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ATA Nº 5.473 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) 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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo 

Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry, 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 do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias, por motivo de saúde, oportunidade em que foi anunciado a 

retirada de pauta dos Processos de sua relatoria de nºs. 2016/50036-0, 2012/50626-2 e 

2008/53526-7, e da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por 

motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 

sessão ordinária do dia dezesseis (16) 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: Impedido na forma regimental. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Impedido na 

forma regimental. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 
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Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato 

contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2008/53595-9, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria do 

Rosário Borges Magalhães, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do 

registro, com aplicação da multa regimental ao Presidente do Igeprev, à época Walter Silveira 

Franco, devendo o mesmo ser citado, para exercer seu direito de defesa (pausa). A matéria foi 

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

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

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

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

2006/50309-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Marituba, responsável Antônio 

Armando Amaral de Castro, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da multa regimental ao seu 

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

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

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

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

em débito para com o erário estadual na importância de R$180.234,36 (cento e oitenta mil, 

duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$1.000,00 (mil reais) pelo dano ao erário. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2011/50488-4, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Pará, exercício financeiro de 2010, responsável Paulo Gerson Novaes de Almeida, cujo Relator 
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foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51551-9, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, responsável Rubens de 

Oliveira Barbalho, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo de multa regimental ao seu 

responsável, e que sejam responsabilizados de forma solidária a empresa Construtora Fly Ltda 

EPP, juntamente com os sócios Renato Falcão Fialho e Augusto César Bezerra Alves, que seja 

enviada a decisão dessa Corte de Contas e a cópia dos presentes autos à Promotoria de Justiça 

de Inhangapi, além da remessa da cópia dos autos ao Ministério Público Estadual (pausa). A 

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

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

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2013/53633-8, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Companhia de Saneamento do Pará, 

exercício financeiro de 2012, responsável Antônio Rodrigues da Silva Braga, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação da 

multa regimental ao seu responsável e recomendações à Companhia de Saneamento do Pará 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e aplicar ao seu responsável a multa no 

valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pela remessa intempestiva da contas, posto 
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que não tem como prosperar o argumento apresentado de suposto conflito entre o prazo 

estabelecido em lei e o constante no RITCE, haja vista que o prazo preconizado na lei refere-se 

à prestação de contas a ser feita aos acionistas em Assembleia Geral, não se confundindo ou 

colidindo com nosso prazo regimental para apresentação das contas neste Tribunal. Consultado 

o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, com exceção de Sua Excelência 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que se declarou impedido de participar desta 

votação. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51894-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Paulo Roberto Mergulhão, cujo Relator foi o Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50070-6, que trata do Recurso 

de Reconsideração interposto por José Maria Faro Barros, Procuradora Silaine Karine 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso e, no 

mérito, por seu improvimento, devendo, por conseguinte, ser mantido na íntegra os termos do 

Acórdão nº 54.098/14 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora 

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

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

seu voto para conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em 

todos os seus termos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50388-3, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Maria Solange Lourenço Tavares, cujo Relator 

foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pela reforma 

parcial do Acórdão nº 54.528, de modo que seja excluída a obrigação ressarcitória da senhora 

Maria Solange Lourenço Tavares, mantendo a multa pela irregularidade e os demais termos do 

Acórdão atacado (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a procuradora da recorrente, 

Doutora Camila Videira de Oliveira, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da 
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Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom 

dia a todos, bom dia conselheiros, bom dia presidente, bom dia Ministério Público. Na 

realidade, eu estava observando e resolvi fazer a defesa, a sustentação, mas não no sentido de 

adentrar naquilo que a dona Solange por ocasião da sua gestão tenha cometido, mas sim para 

falar da realidade fática da vida dela, que, por um acaso, se houvesse dissonância que há essa 

preocupação. Então, eu estive com ela há poucos dias e ela se mostrava muito apreensiva, 

porque há pouco tempo ela pediu aposentadoria no estado e se encontra afastada já de suas 

atividades e por consequência perdeu algumas vantagens. Por que eu resolvi falar sobre isso? 

Bem, a dona Solange é servidora pública do estado há 31 anos, sempre trabalhando com 

crianças e adolescentes, mas não é qualquer criança e adolescente. São adolescentes 

infratores. Ela começou a vida como servidora na antiga Fadesp, em Alenquer. E veio nessa 

trajetória, sempre tendo essa preocupação e esse cuidado com aquelas crianças que a gente 

observa pelos vidros dos carros. Então, o que acontece? Quando eu estive com ela da última 

vez, ela estava com lágrimas nos olhos e disse o seguinte: “Camila, quando eu cheguei agora 

em janeiro, eu encontrei, porque ela estava em Ananindeua, em uma unidade que lá tem -, e vi 

todas as crianças no pátio, os adolescentes, então eu disse-lhes: O que vocês estão fazendo 

aqui?” E eles disseram: “Nós viemos nos despedir da melhor técnica que nós já encontramos 

nessa fundação”. Então, ela não só foi servidora pública como eu acredito que muitos aqui dos 

senhores foram servidores públicos também, e tiveram uma atividade pública, e ela realmente 

serviu ao público e a um público específico. Então, só foi esse adendo que eu queria fazer aos 

senhores, porque realmente ela passou esses anos todos, desde quando ela foi notificada 

porque, com a licença da palavra, ela teve um atraso sim, no julgamento dessas contas, nessa 

angústia de não saber o que fazer, apesar de ter tido todo um aparato técnico ao seu lado, o 

que foi levantado aqui quando eu tive a oportunidade de fazer a primeira defesa e que me foi 

dito até pelo doutor André o seguinte: que aqui não se tem a responsabilidade solidária, 

infelizmente. Mas, eu acredito que isso já tenha mudado a nível de circunstância de nosso país 

e o cenário político diz isso. É isso senhores, eu agradeço. Um bom dia a todos. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer o Recurso de Reconsideração para, no mérito, 

conceder-lhe provimento parcial, considerando as contas irregulares, mas excluindo a 
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devolução de valores e afastando também a multa imposta, já que a mesma havia sido aplicada 

pelo dano ao erário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público 

de Contas Guilherme da Costa Sperry: Eu tomei esse cuidado porque ao verificar os processos 

da pauta, agora não estou aqui com o acórdão original, mas eu tomei esse cuidado de 

verificar, por isso que eu estava aqui olhando e achei que era aquele processo naquele 

momento que eu justamente queria chamar a atenção nesse aspecto. E um acórdão originário 

na fundamentação do acórdão de fato, não há multa do 83 II, do acórdão originário, não há. 

Há só a multa pelo dano e o dano em si está sendo afastado pelo débito, mas na 

fundamentação do acórdão originário está alínea “b” e a alínea “d”, que é a do dano. Eu vou 

até abrir o acórdão se me permite olhar. O 56 III alínea “b”, se não me falha a memória, acho 

que é isso, vou pegar aqui o regimento e lá na fundamentação do acórdão originário está, 

embora esteja na fundamentação, mas não está a multa em si. Deixa só eu pegar aqui a lei. 

Tem o processo aqui? O acórdão? Senhor relator, só para esclarecer o nosso posicionamento, 

o acórdão originário fala no fundamento da decisão, 56, III, alíneas “b” e “d”. A 56 III, alínea 

“d”, é casado com a multa do 83 II, que é grave, contas irregulares com grave infração à 

norma legal. Embora no acórdão originário não tenha constado a multa, na fundamentação do 

acórdão está o 56 III, alínea “b”, depois ele fala alínea “d” e depois ele traz o 62, o 82 e o 83 

III, o que nós estamos afastando aqui? Estamos afastando a multa do 82, a multa do 83 III, que 

é casada com o dano e o próprio dano, o débito. O que eu estou querendo dizer é que se nós 

estamos mantendo a irregularidade das contas, muito embora afastando o débito, a multa da 

grave infração que é o fundamento que deve permanecer. É nesse sentido, embora não tenha 

constado no original, ela é casada na fundamentação. É isso que eu estou defendendo. É só 

isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu proferi o 

voto muito tranquilo, muito seguro, não levei em conta a multa sugerida pelo Ministério 

Público, porque é um fato novo, no meu entendimento, pois não estava no acórdão anterior. O 

acórdão originário, então eu não levei em conta. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O Provimento é total ou parcial, 

conselheira? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 
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Lourdes Lima de Oliveira: Parcial. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Não havia valor? As contas continuam irregulares? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Contas irregulares sem devolução 

dos valores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: E 

havia multa pela irregularidade infracional ou não? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Só pelo dano ao erário. Não, havia outra multa no 

acórdão originário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Quanto era essa multa pelo dano? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: R$5.915,76 pelo dano ao erário somente. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Vossa Excelência está propondo 

que as contas continuem irregulares, sem multa alguma? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Sem devolução de valores. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas sem multa alguma? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Esta multa é pelo 

dano ao erário, não tem mais danos ao erário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas a conta está irregular. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Está irregular, mas não tinha 

multa no acórdão originário. Esse ponto não foi atacado no recurso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas, veja bem, vai suscitar um 

novo recurso aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público 

de Contas Guilherme da Costa Sperry: Posso esclarecer? Foi o que eu quis esclarecer, 

conselheiro, se nós mantivermos a irregularidade das contas pela grave infração à norma 

legal, que é o fundamento da decisão originária também e que está sendo mantida, porque 

como nós estamos dando provimento parcial, nós estamos afastando o débito, estamos 

afastando a multa em razão do débito. O Ministério Público defendeu isso, mas defendeu a 

manutenção da irregularidade pela grave infração. Embora o acórdão originário não tenha 

expresso a multa do art. 83, II, a fundamentação que é no art. 53 “b” (LOTCE) referente a 

grave infração, esta permaneceu, eu só estou trocando, colocando e mantendo uma coerência. 

O que eu estou querendo dizer e que eu quis alegar e explicar, é que se nós mantivermos a 

grave infração e a irregularidade tem que ter uma fundamentação para essa irregularidade, 
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que é a grave infração. Na minha concepção não tem como botar uma conta irregular sem 

multas. Tem que ser o art. 83, II da Lei Orgânica. É isso que eu estou querendo dizer. Ainda 

que seja um mínimo, um valor mínimo, mas tem que ter uma multa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: A senhora presidente tem o meu 

voto. Foi colhido o voto do eminente conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Cipriano Sabino, 

e está na vez o conselheiro Odilon. Eu entendo os argumentos do Ministério Público, mas eu 

entendi como uma coisa nova, um recurso atacado. Não estava isso no processo originário, na 

decisão originária, então eu procurei me ater aos autos, e estou muito tranquilo em relação ao 

meu voto e levando também em conta o que fez aqui a apresentação da defesa da advogada 

Camila, sem contar o trabalho maravilhoso que a instituição desenvolve, e tive a oportunidade 

de conhecer com Vossas Excelências, com o conselheiro Nelson, uma das unidades, aliás, duas, 

a gente sabe que é um trabalho que necessita de dedicação. Um servidor que não tenha amor 

pelo que faz, não faz um trabalho daquele, e o que eu pude constatar nos autos, e erros formais 

não maculam a conta, razão pela qual o provimento foi parcial e fica a conta como irregular, 

mas sem nenhum débito e também eu acho que nesse caso não cabe a imputação e multa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu 

entendo aqui as colocações do relator e compreendo perfeitamente as observações do 

procurador de contas. Me preocupa também o efeito surpresa, porque o acórdão originário me 

parece que falhou em não ter aplicado a multa. E a senhora Maria Solange quando entrou com 

recurso não se defendeu eventualmente de uma multa em razão disso, e se nós aplicarmos a 

multa agora, que nós temos aqui uma conta irregular sem multa alguma, por conta de uma 

falha no acórdão originário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Exatamente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: E se nós aplicarmos uma multa, agora, vai abrir possibilidades com um novo recurso, 

mesmo que seja no valor mínimo. Outra possibilidade seria nós concedermos um período, mas 

é em grau de recurso e também não vejo isso como adequado. Excepcionalmente eu vou 

acompanhar o conselheiro relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator, presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Vossa Excelência vai concluir 

imediatamente, eu entendo perfeitamente que o conselheiro relator está dando o 
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encaminhamento na direção que ele está convencido e, obviamente, observa as questões que 

foram levantadas como importantes pelo conselheiro Odilon e que me preocupa muito. Eu 

fiquei assim também nessa questão, como é que podemos fazer, mas, anteriormente, isso não 

foi citado, nem colocado, discutido, e nem a defesa teve a oportunidade. Então, eu também 

queria nessa direção, em virtude de tudo que ocorreu na história deste processo, como bem 

disse o conselheiro Odilon, fazer um registro e o acompanhamento do voto do relator, pela 

história do processo que já foi bem dita pelo relator, bem dita pelo doutor Guilherme e bem 

dita também pelo doutor Odilon, em caráter excepcional neste caso específico acompanhar o 

voto do relator embora tenham essas questões e venhamos a ter sem motivo de conversarmos 

para que isso não venha mais a ocorrer, uma vez que pode ter desdobramentos essas questões, 

então eu queria frisar no acompanhamento do relator em virtude de termos dificuldades, como 

disse o conselheiro Odilon, de fazer diferente, por causa do erro lá atrás. Então eu quero 

excepcionalmente deixar registrado o meu voto como o conselheiro Odilon o fez, da mesma 

forma em caráter excepcional. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu também acompanho o relator. Então à unanimidade foi 

aprovado o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50922-9, que 

trata dos Embargos de Declaração opostos por José Alyrio Wanzeler Sabbá, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi 

imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o relator proferiu seu voto para 

conhecer os Embargos e negar-lhe provimento. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2014/50012-1 e 2014/51166-0, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com aplicação da multa 

regimental à Presidente à época do Hemopa, Senhora Luciana Maria Cunha Maradei Pereira, 

com as recomendações à Sead,  ao Hemopa e à Casa Civil da Governadoria do Estado, e, ainda, 

que sejam citadas para apresentar defesa as senhoras Luciana Maria Cunha Maradei Pereira e 
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Alice Viana Soares Monteiro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os 

registros. Consultado o Plenário, os excelentíssimos conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior e Odilon Inácio Teixeira acompanharam o relator; enquanto que o conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira votou divergente ao deferir em caráter excepcional os registros, sendo 

acompanhado pela conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e pela Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Registrando-se empate na votação, por força do 

Art. 187, III do RITCE, foi proferido o voto de qualidade pela presidência, acompanhando a 

divergência. Assim, a presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor pelo 

voto de qualidade. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50612-9, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com 

determinação ao Igeprev, sob pena de multa pelo descumprimento (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior votou no sentido de acompanhar o parecer o 

ministerial, enquanto os demais conselheiros e a Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira acompanharam o relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi 

o vencedor por maioria (5x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50627-5, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual 

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

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

pelo indeferimento do registro, com determinação de imediata cessação de todo e qualquer 

pagamento em curso, com instauração da inspeção extraordinária para apuração dos valores 

despendidos com as despesas consideradas irregulares, para efeito de ressarcimento, além da 

multa regimental e com as determinações à Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas 

Gaspar Vianna e à Casa Civil (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 
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se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os 

registros. Consultado o Plenário, os excelentíssimos conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior e Odilon Inácio Teixeira acompanharam o relator; enquanto que o conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira votou divergente ao deferir em caráter excepcional os registros, sendo 

acompanhado pela conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e pela Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Registrando-se empate na votação, por força do 

Art. 187, III do RITCE, foi proferido o voto de qualidade pela presidência, acompanhando a 

divergência. Assim, a presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor pelo 

voto de qualidade. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50994-3, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro com vedação à prorrogação 

do contrato em questão, orientando para contratação de concurso público sob pena de multa em 

desobediência a esse cumprimento (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

excepcionalmente o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51257-3, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Transportes, 

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

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com aplicação da 

multa ao responsável e extensiva à autoridade que autorizou a contratação sub examine, 

devendo ser determinada a imediata cessação dos contratos e dos pagamentos, com 

determinações à Casa Civil da Governadoria do Estado e à Setran (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional os registros. Consultado o 

Plenário, o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves votou divergente ao acompanhar o 

parecer ministerial, sendo acompanhado pelos conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior 
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e Odilon Inácio Teixeira; enquanto que a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira votaram de acordo com o Relator. 

Registrando-se empate na votação, por força do Art. 187, III do RITCE, foi proferido o voto de 

qualidade pela presidência, acompanhando o voto do relator. Assim, a presidência proclamou o 

Resultado: Voto do relator foi o vencedor pelo voto de qualidade. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2016/51284-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Procurador Stanley 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional os registros. 

Consultado o Plenário, o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves votou divergente ao 

acompanhar o parecer ministerial, sendo acompanhado pelos conselheiros Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira; enquanto que a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e a Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira votaram de 

acordo com o Relator. Registrando-se empate na votação, por força do Art. 187, III do RITCE, 

foi proferido o voto de qualidade pela presidência, acompanhando o voto do relator. Assim, a 

presidência proclamou o Resultado: Voto do relator foi o vencedor pelo voto de qualidade. 

Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 2016/51300-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com aplicação da multa 

regimental aos senhores Luiz Claudio Lopes Chaves e Alice Viana Soares Monteiro, com 

recomendações à Sead e ao Hospital Ophir Loyola e, ainda, que sejam citadas para apresentar 

defesa os senhores Luiz Claudio Lopes Chaves e Alice Viana Soares Monteiro (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, os 

excelentíssimos conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira 
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acompanharam o relator; enquanto que o conselheiro Luís da Cunha Teixeira votou divergente 

ao deferir em caráter excepcional os registros, sendo acompanhado pela conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes e pela Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Registrando-se empate na votação, por força do Art. 187, III do RITCE, foi proferido 

o voto de qualidade pela presidência, acompanhando a divergência. Assim, a presidência 

proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor pelo voto de qualidade. 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: Submeto 

à apreciação dos senhores conselheiros e conselheira a solicitação de arquivamento e baixa no 

sistema deste TCE do processo número 2016/54418-9, tendo em vista a sua instauração 

indevida por tratar-se consoante manifestação da SECEX e no despacho do excelentíssimo 

senhor conselheiro e corregedor Odilon Inácio Teixeira, de mérito e destaque orçamentário e 

não auxílio, contribuição e ou subvenção concedida pelo estado. De igual modo devem ser 

arquivados os processos registrados sobre os números 2017/51100-0, 2017/512401-1 e 

2017/51249-9, tendo em vista a autuação em duplicidade, e confirmada e atestada pela 

coordenadora de informação e documentação. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.918, desta data. A 

presidência deu sequência à matéria administrativa: Submeto à deliberação plenária a proposta 

de resolução da lavra da Secretaria de Controle Externo que trata de instrução normativa que 

disciplina a racionalização e autuação de processos no âmbito deste tribunal de contas. A 

matéria foi previamente distribuída aos senhores conselheiros, sendo objeto de rendas 

devidamente apreciadas e consolidadas na versão final elaborada pela SECEX, e já 

apresentada novamente, foi reapresentada a este colegiado na sessão ordinária do último dia 

11/05 e também por meio eletrônico, através do grupo de e-mails do plenário. Consultado o 

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

Resolução nº 18.919, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim se pronunciou: Esta 

Presidência recebeu dos senhores conselheiros um pedido e eu quero dizer aos conselheiros 
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que foram tomadas as providências para a solicitação de serviços de biometria para esta corte 

de contas aos conselheiros, servidores desta Casa, inclusive com a parceria do Ministério 

Público, conselheiro Nelson Chaves quem solicitou, e o TRE nos informou que está fazendo 

análise e possivelmente de 02 a 27 de outubro de 2017 estarão aqui nesta corte de contas 

prestando esse serviço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: O conselheiro Nelson me lembrou, eu não queria nem falar, mas ele me 

pediu que eu falasse, apenas para lembrar a Vossa Excelência, que fique registrado, mas foi 

uma solicitação feita pela conselheira Rosa Egídia e até o conselheiro Nelson já tinha feito no 

momento da reunião. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Tinha sido encaminhado e, em março, eles receberam esse 

documento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Isso, ela fez a sugestão que foi aprovada por todos nós e Vossa Excelência já foi 

tomando a previdência e já resolvendo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Também foi solicitado as vacinas antigripal, 

influenza e vacina contra a febre amarela aos servidores e conselheiros. Também foi inclusive 

encaminhado diretamente em mãos do assessor do conselheiro Nelson Chaves, e que agora é 

assessor dos dois, o Antônio Sobrinho, foi quem levou em mãos para o doutor Vitor Manoel, e 

nós estamos aguardando a resposta para que seja realizada a vacina para os servidores, 

conselheiros, conselheiros substitutos e Ministério Público de Contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu peço a 

palavra e com grande alegria entrego neste momento aos senhores conselheiros e também ao 

Ministério Público o relatório técnico das contas do governador do exercício de 2016. As 

contas foram encaminhadas pelo senhor governador Simão Jatene, no dia 13 de abril de 2017, 

as contas referem-se ao segundo ano do mandato do governador Simão Jatene, a prestação de 

contas foi autuada gerando processo de número 2017/50863-0, o qual está em ordem com a 

tramitação regular e contém, dentre outros, o balanço geral do estado e relatório do órgão 

central do sistema de controle interno do Poder Executivo. O processo encontra-se nesse 

momento no Ministério Público de Contas, o relatório técnico também já está sendo 

encaminhado ao governador, à Assembleia Legislativa e outros órgãos do Poder Executivo, 

tudo dentro dos prazos constitucionais e regimentais. A sessão extraordinária está marcada 
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para o dia 24/05, próxima quarta-feira, às dez horas da manhã, e eu queria também finalizar 

dizendo aos senhores conselheiros que a nossa comissão técnica fez esse belíssimo trabalho e 

está à disposição dos senhores conselheiros para qualquer esclarecimento. Estão aqui três 

integrantes da equipe, e eu peço que fiquem de pé, Carlos Edilson, Sônia Abreu e Valino. Eles 

representam os outros técnicos que fizeram parte da equipe. E, aqui, muitos conselheiros já 

relataram que as contas de governo é um trabalho importante e que necessita de muita 

atenção, trabalho fora do expediente e eu quero dizer, senhora presidente, que não foi diferente 

este ano. Nesses feriados, nos finais de semana, no horário noturno, tivemos que trabalhar, 

mas cumprimos os prazos, aliás, estamos nos antecipando ao prazo máximo. A ideia de 

entregar uma semana antes é para permitir um tempo maior aos conselheiros para que possam 

formular os seus votos na sessão do dia 24, mas eu quero novamente ratificar o nosso desejo de 

colocar a equipe técnica que analisa as contas de governo à disposição dos senhores 

conselheiros. Então, dito isso, eu não quero que peçam permissão a mim para chamar 

qualquer integrante da conta de governo, pode-se dirigir aos técnicos e peçam os 

esclarecimentos. Isso para nós é um prazer poder de alguma forma informar, assessorar os 

conselheiros para que cheguemos com todos os esclarecimentos necessários para proferir os 

nossos votos na sessão do dia 24. É o que eu tenho a dizer e me dirigir aos três, Valino, Sônia 

Abreu e Carlos Edilson, que transmitam aos outros auditores que fizeram parte da equipe a 

nossa satisfação em poder hoje entregar uma semana antes aos conselheiros o nosso trabalho 

praticamente concluído. Então era isso, muitíssimo obrigado, senhora presidente e senhor 

procurador. Eu quero informar a Vossas Excelências que também demos encaminhamento 

tanto ao procurador geral como a todos os integrantes do Ministério Público. Receberão pelo 

e-mail eletrônico o relatório das contas de governo, muito obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns 

ao conselheiro Luís Cunha e parabéns a toda equipe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente, presidente, só para 

cumprimentar o eminente relator, conselheiro Luís Cunha, e, definitivamente concordar, já tive 

a oportunidade de algumas vezes de presidir a instituição nesse processo que talvez seja um 

dos mais importantes do Tribunal de Contas, que analisa o balanço como se fosse um balanço 

geral do estado e todos os recursos. É fundamental esse trabalho e cumprimentar a equipe 
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técnica, toda ela, em nome do doutor Carlos Edilson, doutor Valino e doutora Sônia Abreu, 

porque tem muita experiência e competência em vários processos, e inclusive nesse, da 

prestação de contas e diversas ocasiões onde trabalharam várias vezes já nestes processos e a 

equipe técnica também, conselheiro Luís Cunha, com a permissão de Vossa Excelência, quero 

registrar os nossos cumprimentos e os nossos parabéns, e são técnicos de alto nível do tribunal 

de contas. Então, eu quero cumprimentar o relator que, obviamente preside esta instrução, não 

só pelo fato de cumprir o prazo e dar com uma certa antecedência para que todos possam 

tomar conhecimento e participar, esperamos a sessão na próxima quarta-feira, para 

discutirmos, debatermos e votarmos. É um relatório prévio que quem vota efetivamente é a 

Assembleia Legislativa do Estado, que é o órgão competente pela Constituição para julgar as 

contas do Executivo e ao tribunal compete fazer um relatório prévio junto com o Ministério 

Público de Contas, que também fez o seu trabalho e registra isso aqui, com prazo curto, 

efetivamente, mas cumpriu o seu papel. Mas, um papel mais uma vez, como sempre o faz, ele 

tinha o seu relatório técnico na análise que lhe compete, então, cumprimentar os técnicos do 

Ministério Público de Contas e também do tribunal de contas e, em nome dos três, repito, 

Carlos Edilson, Valino e Sônia Abreu, além do eminente relator, conselheiro Luís Cunha, por 

apresentar no tempo hábil o relatório prévio das contas do governo, no exercício de 2016. 

Presidente, era isso, registrando os nossos cumprimentos a toda equipe do tribunal e do 

Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhora presidente, apenas para ratificar também o relatório e, obviamente, é sempre 

muito prazeroso você tomar conhecimento de que os prazos foram obedecidos a tempo ainda 

de mandar também para a análise do Ministério Público de Contas. Dizer que ao longo dos 

anos a análise das contas do governador tem se consolidado no trabalho competente e dos 

profissionais integrantes desse tribunal. E eu, logicamente, cumprimento também pela 

dedicação e pela coordenação do conselheiro Luís Cunha nesse sentido e me reservo para 

outros comentários no momento do próprio julgamento das contas neste plenário, mas, de 

qualquer maneira, parabenizamos a equipe que, com dedicação, como eu digo, isso já vem se 

repetindo ao longo dos anos, com o aprimoramento do trabalho. Era esse o registro que eu 

gostaria de fazer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Bom dia a todos. Nós queremos apresentar o relatório de viagem, senhora presidente e 
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senhores conselheiros. A viagem que fizemos a São Luiz do Maranhão para o treinamento do 

Programa Qualidade, Agilidade e Sistemas de Contas, que estamos sendo treinados para os 

desdobramentos desse programa, que é o MMD. Começamos mais especificamente pelo 

treinamento das equipes de garantia de qualidade, na verdade, a ATRICON tinha divulgado as 

datas para os eventos, que seriam no dia 10 e 11, quarta e quinta-feira, depois de o tribunal ter 

comprado as passagens nossas, a ATRICON adiou as datas do evento para 11 e 12. O tribunal 

avaliou a situação e preferiu manter a nossa viagem para o dia 09, à noite, porque ficaria 

muito cara a troca de passagens e todos os problemas que haveriam. No dia 10, nós chegamos 

na quarta-feira, ficamos sem fazer nada, fizemos uma visita técnica ao Tribunal de Contas do 

Maranhão, fomos ao RH, conversamos com a diretora do RH, doutora Regivânia Alves Batista, 

e fomos ao protocolo também conversar com o Bernardo Felipe Souza Pires Leal, ali colhemos 

dados para apresentarmos à presidente. E também estivemos no mesmo dia, após a visita aos 

cronogramas e preparativos para o evento, com o conselheiro Edilson de Souza Silva, que é 

presidente do Tribunal de Contas de Rondônia, com o conselheiro substituto do Tribunal de 

Contas do Piauí, Jailson Campelo, e com o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, do 

Tribunal de Contas do Mato Grosso. Naquele momento, esses três principalmente, e o 

conselheiro Edilson Souza e o Jailson Campelo elogiaram o nosso tribunal, que acompanha 

desde o início e está envolvido com esse programa de qualidade e agilidade. E a primeira coisa 

que eles perguntaram foi: “Cadê o Valino?” O Valino é figura reconhecida, porque representa 

o nosso tribunal desde a origem; e eu falei: “Nesse ano a presidente deu a missão muito 

especial para o Valino, um cuidado especial, e deixou ele na equipe, coordenando a equipe 

interna do MMD do nosso tribunal, ou seja, não está de fora, está envolvido até a alma nesses 

trabalhos. No dia 11 e 12 nós tivemos as atividades específicas que vamos demonstrar em 

seguida. A abertura do evento foi feita pelo conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, é um 

jurista conhecido em direito financeiro, ele é considerado um dos papas em direito financeiro 

no Brasil. Ele falou sobre a importância do MMD, e é o atual presidente do Tribunal de Contas 

do Maranhão e falou sobre a importância do MMD/TC, sobre a máxima grega “conheça-te a ti 

mesmo”, que é quando nos autoconhecemos e enxergamos as nossas falhas, as nossas 

dificuldades e ali que nós conseguimos desenvolver. Essa foi a fala principal do conselheiro 

José Ribamar de Caldas Furtado. Em seguida, o conselheiro Valdecir Pascoal, que também é 
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jurista e presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, presidente da ATRICON, já 

escreveu livros na área de controle externo e direito financeiro também, falou sobre a 

importância do MMD/TC e sobre a lição do bambu, que eu achei interessante isso que ele 

falou dos atributos do bambu. Ele disse que assim como o bambu, que é leve, porém forte e 

flexível, mas discreto, assim também deve ser o trabalho do controle externo, porque sendo 

dessa forma, e com esses atributos, ele vai ser útil à sociedade, pois vai desempenhar o papel 

constitucional em prol da sociedade de cada estado. Em seguida, o doutor Jairo Cavalcante, 

que é procurador geral do MPC do Maranhão para o biênio de 2017/2018, falou algo 

interessante, citando o Gênesis 1.28, não é só o doutor Guilherme que está com essa moda 

entre eles no MPC. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Também tem uma cabeça brilhante, não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Exatamente. Uma cabeça brilhante, conselheiro. E 

ele citou ali o Gênesis 1.28, onde diz: “E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e 

multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves 

dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra”. E ele falou desse versículo como 

um mandado cultural em que Deus conferiu ao ser humano a promoção da ordem da harmonia 

e da sustentabilidade do planeta e ele, pegando o gancho, disse ainda para o tribunal que a 

nossa instituição deve promover isso à sociedade, à promoção da ordem, da harmonia e da 

sustentabilidade. Ela só fará isso se agir com qualidade e agilidade. Em seguida o conselheiro 

Jailson Campelo que, na verdade, nessa palestra substituiu o conselheiro Valter Albano, do 

Mato Grosso, que não pode se fazer presente, e o conselheiro Jailson Campelo o substituiu, 

falou do projeto e programa qualidade, agilidade dos tribunais de contas, da estrutura, da 

evolução dos impactos das novidades do MMD/TC 2017, o cronograma de atividades para 

2017 e sobre a programação do treinamento. Então, ele falando dos impactos, do curto 

período que os tribunais já inovaram e modificaram, por onde quer que ele passe, que ele 

visite, tem melhorado todos os seus setores, para atingir e não apenas cumprir o que o projeto 

e programa requer, mas, acima de tudo, para se mostrar útil, para se mostrar melhor para a 

sociedade. Em seguida, o conselheiro Edilson de Souza Silva, que é presidente do Tribunal de 

Contas de Rondônia, e que está envolvido também desde o início neste programa, falou sobre a 

minuta da nova resolução do regulamento do MMD/TC e destacou ali os pontos inovadores. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 875

Posteriormente voltou o conselheiro Jailson Campelo para falar sobre a sua palestra original e 

ele falou sobre as vedações, na verdade, que cada um dos membros dessas equipes de garantia 

de qualidade devem se comportar. E, ele falou assim: “Não devemos fazer comparações 

quando vier por ventura a equipe de qualidade”. Ele queria começar a fazer comparações e foi 

cortado pela nossa equipe interna. Isso não deve ser feito. Críticas também não devem ser 

feitas, não se deve agir com autoritarismo, implantar terrorismo, assim: “Se não fizer esses 

dados; se não cumprir isso”. Jamais deve-se fazer isso, autoelogio: “O nosso tribunal é 

melhor, acontece isso aqui e tal”. Não se deve fazer esse tipo de coisa. Não se deve dar lições 

ali para as pessoas, deve ser assim, deve ser dessa forma, não se deve ser intransigente, 

porque, na verdade, todos nós somos colegas e devemos nos comportar como amigos. Essa foi 

a palestra do conselheiro substituto Jailson Campelo. Posteriormente fizeram a escolha das 

equipes, e eu peguei só as equipes nossas, em que nós estamos envolvidos, eu e o conselheiro 

substituto Daniel Mello, fiquei na equipe que vai visitar o Tribunal de Contas do Distrito 

Federal, com o conselheiro Edilson Silva, com o conselheiro substituto Rômulo Lins, do 

Tribunal de Contas de Pernambuco, e com o doutor Juscelino Vieira, do Tribunal de Contas de 

Rondônia. E também para as visitas dos tribunais de contas do Piauí e de Santa Catarina, na 

companhia dos conselheiros Fernando Rodrigues Catão, do Tribunal de Contas da Paraíba, e 

do auditor de controle externo Stalin Melo Lins da Costa. O Stalin estava a minha procura na 

época e eu falei para ele: “Rapaz, como é o seu nome?” E ele disse: “Stalin”. E eu falei: 

“Prazer, eu sou o Lênin”. Brincadeira. E a equipe do conselheiro Mello, que vai visitar os 

tribunais do Maranhão e do Rio Grande do Sul, na companhia dos conselheiros Marcos 

Loreto, do Tribunal de Contas de Pernambuco, do auditor de controle externo Jackson 

Francisco, também do Tribunal de Contas de Pernambuco, e do auditor de controle externo 

André Rodrigues, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. À tarde nós tivemos várias 

palestras específicas, mais pontos detalhados com o Juscelino Vieira, lá do Tribunal de Contas 

de Rondônia e ele falou sobre as planilhas, explicou sobre cada detalhe das planilhas e sobre a 

declaração da qualidade, em seguida, houve uma palestra de Gislaine Gois, do Tribunal de 

Contas de Minas Gerais, orientando sobre as evidenciações, porque cada dado tem que ser 

colhido as evidências, e ela mostrou como isso deve ser feito. Em seguida houve a palestra do 

auditor de controle externo, Luiz Genédio, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
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destacando pontos das normas de autoria governamental e, por último, falou o conselheiro 

substituto Rômulo Lins, que fez um histórico das relações do MMD e as inovações para 2017. 

Encerramos o dia 11. No dia 12, todas as equipes que nós mencionamos se reuniram e 

debateram, trocaram contatos, estudaram os fonogramas, falaram que devem ser feitos os 

trabalhos, fizemos ali simulados das avaliações, debatemos depois como iam ser feitas as 

visitas, e que cada tribunal tem até o dia 15 de julho para fazer um encerramento e que a partir 

de 15 julho até de 15 de setembro nós estaremos fazendo essas visitas e isso deve ser 

combinado com cada tribunal. Foi exatamente isso, presidente, senhores conselheiros. Muito 

obrigado pela atenção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 

Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Senhora presidente, senhores conselheiros, 

senhores conselheiros substitutos, apenas para parabenizar o conselheiro Luís Cunha, que, na 

condução dos trabalhos juntamente com a equipe técnica, conduziu e fez a análise das contas 

no exercício de 2016 do governador. Nesse momento o Ministério Público faz a análise para 

lançar o seu parecer e eu gostaria apenas de, como eu disse, agradecer o parecer do 

conselheiro Luís Cunha e a equipe pela troca de informações, pelo trabalho que foi e vem 

sendo desenvolvido ao longo desse período, os prazos são curtos. Mas, eu tenho certeza de que 

mais uma vez o tribunal e o Ministério Público de Contas vão dar uma contribuição 

significativa à sociedade paraense. Era isso, senhora presidente e senhores conselheiros. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu também gostaria de me manifestar parabenizando o trabalho do conselheiro Luís 

Cunha com toda a equipe e parabenizar também o conselheiro Julival, que, representando o 

nosso tribunal de contas, juntamente com o doutor e conselheiro Daniel Mello, nos trouxeram 

essas informações e eu gostaria de pedir aos dois que reúnam com a equipe toda para passar 

mais detalhes. A equipe do tribunal está trabalhando, todos os técnicos que foram designados 

para colaborar com esse trabalho, o doutor Valino, a doutora Sônia, a doutora Isabela, e 

outros que foram designados para se aprofundarem nos assuntos que foram tratados nesse 

momento na cidade de São Luís do Maranhão. Parabéns doutor Julival, obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu quero 

agradecer a Vossa Excelência e aos conselheiros, ao procurador Guilherme, as palavras 

dirigidas a mim em relação ao relatório que apresentamos, ao conselheiro Cipriano, ao 
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conselheiro Nelson e ao procurador Guilherme. E eu acrescento o seguinte: Vossa Excelência 

deu total apoio, e eu falei que trabalhamos nos feriados, trabalhamos nos finais de semana, 

trabalhamos à noite e a presidência sempre apoiando, isso é muito importante e não faltou 

apoio da gestão de Vossa Excelência. Então muito obrigado. E ao doutor Guilherme quero 

acrescentar o seguinte: é muito importante o que aconteceu este ano, o doutor Felipe, 

procurador geral, pediu que a gente aceitasse na equipe das contas do governo um técnico do 

Ministério Público na condição de convidado. Qual era o objetivo da participação de um 

convidado do Ministério Público? Era tomar conhecimento e já se antecipando dos assuntos 

das contas do governo, informando o Ministério Público, porque alegava o doutor Felipe e 

deve pleitear em outro momento isso que o tempo dado ao Ministério Público de Contas é um 

tempo curto. E este relator permitiu com que, na condição de convidado, o integrante do 

Ministério Público fizesse parte do trabalho da análise das contas de governo. Isso foi uma 

inovação. E eu achei uma atitude da maior importância da nossa parte para atender o pedido 

do procurador. Não ouvi nenhuma razão para não atender o pedido e acho que com isso 

ganhamos todos nós: o TCE, que mostra assim com maior transparência o que está fazendo; e 

o Ministério Público, que teve informações antecipadas já para contribuir com a análise das 

contas e com a formulação do seu parecer. Por fim, quero me dirigir ao conselheiro Daniel e 

ao conselheiro Julival. O que Vossas Excelências apresentaram aqui é uma prestação de 

contas da viagem, mas de um trabalho que será feito ainda, foi o primeiro encontro que 

determinou o próximo passo, assim como nós seremos avaliados por outras pessoas e o nosso 

tribunal estará presente avaliando outros tribunais, nas pessoas do conselheiro Julival e 

conselheiro Daniel, eu acho muito importante. Eu tenho quase certeza que nós vamos melhorar 

a nossa nota, senhora presidente, quando formos avaliados, porque em muitos quesitos a gente 

evoluiu, eu sei que o nosso tribunal ainda tem muito a fazer, mas a gente tem evoluído bastante, 

eu tenho muita fé, e com o apoio de todos a gente vai caminhar para se tornar um tribunal 

melhor, um tribunal de excelência, e servir da melhor forma possível a sociedade paraense. 

Muitíssimo obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu só quero me referir ao doutor Julival pela apresentação que fez, 

e lembrar que, aliás, essa é uma sugestão que o conselheiro Nelson fez na apresentação de 

todos que forem em representação ao tribunal, que trocasse o conhecimento, o que aconteceu 
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com os colegas, com os servidores e com os conselheiros, até para que a gente possa 

aproveitar a oportunidade e conhecer um pouco mais do objetivo que foi destinado e aprender 

também. E essa foi uma resolução lá atrás que o conselheiro Nelson propôs, que existe uma 

resolução no tribunal que prevê isso, as pessoas que forem representando o tribunal de contas 

tem que trazer ao plenário as informações e dividir com todos os servidores, colocar à 

disposição na biblioteca, enfim, quando for o caso, mas quando não for, obviamente, que 

apresente. Os outros assuntos que eu queria lembrar, é que o Tribunal de Contas do Pará foi 

um dos primeiros a se colocar à disposição para esta avaliação. Eu me lembro na época em 

que foi proposto isso, poucos concordavam com esta auto avaliação e o nosso tribunal de 

contas do estado do Pará, ao contrário de muitos, até, aliás, da maioria, se colocou com as 

portas abertas e à disposição para fazer isso. E a equipe técnica nossa, acho que o doutor 

Valino já participa desse processo desde a primeira vez, vem buscando, como diz o conselheiro 

Luís Cunha, alcançar a excelência da nossa meta e melhorando o nosso serviço. A partir daí o 

conselheiro Luís Cunha deu continuidade a esse processo, dando total apoio não só à equipe, 

mas também à ATRICON e aos tribunais no sentido de fortalecer esta avaliação. A conselheira 

Lourdes Lima também. Como não poderia ser diferente, e como sempre fez, está dando 

continuidade a esse processo. Então é com alegria que vemos que o trabalho continuando com 

a mesma fé que o conselheiro Luís Cunha tem, eu também tenho, que a gente vai buscando 

cada vez mais e, obviamente, melhorar e apresentar um serviço de qualidade, buscando a 

excelência. Com relação ao doutor Julival, todos nós sabemos da grandeza e da competência 

do conselheiro Julival, uma pessoa extraordinária, que, além de técnico, como conselheiro 

substituto que poderia ser um conselheiro, poderia ocupar qualquer cargo neste estado, como 

já fez antes de vir para cá, ocupando cargos importantes, mas eu destaco, além da 

apresentação dele, que foi muito bem-feita, como é peculiar com todas as suas apresentações, e 

eu já presenciei várias, a humildade dele, a grandeza dele, de que, independentemente da sua 

posição, ele sempre caminha dessa forma. Eu o observei desde a posse e até hoje ele tem essa 

conduta. Então eu queria cumprimentar Vossa Excelência, doutor Julival, pela sua grandeza, e 

dizer que jamais vi Vossa Excelência se colocar em uma condição que possa ser questionada, 

discutida, de estar à frente ou acima de qualquer coisa. Vossa Excelência sempre mostra a sua 

simplicidade, a sua humildade, e eu parabenizo, cumprimento e respeito muito isso. Um 
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trabalho brilhante, nós estamos muito bem representados pelo doutor Julival e pelo doutor 

Daniel, obviamente dois excelentes, posso dizer assim, profissionais que sabem muito bem o 

que estão fazendo, frisando o principal que é este trabalho e é um trabalho que pode sim 

ajudar os tribunais de contas em todos os sentidos. E destaco mais uma vez que a maioria, 

conselheiro Luís Cunha, não queria receber ninguém para ser avaliado, ao contrário, todo 

mundo protestava, aquela divergência grande no momento. Diziam: “Não, o que é isso? Que 

história é essa?” Isso principalmente nos bastidores, Vossa Excelência foi presidente e sabe 

que às vezes as reuniões acontecem abertas e muitos se calam, outros ficam apreensivos e nos 

bastidores é que acontece efetivamente, onde a maioria pelo menos se posicionava contra, e 

isto era um absurdo, era impossível, onde já se viu, quer dizer, uma coisa atrasada, uma coisa 

antiga, acho que até iam dizer que antigo seja, mas uma coisa no Tribunal do Estado do Pará 

com outros tribunais e nós não tínhamos ainda chegado no número de 10 tribunais que 

estavam assinando, vamos dizer assim, esta proposta ou avaliação entre nós. Enfim não custa 

nada olharmos para dentro e ver os nossos erros, tentar consertar e todos nós estamos com a 

possibilidade de cometer erros e isso é plenamente possível, é humano, mas aquele que não 

quer buscar o reparo, o conserto e melhorar, então fica difícil. E o tribunal, neste momento, 

naquele momento da decisão se colocou aberto com o apoio, obviamente, de todos os 

conselheiros que assinaram. E eu ia juntamente com o conselheiro Luís Cunha, mas com o aval 

dos conselheiros, e ninguém falava o nosso nome, e como o tribunal de contas se manifestou, 

talvez o primeiro, a criação do conselho nacional dos tribunais de contas só foi possível porque 

todos os conselheiros se manifestaram no Pará favoravelmente, assinaram a proposta e agora, 

da mesma forma, nesse processo de avaliação, todos os conselheiros abriram a porta do 

tribunal e permitiram que quem estivesse na cadeira naquele momento representando o 

tribunal pudesse falar que nós estamos abertos a isso e vamos assinar essa questão. Então eu 

acho que isso é muito importante e parece simples, mas é importante a gente ter essa avaliação 

e mais uma vez cumprimentar o doutor Julival e o doutor Daniel pela grandeza, pela 

humildade e pela simplicidade e, obviamente, pela competência que todos nós sabemos que 

eles têm. Então, presidente, as minhas palavras eram nessa direção, abraçando os dois colegas 

por nos representarem muito bem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Convocado Daniel Mello: Senhora presidente, senhores conselheiros, conselheiros 
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substitutos, douto representante do Ministério Público de Contas, Guilherme Sperry, só para 

reforçar inclusive a fala e agradecer a fala elogiosa do conselheiro Cipriano Sabino em 

relação a mim e ao doutor Julival, mas dizer que esse ano inclusive o último tribunal que ainda 

resistia, que era o TCU, aderiu ao MMD. Hoje, estamos em 34 tribunais, conselheiro Cipriano 

Sabino, senhora presidente, conselheiros que estão sujeitos a essa avaliação da qualidade e eu 

diria o seguinte, porque entenderam e viram nesse instrumento como um apoio à gestão, 

porque isso é muito claro nas diretrizes da ATRICON, mas os resultados eles não são para 

estabelecer um ranking e nem comparação entre os tribunais, inclusive é vedada essa 

utilização dos resultados. É para o aprimoramento e para melhorar qualificação dos tribunais, 

por isso que esses dados são utilizados internamente apenas para os tribunais como um 

instrumento de gestão e tem se mostrado bastante producentes no sentido de que os tribunais 

têm aprimorado e certamente o Tribunal de Contas do Estado do Pará está nesse caminho, 

como bem colocou o conselheiro Luís Cunha. E também acredito que o índice será bem melhor 

que a última avaliação e nas próximas será também melhor, até que atinjamos a qualidade 

almejada pelas organizações internacionais, porque segue um modelo internacional. Isso é 

importante porque, certamente, isso garante uma prestação de um serviço condizente com o 

que espera a sociedade de nós. Só para fazer essa menção, os 34 tribunais hoje fazem parte 

desse sistema. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhora presidente, exatamente para não fugir da linha de pensamento, mas eu quero 

ratificar como minhas as palavras do conselheiro Cipriano ao desempenho dos dois 

conselheiros substitutos na representação do nosso tribunal, embora todos saibam da minha 

visão divergente no que se refere a certas avaliações do controle externo no Brasil. Não 

preciso falar muito sobre isso, o testemunho que a sociedade vê hoje e inclusive 

lamentavelmente com o envolvimento de tribunais que deveriam ser exemplos no sentido da 

orientação da coisa pública. Isso não invalida que temos que trabalhar muito para que essa 

sociedade devote aos tribunais de contas o respeito que eles devem merecer. E já tenho dito 

aqui que o nosso ícone, nosso símbolo do Serzedelo Correia, que certamente não esperaria 

presenciar muitas coisas, que lamentavelmente tenham envolvido nossas instituições. Então, 

nem de longe fazendo qualquer crítica de desempenho, ao contrário, louvando os que querem 

melhorar o sistema, mas nós temos que reconhecer, como disse lá o conselheiro Julival, no 
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início da sua manifestação, a fala de um outro integrante dizendo que nós temos que nos 

conhecer a nós mesmos. Eu vejo que muitos dos tribunais do Brasil não conhecem a si mesmos. 

Então, eu quero parabenizar pela humildade de trazerem e compartilharem, acho que isso não 

invalida, mas ao mesmo tempo serve para que a gente faça uma reflexão constante que ainda 

temos que caminhar muito para merecermos da sociedade o respeito que a gente almeja ter. 

Então não se está olhando apenas o que é errado, mas a busca e esperança de poder corrigir, 

tem atuação como Vossas Excelências tiveram, as sugestões que certamente deram e 

trouxeram, as positivas que a gente possa no mais curto espaço de tempo colocar os nosso 

tribunais em um lugar de destaque e de respeito que todos nós almejamos na nossa sociedade. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu gostaria apenas que cada um de nós nos lembremos e coloquemos em nossa 

agenda, já foi bem colocado pelo nosso conselheiro Luís Cunha, a data da apreciação das 

contas de governo na próxima quarta-feira dia 24, para que estejamos aqui todos participando 

desse momento, que é um da maior responsabilidade nossa, de todo o tribunal de contas, e que 

nós estejamos também participando desse momento que é histórico e de muita grandeza. 

Também esta presidência já lembra e convida que no próximo dia 02, pela manhã, nós 

estaremos recebendo pela primeira vez na história do tribunal de contas, e eu acredito que é 

pela primeira vez na história do Pará, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Está 

peregrinando aqui em Belém do Pará e no dia 02 esta corte de contas terá o prazer em receber 

aqui nas dependências da nossa casa o Bispo Dom Irineu, que estará trazendo a imagem 

peregrina para prestar uma visita. Eu quero inclusive com o Ministério Público de Contas, que 

tem sempre essa parceria conosco, nos prepararmos para que façamos como no Sírio, quando 

a imagem visita as nossas dependências e também visita as dependências do Ministério Público 

de Contas. Então, dia 02 de junho, se Deus quiser, pela manhã, estaremos aqui aproveitando 

para festejar ainda o dia das mães e a páscoa, aproveitar com a presença da imagem 

peregrina, a presença do bispo, aproveitando e fazendo uma só festa da páscoa e a celebração 

do dia das mães. A imagem peregrina já está confirmada, e estará aqui conosco no dia 02 de 

junho. Também na nossa intranet já começaram as inscrições para o nosso evento do Tribunal 

de Contas e Jurisdicionados, que tem a coordenação do nosso conselheiro André Dias, mas 

dizer que o conselheiro Nelson, conselheiro Luís, conselheira Rosa, conselheiro Odilon, 
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conselheiro Cipriano também já estão envolvidos, todos nós estamos envolvidos, conselheiros 

substitutos neste evento, para que realmente a gente possa preparar um brilhante evento, que 

este ano tem um significado muito grande que é os 70 anos da nossa instituição. Então, no dia 

02, que é o mês do aniversário dos 70 anos, a gente começa com um evento da vinda da 

imagem peregrina, celebrando já o mês dos 70 anos e no dia 08 que também estamos 

preparando alguma programação, e durante os dias 21 e 22 o fórum TCE e jurisdicionados, 

que já estão com inscrições abertas. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

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

dezessete minutos (11h17min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 18 de maio de 2017. 
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