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ATA Nº 5.471 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) do mês de maio 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 do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes, reuniu-se o Egrégio 

Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos 

do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem 

dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante 

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em 

seguida, Sua Excelência justificou as ausências dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Milene Dias da Cunha, por motivo de férias, Julival Silva Rocha e Daniel Mello, 

por representarem o TCE em evento em outro estado. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia nove (09) de maio 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 Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Impedida na forma regimental. Em não havendo expediente a ser lido, e em 
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ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 

sendo anunciado o Processo nº 2010/51694-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Placas, responsável Santo Pereira de Oliveira, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos 

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

das multas regimentais ao seu responsável extensiva ao Valdir Ganzer, ficando o titular à época 

da concedente a ser responsabilizado pela aplicação dos recursos e determinações à Setran. 

Pausa. A presidência tornou público que os jurisdicionados supracitados, embora regularmente 

notificados, não se fizeram presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência 

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

o erário estadual na importância de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$1.000,00 (hum mil reais), pelo débito apontado, e, aplicar ao senhor 

Valdir Ganzer a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo descumprimento da 

Resolução nº 13.989/95 e recomendações a Setran, nos termos da manifestação do Ministério 

Público de Contas. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, 

então, a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição relator. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2012/50175-7, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Secretaria de Estado de Integração Regional Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, 

exercício financeiro de 2011, responsáveis Pedro Abílio Torres do Carmo e Márcio Godoi 

Spindola, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das 

contas com ressalva e expedição de determinações corretiva ao órgão prestador de contas e que 

vede que servidor que não componha o quadro de membros da Procuradoria-Geral do estado 

venha a subscrever pareceres jurídicos no órgão, seja os de licitação, seja qualquer outro e que 

as contas do exercício da Seidurb do ano de 2009 deverão receber as informações relativas ao 
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Edital de Concorrência nº 015/2009, para a devida apreciação de contas anuais ordinárias. A 

presidência tornou público que os jurisdicionados supracitados, embora regularmente 

notificados, não se fizeram presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva com expedição das determinações 

ditadas pelo Órgão Técnico desta Corte de Contas, constantes no item 6 de seu relatório, bem 

como seja aquelas contidas no parecer do Ministério Público de Contas, determinar, ainda, 

conforme evidenciado pelo Douto Parquet de Contas, que sejam as informações relativas ao 

Edital de Concorrência nº 015/2009, encaminhadas para devida apreciação no processo de 

contas anuais de 2009 da respectiva Secretaria. Consultado o plenário, este se manifestou 

favoravelmente, proclamando, então, a presidência que resolveu o plenário unanimemente 

acatar a posição relator. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2014/51728-1, que 

agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Associação de Moradores da Vila Quatro Bocas, responsável José Rubens 

Monteiro Lima, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela 

regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo das multas regimentais, com remessa da 

cópia deste parecer à SEOP, para fins de conhecimento e adoção das medidas reguladoras das 

falhas apontadas, sob pena de em caso de reincidência ser-lhes aplicadas às penalidades 

cabíveis. A presidência tornou público que o jurisdicionado supracitado, embora regularmente 

notificado, não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto 

para julgar as contas regulares com ressalvas, com ciência das mesmas a SEOP, visando seu 

saneamento, e objetivando a sua não reincidência em ajustes futuros que vierem a ser firmados 

pela Secretaria. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, então, 

a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição relator. Sem detença, 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2015/50319-1, que trata da Prestação de Contas 

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

dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Pará, responsável 
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Gilberto Marques de Souza, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

opinou pela regularidade das contas com ressalva e expedição de determinações ao seu 

responsável e à Convenção de Ministros de Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado 

do Pará e Sedop. A presidência tornou público que o jurisdicionado supracitado, embora 

regularmente notificado, não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, dando-se ciência das 

mesmas a Sedop e a Convenente, visando a sua não reincidência em ajustes futuros que vierem 

a ser firmados. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, então, 

a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição relator. Neste momento, 

sua Excelência, o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior ausentou-se do plenário. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2009/53560-4, que agasalha a tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Quatipuru, responsável Luiz Guilherme Alves Dias, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, 

extensiva ao senhor Valdir Ganzer, ficando autoridade administrativa da concedente a 

responsabilização solidária e determinação à Setran. A presidência tornou público que os 

jurisdicionados supracitados, embora regularmente notificados, não se fizeram presente e nem 

se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, devendo seu responsável proceder a devolução integral dos valores recebidos, 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.000,00 (hum mil reais), pelo débito apontado e 

R$907,00 (novecentos e sete reais), pela instauração da tomada de contas, e, ainda, aplicar ao 

senhor Valdir Ganzer a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo 

descumprimento da Resolução nº 13.989/95 desta Corte de Contas e recomendações a Setran. 

Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, então, a presidência 
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que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição relator. Registrou-se o retorno de sua 

Excelência, o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior ao plenário. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2015/50839-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Benevides, responsável Espólio de Edimauro Ramos de Faria, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o 

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável constado. A presidência tornou 

público que o jurisdicionado supracitado, embora regularmente notificado, não se fez presente e 

nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, declarando o espólio do responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$55.665,12 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e doze 

centavos). Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, então, a 

presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição do relator. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2015/51125-8, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada na 

Coordenadoria das Comunidades do Município de Itaituba, responsável Jonas Alves Rodrigues, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e sem prejuízo das multas regimentais cabíveis e recomendação 

à Sedop. A presidência tornou público que o jurisdicionado supracitado, embora regularmente 

notificado, não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto 

para julgar as contas irregulares, devendo seu responsável proceder a devolução integral dos 

valores recebidos, aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela instauração da tomada de 

contas. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, então, a 

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

foi anunciado o Processo nº 2014/51745-2, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por 
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Duciomar Gomes da Costa, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

conhecimento do recurso, negando-se provimento, confirmando-se em todos os seus termos o 

Acórdão nº 53.546, de 17.07.2014. A presidência tornou público que o embargante supracitado, 

embora regularmente notificado, não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua 

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer os embargos para no mérito negar-lhe 

provimento. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, então, a 

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

anunciado o Processo nº 2016/51216-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Antonio Correa dos Santos Filho, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cuja 

Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal 

e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de 

reconsideração, ora manejado, no sentido de retirar a responsabilização solidária do recorrente e 

por via de consequência, as multas a ele imputadas, mantendo-se inalterado os demais termos 

do Acórdão nº 55.800/2016 desta Corte de Contas. A presidência tornou público que o 

recorrente supracitado, embora regularmente notificado, não se fez presente e nem se 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do 

recurso de reconsideração para no mérito dar-lhe provimento, reformando a decisão recorrida, 

retirando a responsabilidade solidária ao recorrente, excluindo, também, a imposição da multa 

pela emissão do laudo, mantendo o acórdão em seus demais termos. Consultado o plenário, este 

se manifestou favoravelmente, proclamando, então, a presidência que resolveu o plenário 

unanimemente acatar a posição da relatora. Imediatamente, foi anunciado pelo senhor secretário 

o Processo nº 2008/51186-0, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Juruti, responsável 

Manoel Henrique Gomes Costa, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de 
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Oliveira Júnior, em sessão de 01/12/2016. Não havendo, nesse seguimento, a manifestação do 

representante do Ministério Público de Contas, sua Excelência apresentou voto-vista no sentido 

de acompanhar na íntegra o voto do relator. Consultado o plenário, este se manifestou 

favoravelmente ao voto-vista, posicionando-se também neste sentido a Excelentíssima Senhora 

Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira, retificando o voto anteriormente 

declarado. Então, proclamou a presidência que resolveu o plenário acolher unanimemente a 

posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2008/50391-9, que alberga a 

prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Hospital e Maternidade Santa Luisa de Marillac, responsável Maria Cristina 

Cardoso da Silva, Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Júnior, em sessão de 09/02/2017. Não havendo, nesse seguimento, a 

manifestação do representante do Ministério Público de Contas, sua Excelência apresentou 

voto-vista no sentido de acompanhar na íntegra o voto do relator. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente ao voto-vista. Então, proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acolher unanimemente a posição do relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo 

nº 2012/50626-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Previdência da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, exercício financeiro de 2011, responsável Antônio Rocha, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, 

com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão ordinária de 

23/02/2017. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra. Sua Excelência obteve o 

imediato deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/51502-1, que cuida 

da tomada de contas instaurada na Igreja Batista Eden, responsável Sérgio Ricardo Soares 

Cunha, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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

11/04/2017. Não havendo, nesse seguimento, a manifestação do representante do Ministério 

Público de Contas, sua Excelência apresentou voto-vista no sentido de julgar as contas 

irregulares, sem importar, por parte do responsável pelas mesmas, em devolução de valores, 

ficando-lhe, no entanto, aplicada a multa no valor de R$ R$907,00 (novecentos e sete reais), 
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pela instauração da tomada de contas. Seguiu-se, então, à votação. A matéria foi colocada em 

discussão [pausa] em não havendo, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator Odilon Inácio 

Teixeira [relator] ratificou integralmente seu voto já proferido. Instado a se manifestar, Sua 

Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, também ratificou seu voto 

acompanhando o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Retifico o meu voto, acompanhando, agora, o voto-vista. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto-vista. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

voto-vista. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o voto-vista. Destarte, proclamou a presidência que resolveu o plenário, 

por maioria de votos (cinco a dois), acatar a posição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se, foram anunciados os Processos nºs 2015/51422-3, 

2015/51490-4, 2016/50266-0 e 2016/50939-7, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradores Silaine Karine Vendramin, 

Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento dos 

registros com as recomendações elencadas pelo Parquet e sujeição à aplicação de multas 

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

forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de indeferir os registros. Procedeu-

se, então, a votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Defiro, em caráter excepcional, os registros. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto divergente. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto divergente. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o voto divergente. Anunciou, então, a presidência que resolveu o plenário por 

maioria de votos (quatro a três), acatar a posição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Em seguida, foram anunciados os Processos nºs 2015/51659-0, 2015/51672-8, 
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2015/51874-5, 2016/51019-2 e 2016/51024-0, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, 

Guilherme da Costa Sperry, 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 ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

indeferimento dos registros com as recomendações elencadas pelo Parquet e sujeição à 

aplicação de multas regimentais. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de indeferir os 

registros. Procedeu-se, então, a votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Defiro, em caráter excepcional, os registros. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto divergente. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto 

divergente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o voto divergente. Anunciou, então, a presidência que resolveu o plenário 

por maioria de votos (quatro a três), acatar a posição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Imediatamente, foram anunciados os Processos nºs 2015/51756-0, 

2015/51887-0, 2016/51145-7, 2016/51146-8, 2016/51514-1 e 2016/51702-3, que trata dos Atos 

de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradores 

Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Stephenson Oliveira Victer, Silaine Karine Vendramin, 

Deíla Barbosa Maia, Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

indeferimento dos registros com as recomendações elencadas pelo Parquet e sujeição à 

aplicação de multas regimentais. Paus. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de indeferir os 

registros. Procedeu-se, então, a votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Defiro, em caráter excepcional, os registros. Voto do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto divergente. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto 

divergente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o voto divergente. Anunciou, então, a presidência que resolveu o plenário 

por maioria de votos (quatro a três), acatar a posição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Imediatamente, foram anunciados os Processos nºs 2016/50450-9, 

2016/50610-7, 2016/50639-9 e 2016/50662-8, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, 

Procuradores Antonio Maria F. Cavalcante, Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

opinou pelo indeferimento dos registros, com determinação da imediata cessação de todo e 

qualquer pagamento em curso oriundo dos respectivos contratos e com a instauração da 

inspeção extraordinária, para apuração dos valores despendidos com as despesas consideradas 

irregulares, para efeito de ressarcimento além da multa regimental e determinações Fundação 

Pública Estadual Hospital de Clinicas Gaspar Vianna e Casa Civil e à Sead. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua 

Excelência proferiu voto para indeferir os registros. Procedeu-se, então, a votação. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Defiro, em caráter 

excepcional, os registros. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acompanho o voto divergente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto divergente. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto divergente. 

Anunciou, então, a presidência que resolveu o plenário por maioria de votos (quatro a três), 

acatar a posição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2014/50996-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Ubiratan Nazaré da Silva Lima, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para 

deferir o registro. Consultados os membros, estes se manifestaram inteiramente favoráveis, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a 

posição do relator. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2008/52077-0, que cuida do ato 

de pensão em favor de Lídia Maria Oliveira do Espirito Santo, Procurador Antonio Maria 

Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento excepcional do registro, com 

expedição de recomendação ao Igeprev. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

deferir excepcionalmente o registro, recomendando ao IGEPREV a cessação dos pagamentos. 

Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, então, a presidência 

que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição do relator. Na mesma senda, foi 

anunciado o Processo nº 2008/52798-3, que agasalha o ato de pensão em favor de Elemi 

Raphael Pereira Morais, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou a fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para deferir em caráter 

excepcional o registro. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, 

então, a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição do relator. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2008/53574-4, que trata do Ato de Pensão em favor de 

Jorge Canelas Cardoso, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento excepcional do registro, cujos efeitos cessaram com a morte do 

beneficiário em 19 de dezembro de 2001. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de 

deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, 

então, a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição do relator. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2015/51653-5, que cuida do Ato de Pensão em favor de 

Karla do Socorro Carvalho Raiol Pimentel, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator 

foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido 

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

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, 

então, a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição do relator. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/50548-0, que agasalha a prestação de contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Encargos Gerais do Estado Sob a Supervisão da Sead, exercício financeiro de 2012, 

responsável Alice Viana Soares Monteiro, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator 

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

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

opinou pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

contas regulares. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, proclamando, 

então, a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a posição do relator. No 

curso da sessão, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 2014/50794-7, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato 

Chaves", Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

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

indeferimento do registro, com as determinações ao Centro de Perícias Científicas “Renato 

Chaves”, sob pena de multa pelo descumprimento, Pausa. A matéria entrou no foco das 

discussões. Em não havendo, sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir 

excepcionalmente os registros, com recomendações ao Centro de Perícias Científicas Renato 
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Chaves. Procedeu-se, então, a votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o parecer 

do Ministério Público de Contas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Voto de acordo com a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Acompanho o voto da relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto da relatora. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto da 

relatora. Anunciou, então, a presidência que resolveu o plenário por maioria de votos (cinco a 

dois), acatar a posição da relatora. Imediatamente, foram anunciados os Processos nºs 

2016/51237-0 e 2016/51269-7, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento dos registros, 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 requer a expedição de 

determinações e recomendações ao Detran e à Sead. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto 

para deferir os registros com recomendações ao DETRAN. Procedeu-se, então, a votação. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o parecer do 

Ministério Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, já temos esse diálogo e debate entre nós já há algum 

tempo. Obviamente que compreendemos com certeza a divergência e é importante 

encontrarmos um encaminhamento, até porque a repercussão da decisão do Tribunal tem um 

efeito. Nesse caso eu queria saber para que eles foram contratados, porque a Dra. Rosa 

estudou muito o processo e apresenta um longo relatório justificando. Eu queria saber o 

seguinte: para que eles foram contratados? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Assistentes administrativos. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Entendemos 
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perfeitamente. Se é uma questão de interesse, há uma situação fortíssima que não se possa 

realizar planejamento e um concurso público para essa função. É isso que questiono. É tudo 

claro o que a conselheira Rosa falou. Eu não tenho dúvidas, inclusive até aprendo toda vez que 

a conselheira Rosa relata. Mas essa subjetividade, quando fala assim: “O real interesse; 

excepcional interesse público”. Um cargo muitas vezes que não tem essa excepcionalidade, 

esse interesse todo. É isso que às vezes fico preocupado, houve uma calamidade pública, uma 

enchente que por algum momento, por seis meses, tinha que contratar pessoas para essas 

questões que considero, na minha interpretação, sem gerar discussão nem debate, que ficamos 

perguntando e preocupados. Eu tenho a minha preocupação quando se diz: “Processo seletivo 

para contratação temporária”. Nunca ouvi falar nisso, acho que não tem a menor segurança. 

Ainda reitero que o Ministério Público Federal e Estadual fez lá o seu termo de ajuste e 

conduta e o Tribunal não fez parte disso. Eu não tenho que me submeter a isso, uma vez que o 

Tribunal não foi chamado para isso. É uma questão que batemos e rebatemos há anos. Desde 

quando eu era deputado estadual na Assembleia em 1990 e até hoje escuto falar sobre isso. 

Aqui no Tribunal vou completar dez anos e vejo esse debate se arrastando ao longo dos anos 

no sentido de que há problemas de dificuldades e na interpretação. Quando fala em caráter 

excepcional, ingresso em serviço público, só tem um, que é através de concurso. Fora isso, 

caráter excepcional, na minha modesta interpretação, é um assunto relevante. Há uma 

epidemia, precisamos vacinar dois milhões de pessoas, então tem que contratar. Na minha 

visão é isso que diz a Constituição. Houve uma epidemia, a Secretaria de Saúde tem que 

vacinar um milhão de pessoas urgente e não tem pessoal, nessa situação a Constituição e a 

legislação amparam e protegem. De repente nossa baia encheu com as chuvas, então nessas 

situações excepcionais, de interesse público, efetivamente. Eu aprendo e vejo a cada voto de 

nossos colegas, embora ainda tenhamos nossas divergências, com todo respeito e humildade, 

um aconselha o outro, enfim, pelo menos para mim recebo com muita alegria, mas queria me 

convencer dessas situações, porque ainda não estou. Fico preocupado, cria-se uma situação. 

Nós vivemos numa situação de crise, não podemos fazer concurso, mas podemos contratar? 

Fica essa situação. Apenas ponderando essas questões, com toda a vênia, respeito e humildade 

que tenho a todos os meus colegas conselheiros. Quero acompanhar a manifestação do 

Ministério Público. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O senhor 
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me permitiria um breve aparte? Um diálogo. Nós vivemos momento de aceleradas 

transformações causadas pela introdução de métodos mais modernos administrativos, 

mastreados principalmente num conceito de informática. Qual é a dificuldade que tem, na 

minha visão, um gestor público quando calcula a lógica de um concurso público? Ele cria uma 

obrigação para o estado, passado o período de probatório, praticamente para o resto da vida. 

Mas a necessidade da sociedade exige do estado outro tipo de empenho no valor arrecadado 

dos impostos. Há uma clara exigência da sociedade por uma diminuição do tamanho do poder 

público no que se gasta com pessoal, porque o sistema que hoje as empresas privadas usam, 

também reduziram pessoa, robotizaram e informatizaram. É uma mudança em curso. Um 

gestor público com responsabilidade, penso eu, tem que pensar no que vai acontecer daqui 

cinco, oito, dez, quinze anos. Isso não existia há dez anos, o que mudou na vida de todo mundo 

nesse tempo é um aparelhozinho, o tal de smartphone. Eu entendo a lei, mas entendo que, na 

sabedoria da lei, ela deixou esse espaço de discricionariedade para o administrador, onde, 

num caso específico do DETRAN, aumenta o número de veículos, de habitações e de pessoas 

para fazer esse atendimento. Mas quanto tempo eles não criam uma metodologia onde, ao 

invés de eu ter que ir ao DETRAN, eu faça pelo meu computador os testes todos marcados? 

Diminuo o número de pessoas e permito que mais recursos voltem para a área que estamos 

vivendo no Brasil, de infraestrutura, falta de estradas, falta de portos, aeroportos, saúde 

pública, educação. Uma parte dos recursos arrecadados, uma parte muito grande, é expedida 

com nossas folhas de pagamento, e vão continuar crescendo em detrimento da modernidade. 

Então o setor público vem a ser como uma bola de ferro amarrada no pé do setor privado, 

encarecendo as contas do setor privado e aumentando impostos para se pagar. A 

transitoriedade do servidor temporário, e a Presidência teve a oportunidade de ver isso, que 

retirou todos os temporários do Tribunal. Isso foi uma coisa importante, porque reduziu um 

gasto que só foi possível fazer porque eram temporários. Em algum momento o setor público 

no Brasil vai passar por esse enxugamento, porque é uma exigência da sociedade em que está, 

que o setor público fique mais voltado para as necessidades que a sociedade faz, que não 

necessariamente um método mais rápido, efetivo, mais econômico, seja com mais pessoas 

dando assistência, mas com método dos mais modernos. Por isso entendo que os argumentos 

trazidos pela relatora estão sensatos. É por isso que eu tenho acompanhado o voto de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 814

divergência do conselheiro Luís Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro André, perfeitamente. Eu voto com a 

conselheira Rosa. Só o final, o excepcional, que tenho minha interpretação. Mas o que ela 

falou eu aprendi e parabenizo-a porque o que ela diz está na lei. Ela pega os fundamentos e 

coloca claramente, não há nada a corrigir na apresentação do voto da conselheira Rosa. Essa 

é apenas a questão de excepcional. Ela diz que a lei permite isso, mas o que a lei permite? 

Uma função que não tem essa excepcionalidade, que não houve nada excepcional que 

provocasse isso, não tem na minha visão. A relatoria da conselheira Rosa foi perfeita, mas na 

minha interpretação essa excepcionalidade que a lei autoriza não tem. Isso é isso que defendo. 

Mas ela disse tudo corretamente, não tenho o que fazer. Há mudanças, a modernização, 

planejamento, a preparação como Vossa Excelência bem disse, vamos preparar o estado para 

daqui há 20, 30 anos. O que não acho correto, o que tenho divergência é tentarmos encontrar 

mecanismos que na minha concepção não convence o Ministério Público Federal, Estadual, de 

Contas e alguns conselheiros. É tentar encontrar meios para legalizar uma coisa que não tem, 

na minha argumentação, como proteger. Eu aplaudo Vossa Excelência perfeitamente, o estado 

tem que se preparar para isso, para o futuro, para encarar essa realidade com uma redução de 

quadro. As empresas privadas contratam temporariamente, isso tem em várias épocas do ano, 

empresas que prestam serviços como o caso da minha família, quando se pega um contrato 

grande, tem que levar tantas mil toneladas, aquilo tem um período de seis meses, um ano. 

Então se contrata pessoas temporariamente para fazer aquilo e é natural que ao final disso se 

enxugue, porque há uma busca de apresentar resultados, produtividade e buscar o lucro. A 

produtividade e o lucro do estado é melhorar a qualidade de vida das pessoas. É dar mais 

saúde, educação, etc. Esse é o lucro do estado e da administração pública. É termos uma vida 

melhor, irmos no posto de saúde e ter remédio, um médico. Esse é o resultado, na minha 

interpretação, do que é o lucro da empresa e, entre aspas, do estado. Está trabalhando e 

produzindo resultados positivos para nossa população. Há quantos anos batemos nessa mesma 

tecla? E tenho certeza que Vossa Excelência, como todos os conselheiros e cidadãos, quer um 

estado eficiente, enxuto, que produza, e não uma máquina inchada. Não é o caso do Pará, que 

ao contrário, é um exemplo para o Brasil. Isso é um detalhe pequeno perto do resultado que a 

gestão pública do estado apresenta para o estado e para o Brasil. É uma coisa extraordinária. 
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Graças a Deus o governador trabalha de uma maneira que apresenta resultados positivos, e 

deve estar entre os três primeiros melhores estados administrados financeiramente, planejado, 

preparado. Isso é indiscutível, são pequenas questões, como essa e outras que temos 

divergência e é natural. Vamos debater sobre essa questão e espero ser convencido, estou 

aberto a isso sem problema nenhum. Eu já tenho convencimento que tive a oportunidade de 

conversar com o sistema penal, veio aqui e falou da defesa de um processo. Eu não vejo essa 

manifestação de outros órgãos. Tem que haver uma justificativa para a situação levantada 

importante, pois Vossa Excelência tem que ser considerada sim, mas como fazemos? Qual é o 

planejamento, a preparação que estamos fazendo para o futuro? Senão novamente vão passar 

20 anos ou 15 anos e vamos estar falando aqui de contrato temporário sem necessidade. 

Espero que não, mas agradeço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Esse é um assunto muito grande, porque envolve administração e 

planejamento. É praticamente uma Secretaria de Finanças. É muito dinheiro que passa pelo 

DETRAN. Se formos rigorosamente ver a estrutura e o planejamento do DETRAN, nós não 

sabemos, nós estamos fiscalizando, é esse cuidado que entendo e estou sempre admirando a 

manifestação da conselheira Rosa, como também do conselheiro Cipriano, de cairmos aqui 

naquela situação para não dizer do sujeito que não tem opinião, às vezes alguns têm razão, 

embora divergente porque são coerentes e bem estruturados em seus pensamentos. Mas nós 

vemos no estado brasileiro ao longo do tempo que basicamente a exceção tem se tornado a 

regra. Há casos em que a lei contempla como excepcionais pela natureza de sua execução e 

outros que nem tanto. A nível bem geral, conselheira Rosa, logicamente que uma contratação 

quando na área da saúde, latu senso, ou no sistema penal, ela teoricamente tem muito mais 

excepcionalidade que uma do DETRAN. Aquilo, e ali de fato, os doentes renais de todo Brasil 

estão esperando seis meses, e quando chega na hora, o sujeito já morreu. Então o Brasil 

discute muito hoje a questão da privatização, da estatização de nossos órgãos, secretarias e 

departamentos. Eu sempre tenho dito ao longo do tempo, conselheiro Cipriano, o conselheiro 

Luiz Cunha deve se lembrar disso, fazia parte de nossos debates. Não estou indo contra a nem 

um e nem outro, mas se a privatização fosse a panaceia da solução de todos os problemas 

brasileiros, estava tudo privatizado e resolvido. Não é assim, e não tem sido assim na saúde. 

Tem algumas melhoras nas rodovias, outras nem tanto. Se eu fosse entrar nessa conversa, não 
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por minha contribuição, mas certamente das contribuições que ouviria dos meus pares e do 

ilustre procurador do Ministério Público, essa sessão seria praticamente infinita, porque o 

tema é encorajador, polêmico, estimulador e penso apenas, por exemplo, que estamos tratando 

do DETRAN, extremamente importante para nosso estado. Quem sabe uma conversa, não tem 

uma sexta-feira sugerindo ao conselheiro Luiz Cunha, coordenador da escola hoje, ele vem 

aqui fazer uma radiografia do DETRAN, o que pensa para esse estado gigantesco, se a questão 

ao longo do tempo, não de agora, meio não bem esclarecida com os famosos currais dos carros 

que ficam depositados no DETRAN. Discutimos hoje na questão urbana a possiblidade do solo 

para abrigar as pessoas que necessariamente deveriam sair de determinado local, para que as 

obras de infraestrutura pudessem se fazer, e tem algumas áreas gigantescas que servem de 

depósitos. De quem são essas áreas? Quanto o DETRAN paga por elas de aluguel para 

estacionar as carcaças que ficam sucateadas lá? Aqui mesmo a prefeitura tem numa área 

nobre de Belém com centenas, milhares de veículos em áreas extremamente valorizadas que 

poderiam abrigar um hospital, o desafogo de um pronto socorro ou a construção de escolas. 

São essas coisas que de maneira respeitosa queremos ver esclarecer no setor público e que, às 

vezes, não conseguimos. Então deixo aqui essa sugestão para que essas indagações todas que 

são procedentes do conselheiro Cipriano, como também acolho muito a manifestação da 

conselheira Rosa, e a sugestão para que, quem sabe, pelo DETRAN, essas indagações mínimas 

e do público em geral passemos a saber, porque na realidade se há um órgão que não pode se 

queixar de dificuldade financeira é o DETRAN. É quase outra SEFA, se for o caso. E o 

Tribunal deve estar perfeitamente esclarecido sobre isso. Mas eu quero louvar a manifestação 

do Conselheiro Cipriano, respeitosamente também acolher todas as colocações feitas pela 

conselheira Rosa e dizer que é um tema que pode ser apaixonante, e merece muito mais 

discussão sobre ele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Conselheiro Nelson, eu agradeço. Conselheiro André, como está sendo feito 

muito e acontece no mundo inteiro, e aqui no Brasil tem muitos, qualquer prefeitura, governo 

do estado, os órgãos terceirizam os serviços. A prefeitura quando contrata uma empresa para 

asfaltar uma rua, está terceirizando. Quando ela contrata uma empresa para recolher o lixão, 

está terceirizando e, assim, sucessivamente. Muitos órgãos, principalmente em Brasília que 

tenho conhecimento nas centrais, no Supremo Tribunal, Tribunal de Contas da União e outros, 
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a própria Polícia Federal, eles terceirizam serviços. Aqui no próprio Tribunal tem uma 

empresa terceirizada, que não são essenciais para o papel daquele órgão. Então contrata-se 

uma empresa para terceirizar os serviços. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só para complementar, conselheiro Cipriano, que coloca muito 

isso. Às vezes não temos uma área urbana preparada e apta a receber dezenas, centenas e até 

milhares de moradias para abrigar o ser humano, e estão lá ocupadas por carcaças de um 

carro. É uma inversão, não há possibilidade de fazer alocação de pessoas, que seria 

indispensável para a execução de obras de infraestrutura. Aquela área nobre e espetacular 

está lá colhendo as carcaças. É uma contradição monstruosa. São áreas urbanas, dentro e 

perto da cidade, e não tem condições para fazer a melhoria da habitação popular. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Talvez, conselheiro André, a visão que Vossa Excelência apresentou, que é de extremamente 

acompanhar essa evolução e modernização, talvez o encaminhamento resolveria o problema 

do questionamento de contratação temporária. Aí não teria como você questionar essa questão 

do serviço público, porque é uma empresa que presta um serviço terceirizado e acabou o 

problema. Todo DETRAN tem suas atividades, entre elas a principal é essa. E para essa temos 

que fazer concurso ou não; e para outros serviços uma empresa só para terceirizar todos os 

serviços do estado, ou várias entidades, talvez seria uma solução do problema. A SEDUC faz 

isso, contrata empresas para fazer limpeza, prestação de serviço, portaria. A própria 

Secretaria de Saúde, de Segurança, Polícia Federal. Você chega na PF e tem uma pessoa que 

atende na recepção, que não é servidora efetiva, não passou em concurso público. Ela é de 

uma empresa terceirizada que está lá para fazer aquele protocolo. Acho que assim 

encontraríamos a questão. Como o conselheiro Nelson levantou algumas questões do 

DETRAN, as empresas que prestam serviço para o DETRAN e vários serviços que ele tem e 

precisa, como é essa questão? Enfim, é apenas isso. Não há nada pessoal aqui, quem sou eu 

para questionar o brilhante voto e relatório da conselheira Rosa, sinceramente e de coração 

falando. É divergência nossa aqui, hoje tiveram várias votações por maioria, e é exatamente às 

vezes essa interpretação que temos. Mas nunca mais teve 9 a 1. A conselheira Rosa é torcedora 

do bicolor, pode não gostar também. Então é isso conselheiro Nelson e conselheira Rosa, a 

senhora compreende perfeitamente que não há absolutamente nada, e a senhora obviamente 
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nos ensina e falo isso publicamente, pelo conhecimento e origem de Vossa Excelência, a vida 

dedicada. Inúmeras vezes eu peço contribuição e ajuda de Vossa Excelência, mas temos essa 

interpretação divergente, como pode haver um dia de Vossa Excelência, ao contrário é normal, 

mas isso vem há alguns anos. O conselheiro André apresentou a preocupação para o futuro e 

isso vai acontecer, é natural. O estado hoje é pesado e nenhum lugar do mundo existe mais 

isso. Quem insistir nisso vai perder muito. Então há essa necessidade, eu vejo que o estado vem 

caminhando nessa direção. Vejo com muito respeito data vênia todas as situações, inclusive 

essa. Mas o estado vem sendo muito bem conduzido, isso é indiscutível. Esses detalhes que 

queremos ajudar de alguma maneira a melhorar. Eu voto com o Ministério Público, Sra. 

Presidente, acompanhando o voto do conselheiro Nelson. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para responder à questão 

da excepcionalidade. Não é o registro que é excepcional; o registro é deferido ou não. 

Excepcional é a situação da administração pública estadual. Existe uma prática administrativa 

adotada ao longo dos anos e está sendo mudada gradativamente. O estado já diminuiu 

sensivelmente a contratação de temporários, antes era feita diretamente. Hoje vieram esses 

procedimentos e princípios administrativos. Esse é um processo seletivo que o senhor 

questionou, que o Tribunal de Contas de São Paulo prevê a contratação temporária por 

processo seletivo. Existe uma legislação, uma deliberação TCA 15248/2004, que em seu Art. 1º 

disciplinou a admissão de pessoal por prazo determinado para atendimento de situação de 

excepcional interesse público deve sempre ser precedida de processo seletivo, salvo os casos de 

comprovada emergência que impeça sua realização. O processo seletivo já passou até a ser 

adotado pelo estado por recomendação dessa corte de contas. Exonerar todos os servidores 

temporários do estado sem um período de transição implicaria em tornar a atividade pública 

ineficaz, além de elevados custos indenizatórios. Esses servidores têm reconhecidamente pela 

jurisprudência a esses direitos. Então o que o Tribunal tem tentado, e nós com nossas decisões, 

é viabilizar uma mudança gradativa desse status quo para que futuramente, se possível, todos 

sejam concursados. O próprio TAC que foi firmado é justamente para isso, para encontrar um 

equilíbrio da situação e para que não se inviabilize o estado. Eu concordo com as palavras do 

Dr. André Dias, que há pouco foram proferidas. É só essa questão, estamos tentando usar o 

equilíbrio. Além disso, o estado exonerando todos os temporários e admitindo concursados, a 
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capacidade formativa do estado é gradativa também. Ela não capacita recursos humanos 

imediatamente. É preciso que haja essa transição e eu vejo que a melhor maneira, a menos 

prejudicial ao funcionamento do serviço público, é que isso seja feito gradativamente. Essa é 

minha justificativa, a proteção do serviço público e da segurança pública. O DETRAN é 

importante, a atividade-meio existe para garantir o exercício da atividade fim. Só o gestor pode 

dizer da necessidade que ele tem, então ele tem o direito à discricionariedade da contratação 

que a lei permite. Há fundamentos legais para contratação. Condena-se a contratação 

temporária sim, deve-se prestigiar o concurso público, a seleção, mas isso tem que ser feito de 

forma gradual. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: O governador Almir Gabriel assumiu o primeiro mandato em 1990, se não 

estou enganado. Naquele momento o estado não tinha condições de pagar nem a metade da 

folha, as contas estavam bloqueadas. O governador foi obrigado a exonerar todos os 

temporários no estado, foram cerca de 27 mil ou 30 mil, aproximadamente. Os números estão 

na história para serem esclarecidos. Ao contrário do que falou Vossa Excelência, o Estado não 

parou, houve uma mudança muito boa, para melhor e o estado passou a trabalhar melhor, 

produzir mais e foi um grande governo, pelo o que tenho conhecimento das obras que foram 

realizadas no estado e em várias situações. Temos vários exemplos para falar do que ocorreu. 

Agora em 95, são 20 e poucos anos atrás, então passou-se a conversar sobre isso. A folha de 

pagamento era em torno de 90 e poucos por cento, ainda não tinha legislação que cobrava as 

limitações. O governador simplesmente foi obrigado a exonerar todos os temporários, de 25 a 

30 mil pessoas. “O estado vai parar, esse estado vai acabar”. E não aconteceu nada disso. 

Desde lá que vemos conversando, os deputados estaduais André, Luiz Cunha, Nelson, fica 

nessa questão. Esse argumento não vejo muita força, porque já aconteceram outros exemplos 

que não parou e nem quebrou nada. A situação que o Brasil e o estado se encontram, também 

não vejo, porque não vejo em caráter excepcional autorizar a contratação temporária 

excepcional, mas proibindo que a partir de agora se contrate. Não, fica se mantendo a 

excepcionalidade. O estado tem mecanismos para fazer isso. Acabei de dar um exemplo, 

porque não sou dono da verdade, mas cada um imagina a estrutura de técnicos especialistas 

que o estado tem, para não ficar caindo nessa situação, quem sabe com novos procuradores e 

juízes vão acabar caindo aqui alguém entrar com uma ação de improbabilidade e fazer essas 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 820

coisas que a senhora já sabe que tem ocorrido, que é essa permissão, fazer vista grossa. Hoje 

em dia não acontece mais isso, as pessoas estão em cima cobrando, o mundo inteiro e inclusive 

nós. Terceirização, tem vários outros mecanismos, eu concordo com o conselheiro, faz um 

concurso público e você tem responsabilidade com aquele servidor para a vida inteira. Então 

vem outras coisas, não é só salário, tem encargos, planos de saúde. Não tem mais, é difícil você 

mexer nessa questão. Mas até isso está sendo discutido em Brasília há muito tempo, esse 

negócio da pessoa ter que ficar. Até a situação dos conselheiros, que tem que baixar de 

vitalício para dez anos, um servidor público também tem que ter. Toda hora está se discutindo 

essa questão, que é grande como disse o conselheiro Nelson. Passamos muito tempo 

conversando, debatendo e tocando na questão. Eu vou me posicionar assim porque vejo que 

temos muito a conversar sobre isso, e posso humildemente tentar de todas as formas contribuir 

no que eu puder no sentido de melhorar, porque queremos que melhore não só a questão de 

temporário, mas qualquer outra questão. Sempre queremos o melhor. Conversei muito com o 

conselheiro Nelson sobre a questão do lixão, e desde a Câmara Municipal falamos sobre isso. 

Ele também foi vereador e sabe disso, quantas vezes nós questionamos isso. Precisa o 

problema explodir para todo mundo tomar conhecimento ou providências. Nesse momento 

agora já deveria estar preparando outro terreno, outra área para receber quando esse estiver 

esgotado. Ainda não acabamos nem de resolver esse. Ficamos esperando as coisas 

acontecerem, isso que a administração moderna não permite. Você tem que pensar no amanhã 

e preparar para o amanhã, não pode ficar pensando “acabou e entregou”. E o problema como 

fica? É isso conselheira, eu acho que Vossa Excelência defende e coloca de uma maneira 

corretíssima. Não há o que questionar, de coração e sinceramente, o voto de Vossa Excelência, 

o relatório, mas a interpretação dessa excepcionalidade é que apresento minha divergência. 

Há manifestações diversas, inúmeras no sentido de que há anos o estado encontra uma solução 

para tentar equacionar esse problema. Estamos aqui parecendo chatos, muitas vezes 

incompreendidos, mas isso é para o bem da administração e para o nosso estado. É para o bem 

da nossa população. Eu acho que, às vezes, por defender um ponto de vista, não somos 

compreendidos, mas no fundo ou só se vê amanhã, no final o Ministério Público tinha razão, o 

conselheiro Nelson tinha razão. Quantas vezes já dissemos aqui uma coisa que me levantou, e 

são várias. Assim eu compreendo perfeitamente, como há casos excepcionais que eu me curvo. 
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Acabei de falar aqui do sistema penitenciário, é diferente, é uma situação peculiar e existem 

algumas questões que precisam ser levadas em consideração. Mas o serviço temporário para o 

DETRAN, auxiliar administrativo, eu não sei. Sabe o que acontece, conselheira Rosa? Acaba 

entrando todos nessa questão de excepcionalidade. Não são todos excepcionais. Você pode 

encontrar na área da saúde, e acaba encontrando uma excepcionalidade. Na área do sistema 

penal vamos lá encontrar uma excepcionalidade, mas tem casos que você vai procurar e não 

vai achar. Vamos cair naquela situação de fazer o concurso público e ficar com o 

compromisso. Então terceiriza, o cara vai ficar na portaria, vai bater um carimbo, terceiriza. 

Você legaliza uma situação. É isso, não quero me alongar mais. Presidente, agradeço a 

paciência de Vossa Excelência e dos meus colegas, agradeço a palavra da conselheira Rosa, 

do conselheiro André e do conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Cipriano puxou um assunto e acho que 

isso precisa ser deixado muito claro. Nada contra o servidor temporário, porque esse estado 

deve muito aos servidores temporários. O que estamos reclamando de certo modo é a ausência 

do planejamento do estado, porque passa a ser uma maldade. Aquela pessoa como nós 

assistimos em muitos casos, que são contemporâneos, pessoas que prestaram serviços enormes 

ao estado e de repente ficam sem um amparo previdenciário e trabalhista desejado, porque o 

estado, o conselheiro Odilon outro dia até teve a gentileza de tocar num assunto, que é o 

tamanho do estado brasileiro. O servidor público, o cidadão, tanto faz ele ser comissionado, 

efetivo ou temporário, tem o mesmo valor. Não se pode discriminar uma pessoa por ser efetivo 

ou temporário, o efetivo não vale como pessoa mais que o temporário ou do comissionado. O 

estado brasileiro ao longo do tempo, ao invés de caracterizar eventualmente em situações que 

possam ser terceirizadas, essas são novas, nem em relação as anteriores, o que se discutia 

muito, eu ia abordar aqui, porque faz parte do raciocínio, é que por exemplo o município de 

Capitão Poço tinha um número enorme de temporários, muito mais que Santarém e 

Ananindeua porque aqui não era utilizado não no interesse público à época, era uma 

politicagem que se praticava, e isso que se deve coibir. O serviço temporário é necessário. O 

que muitas vezes encontramos? O estado quer cruzar os braços, virar as costas: “Não fui eu 

quem fiz”. Foi o estado que fez. Eventualmente há possibilidade, como fez essa casa que ainda 

alguns temporários terem sido aproveitados como comissionados. Reduziu-se o efeito da 
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catástrofe ou não? Mas as outras repartições que não sabem seus tamanhos criam esse tipo de 

problema. Quero deixar muito claro e com respeito a todos, o cidadão que presta o serviço 

tanto faz ser temporário, comissionado ou concursado, tem o mesmo valor. Eventualmente 

porque uma pessoa faz um concurso e é aprovado com méritos e elogios, ocupa uma função 

sim, mas o cidadão faz a mesma coisa que o temporário e o comissionado. São cargos criados 

em lei, ou os comissionados não são criados assim? Não passa por uma janela, para que a 

administração possa suprir as necessidades com cargo comissionado. A luta não é exatamente 

nesse momento para esse governo, é a letargia como perguntei aqui, um órgão como o 

DETRAN nós não conhecemos. Somos Tribunal de Contas e é uma arrecadação fantástica ali 

dentro para se discutir. É nesse sentido. Então temos que ter cuidado para discutir o estado 

brasileiro, como reconheceu a ministra e presidente do STF. Em relação ao Judiciário, temos 

erros, vamos reconhecê-los e consertá-los, é só isso. Não há como discriminar pessoas, valem 

a mesma coisa, o temporário, comissionado e efetivo. Não fez concurso? Bacana. Eu fui 

comissionado tantas vezes na vida e também era concursado na universidade. Era a mesma 

pessoa. Quanto o Estado brasileiro, inclusive o Pará, deve para os temporários e, às vezes, ele 

vira as costas porque não quer assumir. Nós todos aqui, já perguntei isso, quando os atos são 

ilegais, e se prorrogam sucessivamente, quem é o responsável? Foi o servidor que assinou o 

ato? O Brasil precisa punir. Me lembra do João Santana, grande comentarista e jornalista. O 

conselheiro André conhece muito, porque era botafoguense como ele, mas era um jornalista 

embora nada esportivo, de grande verve e vocabulário. Ele dizia algumas vezes: “Eu quero 

saber o irresponsável por isso”. E o Brasil a todo tempo tem colocado a responsabilidade nas 

costas do servidor, não do ordenador. O dia em que os ordenadores das atas ilegais forem 

responsabilizados, essa farra acaba. No Brasil o que está se assistindo é isso: “Eu não sei, 

também não sei”. E nem estou nem me referindo ao presidente Lula nesse aspecto, isso é 

generalizadamente, com a responsabilidade de estarmos com uma fala gravada aqui pela 

intranet. Eu não estou escondendo posição, defendo isso há 30 anos. Os grandes responsáveis 

das ilegalidades cometidas no serviço público continuam achando graça, essa é a grande 

verdade, e querem responsabilizar o pobre servidor. Isso é errado, não concordo com isso e 

assumo todas as responsabilidades da palavra que digo aqui. Não quero descer em detalhes, 

mas se algum dia alguma autoridade me colocar na parede eu desço em detalhes. Isso é que 
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precisamos prestar atenção e valorizar o ser humano, o servidor é concursado e tem méritos, 

mas o comissionado também. Por que vou chamar comissionado? Porque ele tem mérito para 

prestar serviços. Ele é ilegal? Tem que ser carimbado como se fosse um irresponsável? Agora 

mesmo vimos discursos nesse sentido. O que vai em detrimento a dignidade de um servidor que 

possamos fazer comissionado? Nenhum. O temporário que foi colocado nessa condição? Agora 

os irresponsáveis por isso estão realmente flanando, estão faltando responder sobre a 

responsabilidade que deviam ter no serviço público. Essa é minha opinião aqui ou fora, 

gravado ou sem ser gravado. Quando converso com pessoas que às vezes querem minha 

opinião, esse instrumento fantástico que é o celular, instrumento do bem e do mal, porque 

utilizando para o bem é fantástico, mas para o mal as gravações indevidas, indecorosas 

daqueles que não têm caráter para sustentar suas posições, eu digo estão gravando? Pode 

gravar, não tem problema que gravem minhas palavras, elas são sustentadas aqui numa 

reunião com seis, sete, oito, mas vou sustentar na frente de milhares se for o caso, como era no 

caso da Assembleia Legislativa com os tais temporários. Mas é só esse município que tem 

temporários? Os outros não têm? É porque utilizam os pobres, às vezes os incrédulos, para 

satisfazer, e são os menos nobres. Os irresponsáveis no Brasil e a grande parte não está sendo 

chamada para prestar contas de seus atos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Sra. Presidente, considerando o horário, eu vou declinar 

de fazer um comentário sobre o debate, que acho saudável. Acho que um colegiado precisa 

passar por isso, debater mais, divergir mais, questionar mais. O que aconteceu aqui hoje acho 

maravilhoso, porque isso nos fortalece e nos enriquece, até mesmo as decisões que tomamos 

hoje levando em conta as divergências, uma decisão de registro por maioria e caráter 

excepcional, significam muita coisa. O colegiado está pensando diferente, diverge, os 

entendimentos são diferentes, tudo isso é saudável. Valorizo todas as falas aqui, dou 

importância porque tudo tem fundamento; o que é contra e a favor. No momento que eu decidir 

como gestor fazer o concurso público, eu não fui unanimidade nisso, mas eu fiz porque 

precisava fazer. A área fim no Tribunal só o efetivo pode cumprir essa função, então tinha que 

fazer. Temos na casa 70 servidores para se aposentar. Agora para nomear temos que ver as 

possibilidades da instituição. É um processo. Temos quatro anos para fazer isso. Eu acho que 

não passei uma bomba para a nova gestão, a presidente está conduzindo muito bem, 
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enfrentando o problema e vai passo a passo resolvendo. O Estado é uma coisa muito complexa, 

o que me alivia e me tranquiliza muito nos meus votos e no que vou falar agora, conselheira 

Rosa, que achei seu voto muito bem fundamentado. Por sinal hoje a senhora fez belíssimos 

relatórios com votos também maravilhosos aqui na sessão. DETRAN, eu tive a oportunidade de 

conhecer um pouquinho mais dele, porque minha esposa passou por lá em dois momentos. Num 

primeiro momento era fazendo em torno de 11, 12 anos; outro vai fazer seis anos. Ela foi por 

indicação política, muito embora ela sendo técnica servidora efetiva. A indicação política que 

ela levou para o DETRAN é justamente pela condição técnica e efetiva dela em dois momentos 

distintos. Num momento estava calmo e tranquilo, outro momento de turbulência e dificuldades 

enormes. Ela ficou pouco tempo, primeiro momento foram nove meses e depois seis meses. 

Faça o relatório, mostre o que você recebeu e o que está entregando, mas diga uma coisa ao 

governador. E ela disse. O que eu queria dizer ao governador? Não entregar o DETRAN para 

partidos, por ser um órgão de arrecadação que necessitaria de uma indicação técnica para 

gerir o DETRAN. Ela disse ao governador. Num primeiro momento o governador disse que não 

tem como, já tem uma pessoa para lá, já foi dado para uma indicação política. Só que o 

governador em seguida voltou atrás, não sei se valorizou o que foi dito, em dois momentos já 

conversei com ele sobre o DETRAN e ele fez duas mudanças interessantes. A primeira ele 

colocou um delegado, e no meu entendimento o delegado fez um trabalho muito bom, um 

delegado de carreira da Polícia Civil. Hoje quem está à frente do DETRAN é uma servidora 

efetiva da Secretaria da Fazenda, extremamente técnica. Eu sinto que o DETRAN passa por um 

processo de evolução. Eu ainda considero, conselheiro Nelson, e pode ter certeza que vou 

incluir na pauta para convidar o DETRAN para ser integração. Eu acho o DETRAN um dos 

órgãos mais complicados da administração pública estadual. É um órgão de segurança 

pública, uma coisa complexa porque envolve muita coisa, muita gente. Inclusive quando fala 

em corrupção no DETRAN algumas coisas não têm a ver diretamente com o órgão, mas com 

autoescola, que facilita a vida de quem vai tirar uma habilitação e não está preparado, vende 

aquilo. É muito complicado o negócio. Mas vou deixar para outro momento, quem sabe na 

sexta da integração vamos ter a chance de debater toda essa situação do DETRAN. É um 

negócio complicado. Para mim, no meu entendimento, ele deixa a desejara como prestador de 

serviço à sociedade. Era para ser um trabalho primoroso, porque é um órgão que arrecada 
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muito. Tem instalação do DETRAN no interior que faz vergonha. É um órgão que não presta 

um bom serviço e cobra caro, muito caro pelo ruim serviço prestado, essa é a realidade. Mas 

eu faço a crítica e reconheço que da parte do governo do estado do Pará e da atual gestão do 

DETRAN, que nunca cumprimentei, nunca vi pessoalmente, eu acho que o primeiro nome dela 

é Andreia, há um esforço muito grande no sentido de tentar colocar o DETRAN nos trilhos. Eu 

encerro, ao votar concordando com o relator e dizer conselheiro André, o Pará, não diferente 

do Brasil, ainda enfrenta o problema de uma cultura na administração pública que temos que 

derrotar, do jeitinho, tem que ser assim, do exagero de temporário. Eu sou a favor do 

temporário, mas dentro de um critério da excepcionalidade. Tem umas coisas, a exemplo do 

que fizemos aqui, e Vossa Excelência Abordou e também foi muito feliz o discurso, faz um 

concurso, nomeia uma pessoa e é um contrato definitivo. O temporário tem dois anos para 

desfazer e acabou. É uma decisão muito importante em fazer um concurso público. Mas eu 

encerro dizendo que temos cobrado muito o governador, a SEAD tem vindo muito aqui. Ontem 

mesmo eu participei de uma reunião com a presidente e com o presidente do IGEPREV. O 

maior assunto é a parte processual. É construirmos a melhor solução para facilitar o trabalho 

deles e o nosso aqui. Mas temos procurado, isso devemos a todos vocês desde o momento que o 

conselheiro Nelson começou a instigar o estado nesse sentido e também o trabalho preventivo 

nosso que evoluiu bastante, cresceu bastante. E veio uma sequência de todos os presidentes, 

conselheiro Cipriano, que passou quatro anos, conselheira Lourdes antes do Cipriano, que 

agora retorna e eu durante dois anos, o trabalho nosso fez com que o estado pudesse melhorar, 

tem muito a fazer. Mas o tribunal continua fazendo o seu papel, por isso eu quero valorizar o 

debate de hoje, eu achei muito bom. E eu acho que um colegiado que se preza tem que fazer 

isso que nós fizemos hoje, debater e divergir e isso só nos fortalece. E eu encerro, conselheira 

Rosa, votando e concordando com o parecer de Vossa Excelência. Obrigado. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu quero fazer algumas 

ponderações. Eu solicitei os autos para verificar o momento em que as duas pessoas foram 

contratadas e elas foram contratadas em agosto de 2016. A LRF é preciso que se diga que o 

TAC possibilita a contratação. O TAC, eu acredito, do DETRAN também foi prorrogado e 

daqui dos autos consta a portaria de nomeação de uma comissão para um futuro concurso. 
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Entretanto há de se ponderar algumas situações. O estado está acima do limite prudencial, a 

lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 22, parágrafo único, inciso VI, que proíbe a 

admissão de pessoal. O governador do estado ciente de sua responsabilidade baixou o decreto 

1.513 de 30 de março de 2016 suspendendo toda e qualquer contratação de temporários por 12 

meses. E aqui eu vou adentrar nas falas do conselheiro Nelson e Cipriano, temos problemas 

com pessoal e que o governador está ciente disso, Vossa Excelência lembrou um fato histórico, 

conselheiro Nelson, chamou a atenção da responsabilidade dos ordenadores, o dirigente do 

DETRAN aqui não obedeceu ao decreto do governador. Desrespeitou a lei. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu queria só tirar a dúvida sobre 

o decreto, se no decreto o DETRAN não está como exceção por ser da área de segurança, é 

isso que eu estou com dúvida agora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Veja bem, a própria LRF, traz exceções, áreas de segurança e 

educação, para servidores que se aposentam ou falecem. Mas o governador, quando baixa o 

decreto, a única exceção que ele faz para o poder executivo é que passe pelo sistema gestor, o 

SIGOV, e junto a ele, ao governador, ou seja, o governador vai dizer o que é exceção. E eu 

apreendi os autos para ver se o governador se manifestou em algum momento e para ver se 

esse conselho gestor se manifestou, não é isso, eu acredito que o governador não quer se 

contratem temporários e o período de vigência do decreto. Eu vou acompanhar a divergência, 

portanto, para não me delongar mais. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu acompanho a relatora. A presidência proclamou o 

Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria (4x3). Nos termos do disposto no artigo 

247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em 

que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o 

seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do 

Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou existirem assuntos na 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu gostaria de dizer 

da minha alegria que recebo neste plenário pela primeira vez um casal de netos, o Vinícius e 

Manoela, que saíram da escola e vieram assistir uma sessão plenária. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Essa é avó por merecimento 

e não por idade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 
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Lourdes Lima de Oliveira: Se encontram aqui neste plenário e eu fico feliz de terem saído 

da escola e terem vindo assistir a sessão plenária. Esta Presidência reapresenta para a 

apreciação do tribunal pleno e deliberação de uma futura sessão plenária a minuta de 

resolução propondo diretrizes a serem observadas na elaboração de normas para a 

formalização de processos e contas anuais de gestão, visando o alcance dos objetivos 

estratégicos acerca da efetividade, agilidade e qualidade do processo de controle externo. 

A nova proposta decorre das emendas propostas pelos conselheiros Odilon Inácio Teixeira 

e pela conselheira substituta Milene Dias Cunha, conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

também apresentou emenda por meio de sua assessoria. Ressalta-se que a proposição está 

calcada em critérios de seletividade, materialidade, relevância e risco com o impacto 

positivo no cumprimento dos objetivos estratégicos. Otimizando a execução das ações de 

fiscalização, uma vez que os esforços de auditoria estarão direcionados para os objetos 

relevantes. A iniciativa sugere a adaptação aos atuais modelos de fiscalização e 

implementados na modernização dos tribunais de contas brasileiros, concretizando os 

princípios da eficiência e da razoável duração do processo previstos em lei pela 

constituição. Esta presidência também apresenta um pequeno relatório de viagem 

realizado em 08 de maio, onde estivemos em São Paulo, juntamente com os presidentes dos 

tribunais de contas de todo o Brasil na sede da escola paulista de contas públicas 

localizada no tribunal de contas de São Paulo e participando de reunião técnica dos 

presidentes e dos dirigentes da ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil. Estiveram presentes nessa reunião o presidente da ATRICON, o doutor 

Valdecir Pascoal, 25 presidentes, três vice-presidentes de TCs brasileiros e o presidente do 

IRB, conselheiro Sebastião Helvécio. A reunião foi coordenada pelo presidente e foi 

proposta pelo presidente do tribunal de contas de São Paulo e pelo presidente do tribunal 

de contas do Mato Grosso do Sul, sendo coordenada pelo presidente do tribunal de contas 

de São Paulo, o conselheiro Sidney Estanislau Beraldo. Vários assuntos foram discutidos 

nessa reunião e posteriormente nós discutiremos em reunião do colegiado os assuntos, 

inclusive essa presidência levou a opinião de todo o colegiado discutido em reunião do 

administrativo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 
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Teixeira: Obrigado, presidente. Apenas para informar ao plenário e colegiado que na 

terça-feira, no próximo dia 16 de maio de 2017, a rede de controle da gestão pública do 

Pará na qual este tribunal de contas faz parte por solicitação de Vossa Excelência, e que 

esse relator acompanha, promoverá um evento dos cinco anos da lei de acesso a 

informação no auditório do Ministério Público do Estado, das 09 às 12 horas. Nesse evento 

haverá palestras que falarão da LAI, uma valiosa ferramenta de cidadania, e a escala 

Brasil transparente, a terceira edição que tem como ênfase o estado do Pará sobre os 

portais de transparência dos municípios paraenses, já que a rede de controle também 

envolve o TCM. E manhã de ontem nós tivemos uma reunião dela no TCM e o doutor 

Daniel Lavareda, presidente daquele tribunal, neste dia, proferirá palestras inclusive com 

o tema de selo de gestor transparente de 2017 e 2018 das ações promovidas pelo TCM e 

dos bons êxitos que eles estão tendo e, ao mesmo tempo, promovendo aqueles gestores que 

melhor qualificam a transparência. É bom lembrar que o TCM já prevê em sua lei orgânica 

o termo de ajustamento de gestão e por conta dos portais de transparências que eram 

muito incipientes no estado e principalmente nos municípios, ele assinou praticamente com 

todos os municípios TAGs, Termos de Ajustamentos de Gestão, e apenas 20 não se 

ajustaram até o presente momento. E o TCM ciente disso criou um selo para prestigiar os 

gestores que são transparentes, que a transparência muito mais que a publicidade deve ser 

enaltecida porque não basta colocar informações à disponibilização. É preciso que essas 

informações sejam entendidas pela sociedade, fomentando como sempre o controle social. 

Nesse dia também haverá a conselheira Milene, que participará desse evento mediando a 

mesa, é um dia que infelizmente, ou felizmente, depende da ótica de cada um, teremos 

sessão, mas, conselheira presidente, eu não tendo processos em pauta, eu me encaminharei 

para o evento representando o tribunal a pedido de Vossa Excelência, com certeza, então, 

nesse dia, não havendo defesas, eu peço à Secretaria que, conforme for a pauta, eu tenha já 

antecipadamente uma inversão para que eu possa me deslocar para lá. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Tranquilamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Ótimo. Então se não há nada meu, eu já peço para os meus pares para me 
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ausentar no dia 16 de maio da sessão plenária. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência está com 

toda a permissão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: No mais, presidente, eu quero cumprimentar o doutor Patrick e desejar a ele 

votos de vida longa e próspera ao lado de seus amigos e familiares. Muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

quero louvar a ação do TCM nesse sentido. Aproveitando a manifestação do conselheiro 

Odilon, dizer que há poucos dias a televisão brasileira praticamente em todos os 

noticiários tornou público que o Brasil entre os países do mundo ocupa a 12ª posição no 

que se refere à divulgação das informações no ranking da transparência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Para não perder a 

oportunidade, conselheiro Nelson, eu agradeço o aparte de Vossa Excelência, dizer que as 

inscrições, o principal, eu deixei para falar depois, então eu não posso perder o fio da 

meada, e já agradeço antecipadamente a Vossa Excelência. As inscrições já estão abertas 

online, no www2.mppa.mp.br/safu. E todos aqueles servidores que tiverem a 

disponibilidade, pessoas da sociedade, isso também está sendo afixado em vários locais, 

poderão participar desse nosso evento, que ocorrerá em um auditório, Nathanael Farias 

Leitão, na rua João Diogo, nº 100, no Ministério Público. Muito obrigado, Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Excelência, obrigado pelos agradecimentos de Vossa Excelência. Mas eu dizia porque faz 

parte do tema, isso é noticiário de amplo conhecimento da sociedade, que o Brasil de fato 

ocupa o 12º lugar na lista dos países transparentes no que se refere à administração 

pública. Entretanto, isso foi feito em uma grande enquete com as pessoas na rua, a 

divulgação global dos dados e remete o Brasil para uma situação não muito positiva no 

que se refere ao detalhamento dos gastos, quer dizer, na hora que se pergunta, “ele gasta 

tantos por cento disso”, o cidadão não sabe, ele tem dificuldade para interpretar, então, 

eventos como esse, nós temos que ser muitas vezes, eu me recorri até ao Aurélio para 

ratificar o meu pensamento, eu vejo que muitos confundem, uns por Malícia e outros por 

ignorância, a transparência com a translucidez, pois elas são diferentes. Exemplificando, 
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praticamente, você tem aqui o teto e tem uma claraboia, aquelas telhas de vidro que elas 

deixam passar claridade, mas que você não pode ver por dentro delas, é diferente de um 

copo, como eu estou pegando aqui no plenário, o vidro é transparente e a gente pode 

identificar se tem água, goiaba, taperebá, conforme a cor. Então o que o Brasil precisa não 

é só ficar no 12º lugar no item, mas poderia ser melhor um pouco. Mas é um detalhamento 

das despesas, e isso é o calcanhar de Aquiles. Eu espero que eventos como esse exatamente 

sirva para qualquer cidadão, porque ninguém tem a obrigação de ser contador, nem todos 

chegam da escola, não é doutor Stanley? Então algumas informações, que são transmitidas 

ao público, às vezes, até geram mais confusão na cabeça de quem recebe. “Mas eu quero 

saber”. E ninguém explica. Na hora que esse detalhamento realmente for corriqueiro, nós 

próprios aqui no tribunal, até cumprindo as nossas obrigações e solicitando dos nossos 

jurisdicionados algumas informações que detalhem, minimamente, como diria aquele 

humorista da televisão, “nos seus mínimos detalhes”, ainda vamos ter muita surpresa para 

festejar, mas eu louvo esse evento, parabenizo e quero mais que ele se repita tantas vezes 

quantas forem necessárias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria rapidamente cumprimentar e parabenizar 

pelo evento o conselheiro Odilon, que muito bem representa o tribunal de contas, bem 

como a doutora Milene. Parabenizar o Ministério Público de Contas, o TCM, o TCU, o 

Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da 

União, enfim, a todos que estão participando efetivamente deste evento, considerando 

obviamente a importância dessa questão. E para finalizar eu gostaria de realizar dois 

registros, primeiro se os colegas concordarem e o conselheiro Nelson junto comigo, porque 

ele pediu para que a gente fizesse uma proposição de enviar ao nosso querido procurador e 

amigo, doutor Patrick Mesquita, que completou 31 anos de vida, imagine só, ainda tem aí, 

se ele for até o final, 44 anos, quase a idade do Nelson, 44 anos de atividade no tribunal de 

contas, pelo menos a metade, não é conselheiro? Então, assim, o doutor Patrick completa 

hoje 31 anos, obviamente que eu e o conselheiro Nelson desejamos a ele muita saúde, mas 

eu queria pedir aos colegas que se manifestassem oficialmente e que o tribunal encaminhe 

ao Ministério Público de Contas dando ciência a todos os colegas procuradores dele votos 
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de parabéns, saúde, desejando obviamente tudo de bom e que Deus sempre o abençoe. O 

outro pedido, e isso que eu queria pedir a votação do plenário, senhora presidente, é 

apenas para fazer o registro e parabenizar, também agradecer todo o amor, atenção e 

carinho dedicado a todos nós, que é dia das mães no próximo dia 14, domingo, eu quero 

fazer um registro, nós temos aqui várias servidoras do tribunal de contas que tem essa 

importante missão de serem mães e eu quero fazer esse registro aqui, conselheira Rosa, 

conselheira Lourdes, que, inclusive, é mãe e avó. Todo o carinho, amor a Vossa 

Excelência, muita saúde, a conselheira Rosa também, e a todas as servidoras do tribunal e 

extensivo a todas as mães dos nosso colegas conselheiros, conselheiro Nelson ainda tem a 

querida amiga da minha mãe, a Mariinha, amiga, eu não quero esquecer de ninguém e 

registrar um parabéns a todas as mães, aqueles que ainda tem a oportunidade, como ainda 

diz a música “trem bala”, vamos abraçar os nossos pais e as nossas mães enquanto eles 

ainda estão aqui e de alguma maneira a gente tem que fazer essa homenagem, esse carinho 

para as nossas mulheres e mães do nosso Brasil, do nosso estado e do nosso tribunal de 

contas com muito amor faço esse registro. Então, senhora presidente, eram esses dois 

assuntos que eu queria colocar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Obrigado, presidente. Boa tarde já. Boa tarde 

conselheiros e representantes do Ministério Público, servidores da Casa, a todos um bom 

dia. Eu início parabenizando o Patrick Mesquita, desejando muita saúde e felicidade. 

Presidente, eu peço a fala principalmente para agradecer a minha indicação para o evento 

que houve ontem na UFPA, foi um simpósio econômico de políticas públicas. Eu fui 

representando o tribunal e também agradeço o apoio da equipe de comunicação e o 

cerimonial, quero registrar também que tiveram vários servidores da Casa presentes. 

Realmente houve um público muito bom, e, de forma bem resumida, até pelo horário o 

simpósio tratou sobre as políticas públicas. O meu tema em específico foi sobre 

transparência, fiscalização e controle externo, e assim como os outros expositores todos 

trabalharam das políticas públicas e chegaram em um denominador comum, que foi até 

tratado aqui, da eficiência da administração pública que passa necessariamente pelo 

fortalecimento do controle, do controle interno, externo e o controle social, que faz um 
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vínculo diretamente com esse evento no dia 16, que trata da LAI e, por fim, expôs também 

que o tribunal está de acordo seguindo as diretrizes da LAI e então eu coloquei como 

exemplos os canais eficientes como a ouvidoria e o portal da transparência também. De 

forma bem resumida foi essa a ideia que foi transmitida ontem, presidente, obrigado mais 

uma vez. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Muito obrigada também pela sua participação, que se colocou à 

disposição e participou dando essa palestra e, com certeza, nos representou muito bem. A 

gente observa que tem um link com os temas discutidos momentaneamente. Eu passo a 

palavra ao doutor Stanley Botti para que ele também se manifeste. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stanley Botti 

Fernandes: Obrigado presidente, eu vou ser bem breve, apenas para registrar que o 

Ministério Público ingressou formalmente na rede de controle, na reunião de ontem foi 

assinado o termo aditivo e nós já havíamos participado de algumas reuniões, mas ontem 

houve a formalização do termo aditivo com o ingresso do Ministério Público de Contas, 

também reforçar o convite feito pelo eminente conselheiro Odilon quanto ao evento de 

cinco anos da lei de acesso à informação. Já houve um grande avanço no Brasil após o 

advento dessa lei e é um evento muito importante com todo o detalhamento que já foi feito 

aqui e a participação é muito importante dos servidores, dos membros, enfim, é um evento 

importante para divulgarmos mais essa lei e a importância dela para o controle externo e 

controle social. Parabenizar mais uma vez também o doutor Patrick pelo seu aniversário, 

desejando felicidades e as bênçãos de Deus, parabenizar também todas as mães 

antecipadamente, são pessoas essenciais na formação da sociedade e são as maiores 

influenciadoras de pessoas e devem receber toda a atenção que o estado e a sociedade 

devem devotar a elas. E, por fim, também parabenizar o plenário pela bela sessão de hoje, 

foi uma sessão muito produtiva e agradecer a palavra, senhora presidente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito 

obrigada, doutor Stanley, pela sua manifestação também. Eu proponho ao douto plenário a 

votação da proposta do conselheiro Cipriano Sabino, junto com o conselheiro Cipriano 

Sabino e conselheiro Nelson Chaves, a bancada da direita, votos de felicidades pelo 
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aniversário ao doutor Patrick, nosso procurador do Ministério Público. O doutor Patrick 

hoje faz parte do nosso controle externo paraense e estamos colocando em votação o envio 

de votos oficialmente de felicitações pelo aniversário desse grande procurador, proposição 

do Conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu apenas estava aqui e o conselheiro Cipriano me disse que 

iria fazer essas duas manifestações. Eu fico honrado e acho que ele puxou dois assuntos, os 

votos do Patrick e o dia das mães, eu não tenho nada a dizer, apenas subscrever tudo 

aquilo que já foi por ele dito aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, só para dizer que eu estou de acordo com as 

duas proposições, o meu abraço ao procurador Patrick Mesquita, grande amigo, aprecio 

muito a sua inteligência, seu entendimento, a sua intepretação da norma jurídica, é uma 

pessoa que certamente vai contribuir muito com o Ministério Público do nosso estado e 

com a sociedade paraense. Então, Deus abençoe o doutor Patrick, que ele tenha muitos 

anos de vida e seja muito feliz no estado do Pará. Da mesma forma, em nome da 

conselheira Rosa Egídia, em nome da presidente Lourdes Lima, cumprimentar e 

parabenizar todas as mães do nosso TCE e, por fim, cumprimentar o conselheiro substituto 

Edvaldo, que depois que ele tomou posse ele tem essa chance pela primeira vez de proferir 

uma palestra e levando o nome da nossa instituição. Parabéns, que Deus te abençoe 

também, um jovem integrante aqui do nosso tribunal certamente está no início da sua 

caminhada e muita coisa boa ainda vai fazer pelo TCE e pela sociedade. Parabéns. 

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

consubstanciada através do Ofício nº 185/2017-SEGER, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Encerro essa última proposição com um poema do autor Anderson Cavalcante dedicado a 

todas as mães, e que eu dedico também a todas as mães do nosso tribunal e do Ministério 

Público de Contas, que diz o seguinte: “Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio. 

Adivinhar sentimentos. Encontrar a palavra certa nos momentos incertos. Nos fortalecer 

quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos 

proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir. Amar, 
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amar, amar. A amar com um amor incondicional que nada espera em troca. Afeto 

desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito”. Com essas palavras deste autor, 

homenageio também a todas as mães, em nome da mãe do conselheiro Nelson Chaves, que 

é um exemplo para todas nós mães. Muito obrigada pelas homenagens. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e vinte e dois minutos (12h22min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 11 de maio de 2017. 

 
 
 
 

 JORGE BATISTA JUNIOR  
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 16 de maio de 2017. 
 
 
 
 

    JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
   Secretário-Geral 
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