último 

tiro de misericórdia. É um pedido de rescisão. A decisão de hoje não tem mais jeito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, eu vou me permitir, com todo o respeito ao nosso companheiro conselheiro Luís 

Cunha para dizer a ele aquilo que uma vez disse aqui, e digo isso com o coração aberto, com 

sinceridade e toda lealdade: uma vez eu estava julgando um processo, Vossa Excelência era 

presidente e deve se recordar disso. Daquilo que vou dizer, assumirei toda a responsabilidade 

do que vou propor a ser feito: o procurador de uma determinada prefeitura, não me lembro 

qual seria, Vossa Excelência na presidência disse: “Eu fui lá e testemunhei a obra”. Lembra-se 

disso? E eu disse: “Se houver essa alegação no processo de qualquer conselheiro da Casa, 

qualquer procurador do Ministério Público, qualquer companheiro conselheiro substituto, de 

um testemunho que aquilo se realizou sem nenhum desrespeito às manifestações nos autos, não 

tenho porque desconfiar da palavra de Vossa Excelência, que é corroborada pela palavra do 

conselheiro André Dias. Vossa Excelência mantém a afirmação de que foi lá, confirmou a 

execução, o conselheiro André Dias balança a cabeça dizendo que foi lá, isso para mim é uma 

situação que está superada. Eu vou votar pelo acolhimento porque um testemunho de dois 

conselheiros, para mim, é irrefutável. Se eu tiver que pagar por isso, eu pago. Mas vou pagar 

louvado na palavra de Vossa Excelência e na palavra do conselheiro André Dias. Eu vou 

retificar aquilo que disse e vou considerar as manifestações, com todo o respeito do órgão 

técnico e do Ministério Público, e dou provimento ao recurso impetrado pelo senhor Antônio 
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Donato Cereja de Brito, louvado na palavra dos conselheiros Luís Cunha e André Dias, que 

me dão amparo para fazer até o rompimento de ordem institucional. Mas acho que não há mais 

dúvida, porque eu não poderia colocar em dúvida a palavra de dois conselheiros em um evento 

desse tipo. Assumindo, com essa posição, todos os riscos inerentes disso. Amanhã vão dizer que 

eu ultrapassei a lei, mas para mim, a palavra de dois integrantes do plenário, como foram 

dadas aqui, valem ouro. Quero dizer que acolho os argumentos da parte e dou-lhe total 

provimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu entendo perfeitamente a colocação do conselheiro Luís Cunha, do André e entendo 

a do Nelson, mas acredito que o melhor caminho a ser feito, que poderá dar a robustez 

necessária ao processo é, efetivamente, a diligência. Eu entendo, gostaria de acompanhar, mas 

fico preocupado com relação a abrir precedentes em outras questões e outras situações. Eu 

queria acompanhar. Mas também vamos atender ao pedido dele. Qual foi o pedido? Que fosse 

verificado porque se ele deve alguma coisa ele iria pagar. Então, vamos atender o que ele 

pediu. Assim a minha proposição é que seja feita a diligência. Não tem problema nenhum, 

como é praxe em um colegiado a gente ter uma votação por maioria, unanimidade ou, enfim, 

mas eu entendo a preocupação dos conselheiros Nelson, Luís Cunha e André, mas para que ele 

mesmo fique seguro e tranquilo de que o processo dele foi devidamente fiscalizado e recebeu a 

manifestação do tribunal pela situação real e integral. Compreendo, conselheiro Nelson, peço 

vênia então a Vossa Excelência. Inclusive votei com ele já com relação a reabertura da 

instrução. É a minha manifestação, que mantenho e acredito que seria melhor para a própria 

parte interessada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu quero dizer que acolho com muita alegria e fraternidade. Era o encaminhamento 

do meu raciocínio, mas ficamos diante desta situação, de uma posição, conselheiro, a sacudida 

de cabeça do André à confirmação do Luís, para mim, ou de qualquer membro, companheiro 

nosso, uma alegação em um processo, esse testemunho superado de qualquer dúvida. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, essa nossa 

vida pública nos oportunizou andar no estado do Pará e conhecer a realidade. Geralmente 

quando tem um processo na justiça se utiliza das testemunhas, de um lado ou de outro, o que 

defende e o que acusa, para chegar ao veredicto. Buscar todos os caminhos para alcançar a 

justiça. O conselheiro Nelson iniciou propondo uma coisa já tentando se sensibilizar do caso, 
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me disse que havia alguma dificuldade nos autos, mas depois levou em conta o testemunho de 

um conselheiro, achando que era suficiente para ele. Ao me dirigir ao conselheiro André 

dizendo: “Você conhece o senhor Donato?” Ele disse: “Conheço”. E perguntei: “Tu lembras 

da história?” Ele disse: “Lembro”. Então eu disse que lembrava porque eu fui lá. E não era 

uma obra tão pequena para o valor do convênio. Isso que ele disse, eu quero dar um 

testemunho, é verdade. Teve repercussão e teve, inclusive, essa repercussão internacional. 

Porque era um projeto bonito na época em que eu andava por lá. Bonito de se ver, de apoiar, 

um projeto que um governador do estado passa por lá, uma autoridade pública do porte do 

governador, vai ver um projeto desse porque tem algum significado, alguma importância para 

a sociedade. Então, diante disso, eu acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia presidente, senhores conselheiros, 

procurador de contas Stephenson, conselheiros substitutos, senhoras e senhores. Conselheiro 

relator Nelson, Vossa Excelência está propondo a diligência ou está propondo o provimento do 

pedido de rescisão? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Conselheiro, eu propunha a diligência. Eu tenho algum convencimento, mas escute: se 

Vossa Excelência, porque foi o caso do conselheiro Luís Cunha, nós somos os julgadores, com 

toda nossa responsabilidade, e exatamente é o testemunho que quero dar. Um companheiro 

nosso, a respeito de um fato que estamos julgando, com todo o respeito a nosso órgão técnico e 

ao Ministério Público de Contas que opinam sobre esse determinado ponto, mas ele me dá a 

palavra de que conhece, que foi e constatou, e a mesma coisa diz o conselheiro André, para 

mim, dirimi qualquer dúvida. Quer dizer, de uma manifestação que estou fazendo com base em 

dados técnicos feitos competentemente, mas diante de um testemunho real de dois conselheiros, 

eu me quedo. Eu sei que, eventualmente, posso estar passando por alguma estrada que não seja 

a convencional, mas acho que são dois testemunhos fortes e me louvo. Se estiverem errados os 

dois, errarei com eles. É isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Qual é a avaliação que faço: não vi o processo, não fui ao local, não 

conheço. Mas o que vemos e conhecemos pode ser uma parte de um recurso. Esse processo 

pode ser uma parte do recurso que fez aquele projeto. A outra parte é outro processo. Eu digo 

assim: podemos, às vezes, sermos induzidos ao erro, é natural. A gente vê uma coisa, vai ver, 

mas não era isso, era outro. Então, o que foi que a parte interessada pediu? Que o tribunal lhe 
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desse a oportunidade de mostrar a realidade, o que existe de fato. Existe um processo, Vossa 

Excelência conhece, mas o que está aqui é o que foi colocado. Nós entendemos perfeitamente a 

proposição dele. E todos nós, acredito eu, concordamos com o posicionamento primeiro do 

conselheiro Nelson, que é abrir o processo para diligência, fazer as apurações devidas, porque 

existe um parecer do Controle Externo do Tribunal; existe um parecer do Ministério Público de 

Contas; e existe o voto do conselheiro relator, que estava pronto, e aqui na discussão em 

plenário ele modificou. Modificou para atender à parte. Qual foi? Abrir processo para 

diligência. Para fazer o que ele pediu. Nós queremos atendê-lo. Mas eu só acho que, no meu 

entendimento, fica vulnerável, fraco, uma situação porque ele assumiu toda a 

responsabilidade, então eu assumo com ele também, o Luís, todos nós assumimos, eu entendo o 

posicionamento do conselheiro Nelson, me coloco até à disposição. Eu fico preocupado com a 

situação, o próprio jurisdicionado tem a segurança de que foi feita vistoria, foi feita diligência, 

foi apurado, e se ele quiser ou não, ele vai apresentar outro documento e reabre a instrução, 

sei lá. É uma situação. Ninguém está julgando ele agora, o conselheiro Nelson propôs primeiro 

dar o prazo, a diligência, ele pediu para verificarmos e vermos se tem, e o que tiver ele assume. 

Ou seja, ele falou bem claro e está registrado nos anais. A diligência pode dar todo o 

esclarecimento necessário. Então eu queria manter minha posição de baixar o processo em 

diligência para fazer esses levantamentos. Porque estamos com isso, conselheiro Odilon, 

atendendo ao pedido da parte interessada, ninguém o está condenando a nada. O processo fica 

suspenso e ele vai para frente. Lá na frente, vem para outro julgamento, e então podemos 

tomar outra decisão, que pode ser favorável, contrária, ou parcialmente favorável, 

parcialmente contrária, enfim, minha preocupação é essa. Entendo perfeitamente, mas fico 

preocupado com a questão do processo em si, uma vez que existe um estudo, a instrução toda 

do processo, a própria parte pediu que fosse feita apenas a verificação, não pediu para julgar 

favorável nem nada. E com o julgamento, conselheiro Odilon, da decisão do plenário de abrir 

uma diligência, vamos dizer assim, estaria atendendo totalmente o que ele requereu aqui na 

tribuna. Foi o que ele requereu, e eu estou atendendo isso. E no começo era assim. Enfim, é 

isso. Só para concluir, conselheiro Odilon, eu vi e tudo, mas eu posso ir ver o projeto, o 

processo, e aquele projeto custou quanto? Não sei. “ Mas está feito aqui”. Mas nisso aqui, ao 

invés de 20 mil, foram 10 mil daqui e dali. Enfim, essas coisas que precisam ser feitas. Eu 
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entendo perfeitamente o posicionamento dos meus colegas conselheiros e respeito. Aliás, com 

toda a humildade, respeito muito e aprendo todo dia aqui. Vamos atender, em minha opinião, o 

pedido do senhor Antônio Donato Cereja de Brito, que é a verificação. O que ele pediu foi isso. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, estou 

satisfeito. Eu comungo do pensamento do conselheiro Cipriano e, por isso, o acompanho. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheira, não sei se eu posso interromper. Eu quero dizer que me quedo à argumentação do 

conselheiro Cipriano. Para mim, teoricamente, é o seguinte: se houvesse uma outra página, 

que não tem, eu vou reformular, eu concordo. Estava dizendo para ele que a condição dele é 

lúcida. Era o que eu estava tomando no início, mas em minha cabeça, como se eu estivesse no 

processo, manifestação do órgão técnico, tudo bem nesse sentido, manifestação do Ministério 

Público. E se tivesse uma outra folha que tivesse a declaração do conselheiro tal, porque ele 

não estava no processo, mas foi formalizada. Mas para evitar qualquer discussão maior, eu 

quero pedir permissão ao plenário: volto atrás da minha proposta e proponho a diligência, 

pronto, então fica tudo acolhido. Porque eu concordo, eu apenas coloquei, simbolizei a 

confiança que teria nos colegas de darem um depoimento. É difícil dizer: “Você viu, mas eu 

não acredito”. É difícil. Mas, nesse sentido, peço a compreensão dos dois e faço a diligência. 

Entendo que o senhor estava pedindo e não entrarei em polêmica nisso, porque reconheço. 

Apenas quero justificar porque o fiz. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Até porque, Excelência, a própria concessão de 

diligência no pedido de reexame já é uma atitude que a lei não respalda, mas sim o interesse 

público e a busca da verdade real. Louvando sua decisão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu volto à minha proposta inicial. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho com 

tranquilidade o seu voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Quando olhei este processo, olhei para a palavra “rescisão”, e então me chamou a 

atenção. Quando uma pessoa chega aqui, como eu digo, é a última coisa a fazer. Não tem mais 

o que fazer. Nossa decisão de hoje, se fosse concluída aqui, no sentido de condená-lo, ele não 

teria mais o que fazer a não ser ir para a justiça tentar recorrer. E eu fiquei aqui memorizando, 

e digo: “Mas eu sei quem é esta pessoa e fui a esta obra, passei por lá. Esse projeto que eles 
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estão falando eu cheguei a ver com meus olhos, e isso teve repercussão mesmo”. Então, diante 

do debate, que eu achei importante, quero acompanhar o conselheiro Nelson. Estou com o 

relator. A Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2006/52028-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Belém, responsáveis Edmilson Brito Rodrigues e Duciomar Gomes da Costa, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

observando-se o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes no tocante à expedição de voto para este processo. Cumprindo as normas 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que apregoou 

o seguinte pensamento: Senhora presidente, senhor relator, esse processo foi alvo de dois 

pareceres do Ministério Público de Contas, inicialmente da lavra da então procuradora 

doutora Rosa Egídia e depois de prestada a devida defesa pelo interessado, o processo 

retornou à análise ministerial, e como bem disse o senhor relator, o Ministério Público 

concorda com os termos da seção técnica. Gostaria de destacar que o Ministério Público de 

Contas entende cabível aos responsáveis a multa sanção do Art. 83, inciso segundo da lei 

complementar nº 81/2012, que é a lei orgânica da corte, em razão da grave infração a norma 

legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial. Ademais, em razão da prestação de contas ter sido apresentada de forma 

intempestiva, o Ministério Público de Contas também entende cabível a aplicação da multa ao 

responsável à época, senhor Duciomar Gomes da Costa, a multa coerção prevista no Art. 83, 

inciso oitavo. Ademais, o Ministério Público de Contas simplesmente acrescenta ao parecer 

original todas as observações bem lançadas pela seção técnica, especialmente e 

destacadamente a questão do fracionamento de despesas e imprecisão do plano de trabalho, 

apenas a título de exemplificação, que maculam a prestação de contas. Nesse sentido, 

ratificamos integralmente o parecer contido nos autos pela irregularidade das contas de 

responsabilidade do senhor Edmilson Brito Rodrigues e senhor Duciomar Gomes da Costa, 

sem, contudo, devolução. Presente em plenário, o senhor Egídio Sales Filho, procurador do 

senhor Edmilson Brito Rodrigues, manifestou-se na garantia da ampla defesa: Egrégio tribunal, 

senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos, nobre 
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representante do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Hoje nós assistimos aqui 

no plenário do Tribunal de Contas do Estado uma belíssima reflexão acerca da dificuldade que 

todos temos para julgar. No caso, as cortes que julgam processos, mas todos nós, em vários 

momentos de nossas vidas, temos a obrigação, o dever, a responsabilidade de julgar. E nossos 

julgamentos, obviamente, seguem valores e direções que nós vamos incorporando àquilo que a 

ética chama de caráter. Então, nosso caráter inspira que nós direcionemos nosso julgamento 

àquilo que parece ser o bom-senso, o razoável, o mais correto, e hoje tivemos um belíssimo 

exemplo disso nas discussões feitas nos dois processos que antecederam o julgamento que nós 

fazemos agora. A necessidade de você encontrar caminhos que conduzam àquilo que é a 

verdade, àquilo que é o correto, o justo, o que é, enfim, o melhor que se pode fazer quando se 

assume essa difícil tarefa de julgar. E como representante do ex-prefeito Edmilson Brito 

Rodrigues, gostaria de dizer que como advogado, representante, como patrono, também 

encontro esses mesmos paradigmas para expressar opiniões. Opiniões que, muitas vezes, 

deverão ser aceitas ou poderão ser recusadas, mas que procuram tanto quanto possível, e 

poderia invocar o testemunho de muitas outras pessoas, seguir uma linha de conduta que 

marca, digamos, uma postura ética, que visa aperfeiçoar o julgamento e trazer aquilo que de 

melhor as cortes podem fazer quando julgam. Acho que esse é o papel do advogado também. 

No caso que nós estamos examinando, para além dos aspectos puramente técnicos, são 

aspectos relevantes, obvio. São aspectos que balizam os julgamentos, mas que não podem 

significar uma cortina intransponível que impeça o acesso àquilo que deve ser considerado 

como o melhor a ser decidido. O que se julga no presente processo é uma tomada de contas em 

vista de um convênio que, em parte, foi de responsabilidade do ex-gestor, mas que em outra 

parte foi de responsabilidade do gestor que o sucedeu. Mais que isso: o julgamento envolve 

análise de condutas daquele que foi a entidade convenente, a entidade repassadora dos 

recursos. Então, estamos diante de situações distintas que alcançam as partes envolvidas de 

maneiras diferentes. Relativamente ao ex-prefeito Edmilson Rodrigues, é preciso que se 

assinale o seguinte: ele foi efetivamente o subscritor do convênio. Era o representante do 

município e o convênio que lhe foi apresentado, se possuía ou não impropriedades como, por 

exemplo, a apontada quanto à imprecisão do objeto, isso não pode ser atribuído a ele. Não é 

responsabilidade dele. Os convênios praticamente são instrumentos de adesão. A entidade 
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recebe ou aceita os termos da entidade repassadora, ou então não recebe. Essa é a realidade. 

Então, no que diz respeito à responsabilidade do ex-prefeito, que foi apenas o subscritor do 

convênio, nós precisamos levar em consideração o seguinte fato: os recursos não foram 

repassados para os cofres da administração direta. Os recursos do convênio foram repassados 

diretamente à FUNPAPA. A FUNPAPA é uma fundação que possui autonomia administrativa e 

financeira. Eu chamo a atenção para este ponto: os recursos nunca foram geridos pelo ex-

prefeito, eles sempre foram geridos pela FUNPAPA. E a FUNPAPA foi a unidade executora do 

projeto. Os empenhos, as notas fiscais que foram resgatadas, porque nós teremos que abordar 

ainda um outro aspecto, que é o porquê não houve a prestação de contas, tudo foi feito pela 

FUNPAPA. Os processos licitatórios foram feitos no âmbito da FUNPAPA, os pagamentos, 

empenhos, notas fiscais, e etecetera. Então, eu chamo atenção para isso, porque a corte julga a 

responsabilidade pela gestão dos recursos. Não é o aspecto formal que vincula aquele que 

representa o município com aquele, ou aquela, que usa e faz o emprego dos recursos. Parece 

que é um argumento que contraria a lógica, mas não. Não se trata apenas de um aspecto 

técnico, trata-se de uma análise que envolve a necessidade de um olhar a respeito dos fins do 

convênio, dos fins do emprego das verbas e como as verbas são empregadas para que se possa 

vislumbrar a responsabilidade efetiva. Como aquilo que a conselheira Rosa Egídia falou há 

pouco: “A busca da verdade real”. Responsável é aquele que gerencia os recursos. Então, esse 

é um aspecto importante que foi objeto da manifestação do ex-prefeito Edmilson Rodrigues, 

que representa a necessidade de excluí-lo por completo de qualquer responsabilidade pela 

tomada de contas que for efetivada em decorrência da aplicação dos recursos do convênio. 

Mas há um outro aspecto, mesmo que se admita que do ponto de vista formal que a 

responsabilidade era do ex-prefeito, há de se levar em conta também um fato que foi 

largamente analisado no processo, que foi a ocorrência de um incêndio nas instalações da 

FUNPAPA. Esse fato é absolutamente incontroverso. Houve um incêndio, muitos documentos 

foram danificados, e enfim, simplesmente foram consumidos pelo fogo notas fiscais, notas de 

empenho, processos licitatórios, e isso inspirou a que o controle externo dissesse que as contas 

eram iliquidadas. As contas eram iliquidadas porque não havia como provar, ante a destruição 

dos documentos, a regularidade do emprego das contas. E eu especialmente trouxe aqui, para 

efeito de recordação, não sei se o fato é do conhecimento do relator conselheiro Nelson 
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Chaves, que foi na oportunidade de um julgamento de outras contas em que o responsável 

também foi o ex-prefeito Edmilson Rodrigues, onde este tribunal, através do acórdão 53.496 

decidiu pelo provimento do pedido reconsideração por considerar que as contas eram 

iliquidáveis diante do incêndio ocorrido na FUNPAPA. A parte final do acórdão: “Acórdão os 

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará unanimemente nos termos do voto do 

voto do excelentíssimo senhor conselheiro relator, com fundamento e etecetera, conhecer do 

recurso dando-lhe provimento parcial a fim de considerar as contas iliquidáveis”. Era 

exatamente uma prestação de contas relativa a um convênio da FUNPAPA. Senhores 

conselheiros e senhoras conselheiras, caso se supere a arguição que fez o ex-prefeito no 

sentido de que a gestão dos recursos não foi feita por ele e que por isso ele não pode ser 

responsabilizado pela prestação de contas, haveria ainda de se levar em conta o fato de que 

mesmo que ele fosse responsável, não poderia prestar adequadamente as contas porque os 

documentos haviam sido destruídos pelo incêndio cuja ocorrência é irrefutável, como 

assinalado em decisão pretérita deste próprio tribunal. De tal modo que diante desses 

argumentos, o ex-prefeito Edmilson Brito Rodrigues pleiteia que seja reconhecida a 

regularidade das contas por falta de análise adequada dos documentos disponíveis, e que se 

admita que a responsabilidade pela prestação de contas não era dele. E mesmo que fosse, não 

poderia haver qualquer tipo de condenação porque as contas deveriam ser consideradas 

iliquidáveis. São esses os argumentos da defesa. Pela atenção, muito obrigado. A palavra foi 

colocada para discussão. Pausa. Ninguém se manifestando neste sentido, sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem devolução, e, aplicar a cada um dos 

gestores a multa no valor de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) em 

decorrência da não realização de processo licitatório e, ainda, aplicar ao senhor Duciomar 

Gomes da Costa, a multa no valor de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), 

por não haver remetido estas contas a este Tribunal dentro do prazo legal. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente favorável, oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Prosseguindo-se, 

foi anunciado o Processo nº 2012/50246-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto 

por Armênio Oliveira Barreirinhas, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e 
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regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

lavrado nos autos, opinou pelo conhecimento e não provimento ao recurso de reconsideração, 

mantendo-se, em todos os seus termos a decisão consubstanciada no Acórdão nº 49.837. 

Presente em plenário, o senhor Hamilton Guedes, procurador do recorrente, senhor Armênio 

Oliveira Barreirinhas, usou da palavra: Bom dia a todos. Egrégia corte, senhores conselheiros, 

senhoras conselheiras, ilustre e iminente representante do Ministério Público de Contas, 

demais servidores da Casa, conselheiros substitutos e público presente nesta sessão. Eu pediria 

vênia a Vossa Excelência, presidente, para cometer uma rápida quebra de protocolo, para 

agradecer ao conselheiro Nelson Chaves à referência que fez à minha pessoa de ex-presidente 

do clube aqui ao lado. Muito obrigado, conselheiro. Diria a Vossas Excelências que hoje 

seguramente eu volto para o meu dia a dia com uma lição extremamente importante para 

minha vida profissional. Dizia o conselheiro Nelson Chaves que os julgadores eventualmente 

são mal interpretados pela sociedade, e é comum que se diga que em se tratando de uma corte, 

o julgamento é ainda mais desvirtuado, porque se imagina que as cortes são austeras, severas, 

rigorosas, inflexíveis. E hoje eu pude ver, até este momento, que isso não é verdadeiro. Esta 

corte dá demonstração da sua capacidade de flexibilizar o entendimento com base na verdade 

real para fins de reexaminar decisões que nem sempre são aquelas que deveriam respaldar o 

acórdão final da corte. Eu vi aqui, em face do que acabo de dizer, que está corte reconhece que 

muitas das vezes a dificuldade da defesa é por um erro institucional da morosidade dos 

processos. O primeiro processo aqui discutido tem mais de 15 anos, daí a dificuldade do 

senhor Xerfan, que aqui se defendeu, de obter documentos nos órgãos públicos. Eu assisti, e 

todos nós, durante essa semana a discussão acerca de um projeto de lei tramitando no Senado 

acerca da regulamentação do abuso de autoridade, em que o relator do processo considerava 

como abuso de autoridade a divergência hermenêutica, ou seja, tirar-se-ia do mundo jurídico, 

do mundo discursivo, a capacidade de divergir, conselheiro Nelson? A capacidade de 

dissentir? De ter opinião diversa? Felizmente, o Espírito Santo desceu sobre o Plenário do 

Senado e esse item foi retirado. E o que eu vi aqui nesta corte é exatamente o pressuposto 

legítimo e legal em cima do qual transpassa para o julgador a capacidade de flexibilizar e 

ouvir a parte. Como diz o conselheiro Nelson nos votos, me refiro a ele porque ele foi o único 

que apresentou votos até aqui, a capacidade de que você alterne, se auto modifique, 
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autocorrija e reexamine seu próprio parecer. Esse processo, Excelência, é um processo antigo, 

de 2007. Imagine, dez anos atrás, a dificuldade que se tem hoje de rememorar esses fatos. Mas 

ainda assim, como a decisão é de 2012, sobre a qual houve recurso de reconsideração, era um 

convênio de valor pequeno, para complementar o asfaltamento de uma determinada pista no de 

responsabilidade do senhor Armênio Barreirinhas, ex-prefeito de Breu Branco. Ele recebeu o 

convênio, procedeu a licitação devida, a empresa ganhadora iniciou os serviços, e ao chegar a 

90% do cumprimento do cronograma técnico, isso está nos autos, houve a necessidade de 

parar a obra porque não se tinha condição técnica possível para a execução do serviço de 

engenharia. Havia um meio-fio que ultrapassava a linha direta da pista e que a empresa não 

obteve da prefeitura autorização para quebrá-lo e prosseguir no asfaltamento. Resultado: a 

inspeção feita pela SEPOF e corroborada pelo órgão técnico do Tribunal de Contas 

prescreveu que os serviços foram executados em 90% do cronograma técnico, restando 10% 

para concluir e que não foram feitos. Essa é a razão da rejeição das contas pela não execução 

da parte final das obras. Ocorre, Excelências, que aqui vem a atipicidade deste processo: o 

prefeito estava em fim de mandato e imaginando que o prefeito que assumiria, seu adversário 

político, não iria realizar o restante da obra, ele já havia repassado para a empresa 

construtora o volume total dos recursos. Isso também está nos autos, conselheiros. O 

ordenador da despesa já havia, quem sabe até mal assessorado, mal orientado, eu acho que ele 

não deveria ter feito isso, repassado a integralidade do valor do convênio para a empresa. E a 

empresa se declara impossibilitada de cumprir esses 10% finais da obra porque não tinha 

possibilidade física, material, do ponto de vista do entendimento da engenharia civil. Este 

tribunal rejeitou as contas, naturalmente, mas recebeu o recurso de reconsideração e 

compreendeu, aqui eu volto a ressaltar o espírito de reconhecimento dessa corte pelo direito ao 

contraditório, à livre defesa, livre manifestação do réu, enfim. E este tribunal foi complacente o 

suficiente para dar um prazo para que a empresa cumprisse o cronograma completo da obra. 

Até aí, tudo perpassa à razoabilidade dos fatos. Só que essa empresa não cumpriu o prazo que 

lhe foi dado. Naturalmente, e pela lição que eu também ouvi hoje aqui, essa corte não tem um 

relacionamento institucional com a empresa, e sim com o gestor, o autorizador da despesa. 

Essa é uma discussão que eu observei aqui que tem tirado o sono dos senhores conselheiros 

nos momentos em que tem que se atribuir a responsabilidade de quem e por qual valor, que foi 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 757

o caso que o doutor Egídio tentou sustentar, na qual a responsabilidade não é do prefeito, e 

sim da empresa que possui autonomia administrativa e financeira, que no caso foi a 

FUNPAPA. Essa discussão é interminável, mas a corte vai sempre se louvar nos termos da lei, 

nas normas regimentais. Nesse caso, o Tribunal de Contas, e aqui vem a atipicidade desses 

autos, acerca do que já até conversei com a ilustre e iminente relatora, doutora Rosa, de a 

quem caberia a responsabilidade por esses 10% da obra que não foram executados. Ao gestor 

que integralizou o valor do convênio, que recebeu o parecer técnico da SEPOF e do Tribunal 

de Contas, ou à empresa que admite nos autos que recebeu o dinheiro, se comprometeu em um 

determinado prazo a fazer a obra e não fez. Essa é a discussão da responsabilização.  Ocorre 

que ultimamente o tribunal, naturalmente cumprindo sua obrigação de julgar este processo, 

insistiu com ex-prefeito, senhor Armênio Barreirinhas, para que ele desse uma solução ao 

problema. A empresa foi rigorosamente cobrada, instada, havia ameaça até de o prefeito dizer: 

“Bom, eu vou pagar o preço perante o Tribunal de Contas porque eu sou o autorizador da 

despesa, mas eu vou regredir judicialmente contra a empresa que recebeu o dinheiro e não 

cumpriu”. Isso seria um outro problema, outro segmento, para o segundo tempo da briga. 

Porém, esta semana agora, segunda-feira, a empresa deu entrada aqui no Tribunal de Contas 

de um relatório técnico demonstrando o cumprimento do cronograma técnico/físico da obra 

prevista no convênio, e o fizeram por via do protocolo oficial aqui do tribunal, que chegaria à 

presidência da corte e por via de norma procedimental chegaria à relatora. Eu estou com essa 

cópia. É uma cópia que não tenho, confesso, nenhuma aptidão de discuti-la, porque é uma peça 

estritamente técnica na ótica da engenharia civil, onde a empresa argumenta que cumpriu o 

cronograma, despendeu o valor correspondente aos 10% faltantes e que solicita da corte que 

promova uma nova inspeção técnica acompanhada do técnico do órgão convenente, que no 

caso é o governo do estado, através da SEPOF, e o acompanhamento de uns dos engenheiros 

da empresa, que naturalmente é o responsável executivo pelos serviços. De tal sorte, senhora 

presidente e senhores conselheiros, senhora conselheira e eminente relatora, que a minha 

função hoje aqui é de solicitar que a eminente conselheira relatora admita esse documento 

como um pedido de reabertura de instrução na forma regimental da corte para que seja 

verificado se ele preenche o requisito faltante para a complementação física e se preenche o 

requisito da utilização do valor financeiro correspondente a essa parte que não foi à época, 
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2007, cumprida, mas que agora vem e diz que sim, que foi, que ela prova que gastou até além 

da disponibilidade financeira que havia no convênio. Essa é a minha posição defensiva no 

sentido de pedir, na forma regimental, a reabertura da instrução para acolhimento desta peça, 

reexame técnico, naturalmente, e inspeção in loco para confirmação do que se alega nessa 

peça. Reiterando, por fim, com a bondade da audiência dos senhores, quero parabenizar esta 

corte pela lição que me deu hoje de como é que se procede nos julgamentos em que não há 

como não ser respeitado o sagrado direito de contestar, divergir e de dissentir em nome do 

princípio constitucional da livre defesa e do contraditório. Muito obrigado. A matéria entrou 

na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, sua Excelência proferiu voto para 

receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente favorável, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário por unanimidade acatar a posição do relator. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Gostaria de 

dizer para nosso advogado e ex-deputado, doutor Hamilton, falando com Vossa Excelência, 

dizia para nosso companheiro, ex-deputado, ex-presidente, quando eu falei do clube aqui ao 

lado, só para me retificar, é que o meu clube também fica aqui ao lado, um pouco mais adiante. 

Mas Vossa Excelência sabe, convivemos muito, muitos anos, Vossa Excelência foi presidente 

do Clube do Remo, deixar bem claro, e eu, vibrante integrante do Paysandu. E dizer, até 

recolho o testemunho de Vossa Excelência da fraternidade com a qual sempre praticamos o 

esporte nessa terra, e eu faço questão de reconhecer aqui que são duas paixões do estado do 

Pará. Eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer a grandeza do Clube do Remo, dizer a 

partir da minha mãe, que é remista. Eu, na realidade, digo aqui para os companheiros que o 

esporte, Vossa Excelência está aqui na bancada do lado, Cipriano e Luís Cunha, do outro lado 

somos todos Alvi-azuis, e eu sou o intrometido aqui no meio desses dois. Mas dizer do respeito 

pela fraternidade que nos liga a muitas figuras exponenciais do esporte paraense, que são 

abrigadas na bandeira azulina, e eu queria, nesse sentido, eliminar qualquer tipo de dúvida. Eu 

sempre procurei respeitar o Clube do Remo como uma das riquezas do estado do Pará, pela 

sua grandiosidade junto com o meu clube, amado bicolor, fazem a grandiosidade do esporte 

dessa terra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: E dizer que da mesma forma ao conselheiro Nelson, eu como remista, conselheiro Luís 
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Cunha também remista, doutor Julival, toda a bancada, os conselheiros substitutos, enfim, 

temos grandes remistas. E ontem, lá em São Paulo, o time do Pará usou a camisa do Remo 

para enfrentar o time do Santos, mesmo na tentativa de querer assustar, até que no primeiro 

tempo assustou, mas no segundo tempo vestiu a camisa dele mesmo e aconteceu o que 

aconteceu. Então, de qualquer maneira, a gente brinca aqui. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu convivo com o conselheiro Cipriano há 

muitos anos, quase 30 anos, e hoje fiquei sabendo que ele é daltônico. Uma revelação para 

mim, ele confunde as cores. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2007/53648-0, que 

agasalha a tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Marapanim, responsável 

Paulo Silvio Lopes da Gama Alves, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves que, incontinenti, solicitou a retirada deste processo da pauta de julgamentos, o que 

obteve a imediata assertiva. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51502-1, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Igreja Batista Eden, responsável Sérgio Ricardo 

Soares Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas pelo 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 11/04/2017, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 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, com pedido de 

vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 18/04/2017, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2011/50636-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Rotary International Distrito 4720, 

responsável Antônio Lopes Lourenço, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, na sessão de 

11/04/2017.  Cumprindo dispositivo regimental e já aferidas as manifestações averbadas 

durante a sessão supracitada, Sua Excelência proferiu voto-vista para julgar as contas 

regulares com ressalva e aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos 

e sete reais) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, Sua Excelência o 

conselheiro relator retificou seu voto para acompanhar o voto-vista, sendo acompanhado pelos 

demais conselheiros e, bem como, pela conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 
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Oliveira, que ao final proclamou que resolveu o plenário acompanhar integralmente o voto de 

vistas. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50241-8, que trata da Prestação de 

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

procedência Tribunal de Contas do Estado do Pará, exercício financeiro de 2016, responsável 

Luís da Cunha Teixeira, 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 pela regularidade 

das contas, com as recomendações (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares. 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. 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 inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à disposição dos presentes. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu gostaria apenas 

de registrar, rapidamente, que na última terça-feira eu tive a hora de acompanhar o 

conselheiro Nelson Chaves, que representou este tribunal, na solenidade promovida pelo 

excelentíssimo senhor governador do estado e o comandante geral da Policia Militar do Pará, 

Senhor Roberto Campos, em um evento. A solenidade era alusiva ao dia do patrono das 

Polícias Militares do Brasil, Alferes Joaquim José da Silva Xavier, e tinha o objetivo de 

entregar a personalidades civis e militares a medalha do Mérito Tiradentes, designada a 

agraciar os militares da corporação, de outras corporações, e civis, assim como das Forças 

Armadas. E, naquela oportunidade, pudemos testemunhar nossa servidora Ana Paula Maciel, 

nossa secretária de controle externo, que foi uma das condecoradas. Além disso, houve 

referência a promoções de vários militares e, no caso os hoje, Tenentes-Coronéis Soares e 

Hernane, que fazem parte do Gabinete Militar desta corte. Foi um prazer acompanhá-lo, 

conselheiro Nelson. Foi muito bonito, houve apresentação de música, uma apresentação desses 
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jovens que os senhores estão vendo na foto. Entregaram flores e foi tudo muito bonito. 

Obrigada, presidente, pela oportunidade de estar presente nessa solenidade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, não me 

surpreende a gentileza permanente, rotineira, costumeira da conselheira Rosa. Na realidade, 

quem a acompanhou fui eu. Ela era a representante da nossa corte lá, onde tivemos a alegria 

de ver a condecoração da Ana Paula, que foi bastante prestigiada. E eu sempre compareço às 

solenidades da Policia Militar porque sempre expresso meu respeito às atuações 

extraordinárias da Força Militar, Policia Militar, em defesa da sociedade do estado do Pará. 

O comandante atual, Coronel Roberto Campos, é filho de um ex-comandante da Policia 

Militar, meu contemporâneo do tempo da adolescência, do esporte também, e não deixa de ser, 

conselheiro Cipriano, Luís, Odilon, André, a alegria de ver que estava lá o Roberto, hoje se 

recuperando, felizmente, de um processo que o acometeu, um acidente vascular, mas já está em 

franca recuperação, estava presente lá, e a alegria de ver seu filho comandando uma Força da 

qual ele já foi também brilhantemente comandante. De maneira que eu também tenho a 

condecoração da Policia Militar, quero ressaltar o trabalho da Policia Militar em defesa da 

sociedade. Esse número assustador que acontece não só no estado do Pará, mas no Brasil 

todo: o número de vidas de policias que estão sendo ceifadas a cada dia pela insegurança, pelo 

problema do tráfico, enfim, de tudo que assola socialmente o nosso país. E relembrar o nosso 

herói que foi Tiradentes, no sentido do desejo da liberdade, igualdade e fraternidade, conceitos 

que vem lá da Revolução Francesa. Foi uma manhã festiva, bonita, tivemos a presença solene 

abrilhantado pelo coral das vozes dos meninos da escola que mantém a Policia Militar ali no 

bairro de Batista Campos, e também a participação de um magnífico tenor, que entoou o Hino 

do Pará. Uma coisa muito emocionante, muito bonita. Acho que todos nós, de um certo modo, 

pela medalha que a Ana recebeu, acho que foi também o momento de prestígio aos nossos 

servidores e referência à nossa instituição, porque ela sendo condecorada, acho que cada um 

de nós se sente também premiado pelo reconhecimento dela, que se estende a todos os 

servidores desta casa. Então, quero dizer a conselheira Rosa que me alegrei muito, me honrei 

muito de sua companhia, e que estávamos lá lembrando a presença do Tribunal de Contas do 

Estado em uma manhã muito bonita que ocorreu na terça-feira e que foi motivo da nossa 

ausência na nossa sessão plenária. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero só agradecer à conselheira Rosa, porque ela foi lá 

nos representar junto com o conselheiro Nelson. Eles representaram o Tribunal de Contas com 

muita hora. Eu queria só pedir, se o plenário concordar, em virtude das colocações feitas pela 

doutora Rosa e conselheiro Nelson, que o tribunal enviasse votos de louvor, congratulações e 

honra à Policia Militar por esta data, não precisa lembrar no oficio, mas concordando com as 

palavras do conselheiro Nelson de que há uma luta danada, com policiais sofrendo no Brasil 

inteiro, existe uma guerra, efetivamente. Enquanto nenhum estado Brasileiro não reconhecer isso e 

enfrentar esse problema, nós vamos teremos que lidar com essa situação. Lamento muito. Mas a 

Policia Militar é guerreira, lutadora, e merece, obviamente, nossos parabéns, nossas 

congratulações. Essa data é um motivo, uma razão de dizermos para a Policia Militar “muito 

obrigado pelo seu trabalho” e louvar essa organização, que é importantíssima para qualquer 

estado e qualquer pessoa no Brasil. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Eu só quero apoiar a iniciativa do conselheiro Cipriano, cumprimentar a 

conselheira Rosa Egídia e conselheiro Nelson, que representaram a instituição no evento. E 

aproveitar também para parabenizar nossa secretária de controle externo, doutora Ana Paula 

Maciel, pela medalha que recebeu. É um destaque para a instituição, uma servidora que tem seu 

trabalho reconhecido, acrescentando mais sua condição de escritora paraense. Quero também 

fazer um acréscimo a um comentário já realizado em sessões anteriores, quando demos destaque 

para a promoção de dois oficiais do nosso Gabinete Militar ao posto de Tenente-Coronel, que foi o 

Tenente-Coronel Soares e o Tenente-Coronel Hernane, e esquecemos de um, conselheiro André, 

acabamos não falando, o único representante aqui, oficial, do nosso Gabinete Militar que é do 

Corpo de Bombeiros foi promovido a Coronel. Ele era Tenente-Coronel e foi promovido no mesmo 

dia a Coronel do Corpo de Bombeiros Militar, que é o Coronel Almeida, que foi secretário adjunto 

da representação de Marabá por um bom tempo, realizou lá um belíssimo trabalho, tem uma 

carreira extraordinária. Eu quero cumprimentar nesta oportunidade pela promoção chegando ao 

topo da carreira o Coronel Almeida, que também integra o Gabinete Militar e que, pelo que tenho 

conhecimento, já está se despedindo do Gabinete Militar, parece-me que é a última semana dele em 

nossa instituição. É o que tenho conhecimento, não sei se procede. Que Deus o abençoe. É escolha 

dele próprio para voltar à corporação para continuar seu trabalho. Então, conselheiro Cipriano, 

estou de acordo com a proposição de Vossa Excelência. Conselheira Rosa estava muito bem lá com 

o conselheiro Nelson, o coral de crianças, não entendi direito se é um trabalho social da polícia, de 
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onde é esse coral, mas eu achei maravilhoso. Sempre nos encanta saber que um trabalho 

semelhante a este é de inclusão social e de construção da cidadania. O que precisamos mesmo é 

utilizar todos os caminhos possíveis para contribuir com a boa formação dessa geração. O Brasil 

precisa de cidadãos brasileiros, paraenses, conscientes de duas responsabilidades. E nós temos que 

contribuir para formar cidadãos. Muito bem, doutora Ana Paula, parabéns. Muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu gostaria também de me manifestar agradecendo aos conselheiros Nelson e conselheira 

Rosa, que atenderam nosso convite para representar nossa Corte de Contas, foi muito bem 

representada pelos dois, que tiveram a oportunidade de nos representar oficialmente e também os 

nossos servidores. E a servidora Ana Paula, que representou os servidores, foi condecorada com a 

medalha Tiradentes. Nós agradecemos à deferência da Policia Militar, como disse o conselheiro 

Nelson Chaves, pois a condecoração a esta servidora é um gesto de reconhecimento à nossa 

instituição. E também aos militares que foram promovidos, Tenente-Coronel Hernane, Tenente-

Coronel Soares e Coronel Almeida, que já há algum tempo vêm contribuindo com esta instituição e 

que também nós os parabenizamos. Ministério Público está se manifestando aqui pela associação 

às palavras de todos os conselheiros que se manifestaram aqui. Eu tenho certeza também que os 

conselheiros que não se manifestaram, conselheiro André e Odilon estão de acordo, assim como os 

substitutos, doutor Julival, Daniel e Edvaldo, com o que foi colocado aqui no plenário e com a 

proposta do conselheiro Cipriano de Oliveira Júnior. Também gostaria de me manifestar no 

sentido de que ontem essa presidente participou em nome da nossa instituição no Fórum 

Permanente de prefeitos e prefeitas do estado do Pará sustentável, com o objetivo de combater a 

pobreza e a desigualdade social no estado por meio de ações em áreas como drenagem, 

pavimentação, coleta e destinação do lixo e comunicação por infovias, nesse caso para diminuir a 

inclusão digital. Nós estivemos lá participando em nome desta corte de contas com a presença de 

muitos prefeitos, todos os secretários de estado, mais ou menos umas mil pessoas participaram 

desse evento, conselheiro André, que é importante para nosso estado, onde o governo teve a 

oportunidade de chamar os prefeitos e prefeitas do estado do Pará para, em parceria, trabalharem 

principalmente no que diz respeito à questão ambiental, da biodiversidade do nosso estado. Isso é 

para tratarem como um fórum permanente um acordo entre o estado e os municípios, que está 

dentro do planejamento estratégico da agenda Pará 2030, em que o governo do estado se propõe a 

colaborar e cooperar com os municípios do Pará no sentido dessa questão da destinação do lixo, 
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da questão de drenagem, pavimentação e a questão da informática e da inclusão digital nos 

municípios. A maioria dos municípios ainda enfrenta problemas nessas questões. O governo do 

estado lançou a proposta, não obrigando, mas sim colocando à disposição para esta parceria com 

as prefeituras do estado do Pará, no sentido de que possam alcançar as metas do plano 

participativo da agenda Pará 2030. Então, nós tivemos participando durante a manhã toda com 

várias palestras, dentre elas a palestra do governador do estado, do secretário Adnan e do 

secretário de meio ambiente, Luiz Fernandes, que foi secretário de segurança pública. Então, 

apenas para deixar esse registro da nossa alegria e participação de ter compartilhado daquele 

momento com o governo do estado, e ver que as ações propostas no Pará 2030 do ano passado 

estão se implementado através de ações como essa. Esse foi apenas uma das metas do governo 

Pará e que aconteceu com a presença maciça de prefeitos e prefeitas do estado do Pará. 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 quarenta e oito minutos (11h48min) e mandou 

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

confeccionasse a presente ata. 
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