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ATA Nº 5.477 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia primeiro (1º) do mês de junho 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, Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes e Julival Silva Rocha (Substituto), além dos Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Substitutos Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Procurador Patrick Bezerra 

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

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias por motivo licença para tratamento da 

saúde 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 trinta (30) 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 Odilon 

Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Impedido na forma regimental. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não 
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havendo expediente a ser lido, a Presidência solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta 

de julgamentos para que fosse relatado e julgado primeiramente o processo pautado sob o nº 13. 

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

sendo anunciado o Processo nº 2007/53280-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, responsáveis Sahid Xerfan, Francisco das 

Chagas Silva Melo Filho, Olímpio Yugo Ohnishi, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, continuação do julgamento iniciado na sessão de 27/04/2017. 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 pelos responsáveis Olímpio Yugo Ohnishi e Sahid 

Xerfan, além de aplicação das multas regimentais aos seus responsáveis e extensiva ao senhor 

Francisco das Chagas Silva Melo Filho. A seguir, a Presidência proclamou que o senhor Sahid 

Xerfan estava presente e na forma como lhe faculta o art. o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Obrigado, senhora 

Conselheira Presidente desta Corte, conselheira Lourdes Lima, senhores conselheiros Nelson 

Chaves, Cipriano Sabino, conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia, conselheiro 

substituto doutor Rocha, Conselheiro Luís Cunha, conselheiros substitutos, secretário geral 

Tuffi, representante do Ministério Público de Contas junto a esta corte, senhoras e senhores 

aqui presentes, servidores deste poder. Eu retorno hoje a essa corte para cumprir de forma 

absolutamente precisa o meu compromisso de solicitação da complementação da 

documentação necessária para o exame correspondente ao processo de 2007/53280-9. Em 

primeiro lugar eu quero destacar a minha preocupação de estar aqui e de ter cumprido 

religiosamente em respeito a esta corte o prazo que foi dado para a apresentação dessa 

documentação. E todos os senhores e senhoras sabem, tem o conhecimento da dificuldade que 

se tem em localizar essa documentação que faltava para um julgamento preciso e completo dos 

processos junto as Secretarias das quais eu teria que obter esses documentos. Até porque a 

gente sabe a dificuldade que se tem nessa questão de arquivos no serviço público, 

principalmente se tratando de um processo e um projeto de 2005 a 2006. E, importantes, 

porque se tratavam de unidades de saúde e por incrível que pareça eu não iniciei e não conclui 
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pelo curto período em que estive a frente da Secretaria. Mas, eu encontrei-as com dificuldade 

do andamento de ritmo de obra e chamei os responsáveis pelas obras e eles me apresentaram a 

justificativa orçamentária, financeira para a conclusão das obras e eu pedi as propostas e elas 

foram encaminhados valores extras faturados e eu entreguei as propostas para a Secretaria 

examinar, porque ela tem referências de custos e os valores vieram bem menores, eu convoquei 

esses responsáveis por uma decisão e eles se recusaram a cumprir dentro daqueles valores 

menores, e, em virtude disso eu tive que chamar novas empresas para que elas pudessem 

concluir as obras dentro dos valores estabelecidos pela Secretaria e em alguns casos até com 

alguns redutores, e também lembrar não só a importância deste município, principalmente aqui 

que parte desse colegiado é composto de ex-políticos que já militaram muito na vida pública e 

contribuíram muito com o estado do Pará e conhecem o estado do Pará e sabem a dificuldade, 

a falta que faria a ausência de uma unidade de saúde em Traquateua, Melgaço, Garrafão do 

Norte, salvo engano viriam incluídas duas que depois foram retiradas com reconhecimento de 

não ter passado pela minha gestão. Mas, Curuá e Traquateua. Então, eu consegui graças a 

Deus localizar os documentos, um atendimento muito especial que eu tive lá na Secretaria por 

parte do atual secretário e anexei os documentos, protocolei aqui dentro do prazo legal, repito 

em respeito a essa corte para que pudesse ficar completamente, e que o processo pudesse ficar 

completo. E eu queria passar as mãos do conselheiro Nelson Chaves, que é o relator do 

processo a documentação correspondente já anexada ao processo conforme informação 

prestada pelo nosso secretário o doutor Tuffi, mas antes de encerrar eu queria citar 

nominalmente aqui, porque eu o fiz de forma generalizada, aos conselheiros substitutos, o 

senhor Daniel e o seu Edvaldo, e lembrar, que em alguns aspectos que eu acho que são 

fundamentais para que sejam colocados aqui, que essas obras relativas a construção de 

unidades de saúde, de qualquer natureza, de qualquer tamanho, para qualquer atendimento 

seja de baixa, média ou alta complexidade, seja uma unidade do HEMOPA seja em hospitais 

regionais, elas tem especificações que são próprias dessa obra, só para se ter uma ideia, a 

época que eu estava na Secretaria as especificações do protocolo eram de nove mil itens 

diferenciados e, hoje, salvo engano, a última matéria que eu li a respeito disso, já fala em 12 

mil especificações diferenciadas. Então, são obras de muita qualidade, de custo relativamente 

diferenciado, das outras obras, muitas vezes demoradas até para a entrega delas. E eu sei até 
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pela experiência da entrega dos hospitais regionais do estado dos seis primeiros hospitais. 

Vocês verem que até hoje tem um hospital oncológico aqui que foi concluído agora pouco e 

outros hospitais que ainda estão em fase de conclusão tal qual é a dificuldade para 

operacionalizar essas obras com a devida correção. E, agradecer e pedir ao nobre conselheiro 

e decano deste poder, meu caro amigo irmão e companheiro Nelson Chaves que acate a 

reabertura da instrução desse processo para que ele possa ser reexaminado e dê o seu parecer 

final. (pausa). A matéria foi colocada em discussão (Pausa), Sua Excelência o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior se manifestou nos seguintes termos: Eu quero rapidamente 

cumprimentar obviamente o doutor Sahid Xerfan, e aos conselheiros, bom dia a Vossas 

Excelências, querida presidente, doutor Patrick seja sempre bem-vindo, o doutor Nelson 

Chaves, conselheiro Luís Cunha, presidente, conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa 

Egídia, conselheiro Julival, conselheiro Daniel, conselheiro Edvaldo. Secretários, doutor Tuffi 

e doutor Jorge, a todos que estão na galeria, a todos um bom dia, que todos sejam bem-vindos. 

De fato, senhora presidente, há um acontecimento, como é que eu posso dizer, é uma situação 

em que a gente lamenta muitas vezes aqui no plenário da dificuldade que tem os gestores às 

vezes de recuperar documentos, principalmente originais, alguns tiram cópias, guardam, mas 

de qualquer maneira a exigência da documentação em original às vezes é complicada. E a 

gente lamenta isso, uma vez que a administração pública é impessoal, independe de partidos 

políticos, de ideologias ou de qualquer outra questão, dos documentos, tanto os recursos como 

os documentos são públicos e devem estar à disposição não só do gestor, como também de toda 

a sociedade e da população. E, eu queria exatamente concordar e comprovar essa dificuldade 

e não é só sua, doutor Sahid, muitos gestores enfrentam isso, e a gente lamenta que ocorre isso 

e daí o tribunal vem trabalhando incansavelmente na direção de recuperar o passivo dos 

processos. Buscar julgar o mais rápido possível nos tempos de hoje estamos acompanhando 

bem próximo e os antigos estamos recuperando os processos para colocar em julgamento 

exatamente para evitar essas questões de documentação e dar a segurança jurídica devida as 

partes interessadas, tanto a sociedade como os gestores. Então eu queria fazer esse registro e 

dizer que ainda nos tempos de hoje temos que lidar com essa questão, e, com certeza absoluta 

o gestor como é o doutor Sahid Xerfan, é uma pessoa extremamente correta que vem ao longo 

da sua vida pública e demonstrou essa conduta reta, e se sabe que a questão técnica da 
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prestação de contas exige dos conselheiros e do tribunal e a sociedade exige questões 

regimentais da lei orgânica, da documentação, essa é uma questão que a gente não pode fugir, 

mas absolutamente isso pode e vem de alguma maneira a colocar a situação de muitos gestores 

com qualquer tipo de preocupação. Então, é verdade de fato que ocorre esse tipo de situação e 

eu tenho certeza e o conselheiro relator, como sempre faz, já fez anteriormente e agora deu o 

prazo e dando a oportunidade da ampla defesa e do contraditório e agora quando recebe os 

documentos vai dar a sua manifestação e a gente vai aguardar, obviamente, a posição do 

conselheiro Nelson, mas a sua conduta também, conselheiro Nelson, sempre foi na direção de 

preservar os autos, o que está nos autos dos processos e de preservar também o direito da 

ampla defesa e do contraditório. Então, eu faço apenas esse registro senhora presidente, para 

confirmar e ir ao encontro das declarações feitas pelo doutor Sahid Xerfan. Em seguida sua 

Excelência o relator proferiu voto, para, receber a documentação apresentada e solicitar a 

reabertura da instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/51107-6, 

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

Estado, procedência Associação dos Pequenos Agricultores do Sapucaia, responsável Severino 

Rodrigues da Silva, 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 de valores e aplicação das multas regimentais, ficando 

solidariamente responsável pelo débito a Associação dos Pequenos Agricultores do Sapucaia 

(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 senhor Valdir Ganzer a 

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

13.989/95.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 2011/52598-6, que trata da Prestação de 
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Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Inhangapi, responsável José Alves Feitosa Oliveira, cujo Relator foi o 

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

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

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

glosado e aplicação das multas-sanção e coerção ao seu responsável, além de expedição de 

determinações dirigidas ao responsável e ao município de Inhangapi (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$3.849,85 (três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco 

centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$384,98 (trezentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e oito centavos), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo 

descumprimento de prazo na apresentação das contas e que sejam expedidas determinações de 

acordo com as manifestações do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2012/50804-2, que trata da Tomada de Contas instaurada no Centro de Defesa à 

Cidadania do Estado do Pará, responsável Antonio José Garcia Viana, cujo Relator foi o 

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

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

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

conveniado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie e extensiva ao senhor Domingos 

Juvenil Nunes de Sousa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

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

responsáveis pelo débito os senhores Antonio José Garcia Viana e o Centro de Defesa à 

Cidadania do Estado do Pará, para ressarcir ao erário estadual na importância de R$20.000,00 
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(vinte mil reais), aplicar ao responsável as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), 

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

contas e determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao 

Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o 

Plenário, este se manifestou, inteiramente de acordo, registrando-se, porém, o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52374-4, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Cachoeirense de Pessoas Portadoras de Deficiência, responsável 

Nazareno Cordeiro Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

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

responsáveis pelo débito os senhores Nazareno Cordeiro Lima e Associação Cachoeirense de 

Pessoas Portadoras de Deficiência, para ressarcir ao erário estadual na importância de 

R$16.675,00 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e cinco reais), aplicar ao responsável as multas 

nos valores de R$1.667,50 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), 

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

contas e determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao 

Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o 

Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52376-6, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Desportiva, Cultural, Profissionalizante e Social do Jardim Florestal, 

responsável Eder Luiz Oliveira Ramos, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 
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Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

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

aplicação da multa-sanção e coerção ao senhor Eder Luiz Oliveira Ramos, ficando responsável 

solidariamente em débito a Associação Desportiva, Cultural, Profissionalizante e Social do 

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

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

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

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

responsáveis pelo débito os senhores Eder Luiz Oliveira Ramos e Associação Desportiva 

Cultural, Profissionalizante e Social do Jardim Florestal para ressarcir ao erário estadual na 

importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicar ao responsável as multas nos valores de 

R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

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

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

legais cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente de acordo, registrando-

se, porém, o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52377-7, que trata 

da Tomada de Contas instaurada no Instituto Marlene Mateus, responsável Josefa Marcolino da 

Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, registrando-se o 

impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 

quanto ao julgamento desse processo. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado, sem prejuízo da aplicação da multa-sanção e coerção a senhora Josefa Marcolino 

da Silva, ficando responsável solidariamente em débito com o Instituto Marlene Mateus 

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

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis pelo débito 
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os senhores Josefa Marcolino da Silva e o Instituto Marlene Mateus para ressarcir ao erário 

estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicar ao responsável as multas nos 

valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo 

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

decisão, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas 

as medidas legais cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52410-2, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação Comunitária de Mulheres Nossa Senhora 

Aparecida do Parque União, responsável Maria Raimunda Dias Santarém, cujo Relator foi o 

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

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

a responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não esteve presente e 

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

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

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

R$15.000,00 (quinze mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento 

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

dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52428-1, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais Santo Antonio 

da Vila de Tauarí, responsável Benedito Valter da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 
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conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva ao senhor 

Domingos Juvenil Nunes de Sousa, ficando responsável solidariamente em débito Associação 

dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais Santo Antonio da Vila de Tauarí e recomendação 

à Alepa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis pelo 

débito os senhores Benedito Valter da Silva e Associação dos Moradores e Pequenos 

Produtores Rurais Santo Antonio da Vila de Tauarí para ressarcir ao erário estadual na 

importância de R$20.246,24 (vinte mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), aplicar ao responsável as multas nos valores de R$2.024,62 (dois mil, vinte e quatro 

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

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

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

legais cabíveis. Foi colhida a manifestação de voto dos demais membros da Corte. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu 

quero acompanhar o relator, mas também quero fazer uma referência por questão de justiça a 

todos, especialmente todo plenário, mas aqueles que, como eu vieram do Poder Legislativo, 

conselheiro Cipriano muito influenciou nisso, conselheiro Luís, Vossa Excelência, presidente, 

também o conselheiro André, que aparentemente, doutor Patrick é uma recomendação simples, 

mas como se trata de um poder que vem ao longo do tempo formalizando esses tipos de 

convênio aqui e ali debitavam a esta Casa e a cada um de nós, especialmente os oriundos do 

Poder Legislativo, que houvesse qualquer tipo de implicância, a Assembleia Legislativa não 

faz, quando, na realidade, o que presidia a nossa intenção era isso que afinal, agora, a prática 

comprova, dizer pela falta de estrutura para determinadas ações do Poder Legislativo, e os 

recursos que eram repassados para convênios terminavam não sendo fiscalizados, e na medida 

em que a gente foi mostrando essa situação aqui e ali, havia pequenas incompreensões. Está 

querendo prejudicar a carreira do A ou do B, longe de nós, nenhum de nós queria, com certeza 

esse tipo de procedimento ou ter essa intenção. Então eu quero também dizer da participação 

efetiva do conselheiro Cipriano no convencimento dos ex-companheiros da onde a gente veio, 

do Luís e Vossa Excelência e até o conselheiro André e o próprio conselheiro Odilon também 

nas conversas e a conselheira Rosa, mostrando que nenhum desejo desta casa de interceptar o 
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convênio oriundo do Poder Legislativo, só que ele e eu aqui, por exemplo, uma vez sempre 

lembro e Vossa Excelência tão jovem só contando que nós encontramos aqui convênios para a 

execução de energia elétrica feitos pela vice-governadoria para o vice-governador da 

constituição a função dele é substituir o governador nesse impedimento, ou seja, não há 

estrutura técnica para o acompanhamento para dizer, mas por que não faz isso por meio de 

uma Secretaria? E isso aí de repente até politicamente vai no sentido inverso, então, eu quero 

ratificar as posições corretas do conselheiro Cipriano, dizendo da participação efetiva dele 

para a mudança dessa cultura que, felizmente, o nosso legislativo está concordando e por isso 

quero pedir vênia também a não recomendação pelos motivos que o ilustre relator elencou 

aqui e, portanto, acompanho o voto do conselheiro Cipriano. Colhidos os demais votos, à 

unanimidade, a presidência declarou oficialmente que resolveu o plenário acatar a posição do 

relator. Sem mais delongas, foi anunciado o Processo nº 2014/50758-3, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, responsável Antônio 

Nilton de Albuquerque, 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 ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com 

devolução da importância conveniada, sem prejuízo da aplicação de multas ao responsável e ao 

superintendente da SUSIPE, podendo ser-lhe atribuída responsabilidade solidária. A 

presidência tornou público que os notificados ao comparecimento à sessão, não estiveram 

presentes e nem se fizeram representar. Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. 

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

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

de R$119.798,97 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e sete 

centavos), aplicando-lhe as multas de R$11.980,00 (onze mil, novecentos e oitenta reais) pelo 

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

determinar recomendação ao senhor André Luiz de Almeida e Cunha e, ainda, após o trânsito 

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

sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 
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2014/50760-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Bujaru, 

responsáveis Maria Antônia da Silva Costa, José Waldir Nunes Marques Júnior e Lúcio 

Antônio Faro Bittencourt, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 

que solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato deferido. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50303-4, que trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto de 

Desenvolvimento Cultural, Ambiental e de Apoio ao Interiorano do Pará, responsável João do 

Rosário Reis, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que retificou em parte o parecer escrito nos autos, opinando, desta feita, pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, bem como a aplicação de 

multas regimentais e sanção de inabilitação para cargo em comissão e função de confiança, 

ficando solidariamente responsável pelo débito o Instituto de Desenvolvimento Cultural, 

Ambiental e de Apoio ao Interiorano do Pará, devendo este ser citado para a apresentação de 

defesa, excluindo, por conseguinte, as considerações emitidas anteriormente à Alepa. A 

presidência informou que embora regularmente notificados, tanto o responsável quanto os 

reclamados pela procuradoria, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. 

Pausa. A matéria foi à baila da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, declarando 

solidariamente responsáveis pelo débito os senhores João do Rosário Reis e o Instituto de 

Desenvolvimento Cultural, Ambiental e de Apoio ao Interiorano do Pará para ressarcir ao erário 

estadual na importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), aplicar ao responsável 

as multas nos valores de R$15.000,00 (quinze mil reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 

(um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas e determinar, após o trânsito 

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

sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Foi então colhido o voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu acompanho o relator, mas 

gosto de fazer observação do detalhe, ao gesto gentil do ilustre procurador em acompanhar na 

íntegra o voto do conselheiro Cipriano Sabino, considerando já as recomendações da 

Assembleia ratificadas por ele. Parabenizo a Vossa Excelência. Em breve interregno o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior expôs o seguinte 
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pensamento: Antes de Vossa Excelência colher o voto do eminente presidente, conselheiro Luís 

Cunha também, eu queria agradecer as palavras do conselheiro Nelson e do doutor Patrick, 

que hoje está aqui representando muito bem o Ministério Público, como todos os colegas que é 

também esta luta do conselheiro Nelson como eu falei anteriormente, eu poderia ser mal 

interpretado como foi muito bem colocado pelo doutor Patrick no sentido de que às vezes a 

gente zela pelo patrimônio da própria pessoa e não é compreendido e foi bem colocado isso. E 

o Ministério Público também junto com o Tribunal de Contas, vinha reivindicando, aliás, 

cobrando isso da Assembleia Legislativa, então houve uma parceria entre o tribunal de contas 

e o Ministério Público de Contas, no sentido de convencer a assembleia de uma forma 

articulada e tranquila de se abster de fazer esses convênios, uma vez que não é competência do 

Poder Legislativo, e, também além disso é aquela história de não ter como fazer o 

acompanhamento de fiscalização, agora claro, houve a compreensão do Poder Legislativo, 

digo assim, de o presidente daquele poder, à época,  Manoel Pioneiro, que veio aqui na 

diversas vezes e assinou o documento, enfim, no sentido de que encaminhasse a assembleia até 

para que lhe desse ciência aos 40 deputados e o presidente, desse compromisso com o tribunal 

e com o Ministério Público no sentido de não realizar mais esse tipo de convênio a não ser em 

caráter excepcional de grande repercussão pública e de interesse da sociedade excepcional. 

Nós estamos aqui e julgando mais de 10 processos, 20 mil para cá, 10 mil para lá e a 

associação disse que essa questão verdadeiramente a assembleia não teria como fazer essa 

questão, agora, uma outra questão importante, enfim, tem que ter esse discernimento, então, eu 

agradeço ao conselheiro Nelson e ao doutor Patrick, mas dizendo tanto ao Nelson quanto ao 

Patrick, aos colegas, que se a assembleia vier, o doutor Julival voltar novamente, aí nós temos 

que fazer as recomendações, chamar, aí é outra história, mas essa é a observação que eu 

queria fazer. Nós estamos deixando de acatar, porque já houve esse compromisso e que a gente 

tem conhecimento, a assembleia não está fazendo mais é o contrário, ela tem nesse caso, 

especificamente cumprindo o seu papel e evitando ao máximo qualquer tipo de recomendação 

e fazendo o que foi recomendando, doutor Patrick e doutor Nelson. Quer o convênio, chama a 

Secretaria ou encaminha para a Secretaria correspondente, de acordo mesmo, o deputado pede 

a Secretaria que faça o convênio A, B ou C, na nossa avaliação, que é a maneira correta de se 

fazer, porque a Secretaria tem estrutura para fazer. Então, senhora presidente, era essa a 
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obrigação, eu agradeço ao doutor Patrick e a lembrança do conselheiro Nelson. Colhidos os 

demais votos todos acompanhando o relator, a Presidência ao final anunciou que por 

unanimidade resolveu o plenário acatar a posição do relator. Neste momento registrou-se a 

saída momentânea do Plenário do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Imediatamente, 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, registrando-se o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes nesse julgamento. Cumprindo os dispositivos legais e 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e não provimento, com a manutenção da 

decisão recorrida em todos os seus termos. A presidência tornou público que o recorrente, 

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

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

Excelência proferiu voto para Conhecer do Recurso, e dar-lhe parcial provimento, mantendo a 

irregularidade das contas e, aplicar ao recorrente a multa no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), pela tomada de contas e retirar a condenação pela devolução e a multa pelo débito 

apontado, pois, apesar de irregulares os gastos em questão, eles foram realizados em função do 

Contrato, fato este que não pode ser tratado com desimportância por esta Corte de Contas. 

Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a 

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

anunciado o Processo nº 2016/50911-6, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 

cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento do registro e 

cessar os pagamentos, sem prejuízo da sujeição de multa à ordenadora responsável pela 

contratação (Presidente da Fundação de Clínicas Gaspar Vianna) e à autoridade que anuiu à 

mesma (Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado) e, especialmente, à competente para a 

realização de concurso público Secretaria de Estado de Administração e determinações à 

FHCGV, à Casa Civil e à Sead. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 
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se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para indeferir o registro. 

Foram, então, colhidos os demais votos: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Defiro o registro em caráter excepcional o registro. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator, acrescentando a determinação para 

a hipótese do contrato ainda estar em vigência, cessar pagamento em 15 dias sob pena de 

responsabilização do gestor. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho o voto divergente, ou seja, pela excepcionalidade do registro.  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Acompanho o relator com o 

acréscimo da exposição do conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Excelentíssima Senhora 

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

seja, pelo caráter excepcional do registro. Em rápidas manifestações, os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

fizeram o acréscimo em suas posições de voto da sugestão apresentada pelo Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Proclamou então a presidência que por quatro votos a três, resolveu o plenário 

acatar a posição do relator com o acréscimo sugerido alhures. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2016/51263-1, que cuida do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

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

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

opinou pelo indeferimento do registro e cessar pagamentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de responsabilidade solidária em caso de omissão e determinações à Arcon e à Sead. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir em caráter excepcional o 

registro. Foram, então, colhidos os votos. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

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

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a divergência. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a divergência. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Acompanho o 
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relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o relator. Proclamou então a presidência que por quatro votos a três, resolveu o 

plenário acatar a posição do relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/52083-

7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria de Nazaré Sousa de Oliveira, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais 

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

parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro, com recomendações. 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, e observar as recomendações 

sugeridas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente, a favor, oportunidade em que 

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

seguida, foi anunciado o Processo nº 2015/50559-4, que agasalha o ato de Aposentadoria em 

favor de Amélia Sousa Bezerra, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Cumprindo disposição 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 inteiramente, a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar unanimemente a posição do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2012/51415-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José Tadeu de Oliveira, 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 por baixar os autos em diligência ao Igeprev para retificar a 

Portaria de folhas 44 para exclusão da Gratificação de Localidade Especial, Auxílio Moradia, 

Indenização de Tropa e Indenização de Representação e não há que se falar em devolução dos 

valores indevidamente pagos os respectivos ajustes ter efeitos ex nunc e, ainda, sugerir para fins 

de inclusão da Reserva Remunerada no rol de atos encaminhados a essa Corte de Contas, haja 

vista a necessidade de aferição da legalidade dos mesmos. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

para indeferir o registro e recomendar ao Igeprev a exclusão da parcela Auxilio Invalidez e 
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posterior retificação dos proventos da Portaria em questão. Foram, então, colhidos os votos. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o voto do 

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da  Cunha Teixeira: Peço vista dos autos. A 

Presidência deferiu o pedido e logo após foi anunciado o Processo nº 2008/53324-0, que trata 

do Ato de Pensão em favor de Ana Gomes Leal, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Daniel Mello. 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 proposta de Decisão no sentido de 

deferir em caráter excepcional o registro do ato, ressalvando os efeitos jurídico e financeiro até 

a extinção da pensão. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente, a favor, 

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

posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto 

no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/50546-

9, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de 

Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo de Reaparelhamento Judiciário, exercício 

financeiro de 2012, responsável Raimunda do Carmo Gomes Noronha, 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 pela regularidade das contas, pugnando pelas recomendações formuladas no 

Relatório de Auditoria. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares, dando-se ciência das recomendações ao FRJ/TJE formuladas pela Secex e parecer 

do Ministério Público de Contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente, a 

favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Imediatamente foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 

2016/50733-6, que trata da Medida Cautelar proposta pelo Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No rito, o representante 

da douta Procuradoria se manifestou opinando pelo conhecimento e, no mérito, pela 
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procedência do pedido para que seja concedida a cautelar conforme proposta pelo autor e 

sugere-se, ainda, que seja concedido aos envolvidos prazo de até quinze dias, sem efeito 

suspensivo, para que se manifestem sobre a cautelar adotada. Pausa. A matéria foi aberta à 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto para 

julgar pela procedência da proposta de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa 

CYBERTEC Tecnologia e Serviços Ltda., nos moldes do art. 50 do CCB e conceder a cautelar 

de indisponibilidade de bens por 1 ano, em quantidade suficiente para garantir o ressarcimento 

ao erário do débito de R$100.000,00 (cem mil reais) das pessoas físicas e jurídicas, e que os 

responsáveis sejam citados para apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sem efeito 

suspensivo. Foram, então, colhidos os demais votos. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Peço vista dos autos. A Presidência deferiu o pedido. 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, foi anunciada a parte da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Senhores conselheiros e conselheiros substitutos, Ministério Público, 

esta presidência submete a este colegiado a proposta de alteração da resolução 18.136 que 

institui o programa TCE Cidadão encaminhado pela direção da escola de contas Alberto 

Veloso, devidamente anuída pelo idealizador do evento e propositor da referida proposição, o 

eminente conselheiro Nelson Luís Teixeira Chaves, bem como referendada e subscrita pelo 

Conselho Consultivo da Escola de Contas e presidido pelo eminente Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, na reunião ocorrida no último dia 18 de maio, a alteração conforme texto 

distribuído aos membros deste colegiado em 02 de maio de 2017, visa a adequação redacional 

e a expansão do programa com vistas ao atendimento das escolas de ensino superior e com a 

realização do projeto TCE cidadão universitário. Ampliação do projeto cidadão acrescentando 

ao TCE cidadão o TCE Cidadão universitário. Também de iniciativa do conselheiro decano 

desta corte e certamente será mais um sucesso e incremento na política institucional e de 
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fomento ao controle social. Informo ainda que não houve qualquer manifestação quanto a 

eventuais emendas e coloco em discussão: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não é para discutir. Eu só quero elogiar a escola, o conselho e 

lembrar da conselheira Rosa também que, quando se falou aqui na adequação daquele que era 

o inicial e ela deu uma sequência e o conselheiro Luís Cunha formaliza agora, de maneira que 

eu acho que é uma conquista de todos nós e eu queria parabenizar a escola por essa nova 

posição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, nem precisa discutir, na verdade, é ampliação de um dos projetos que eu considero 

mais bonitos da instituição e a prova disso eu creio que vão falar disso, é o que aconteceu 

ontem em uma escola pública no bairro Cordeiro de Farias, na cidade de Belém, o TCE 

cidadão, então o que é que nós estamos aqui agora querendo alcançar? Um público melhor, 

essa geração que está no mundo acadêmico, eu posso dizer sem querer discriminar o público 

do ensino médio, mas é um público mais qualificado. A gente chegar ao mundo acadêmico e 

discutir em um nível mais elevado, eu acho que foi assim um passo extraordinário essa 

percepção do conselheiro Nelson Chaves de querer estender o projeto ao mundo acadêmico, 

então foi colocado para os conselheiros, o conselho consultivo aprovou então está todo mundo 

de pleno acordo. Não há o que acrescentar no dia de hoje. Encerrada a discussão, a matéria foi 

colocada em votação plenária, tendo a aprovação à unanimidade dos presentes, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.923, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta presidência dá conhecimento 

ao plenário a respeito do relatório de gestão fiscal do Ministério Público de Contas dos 

municípios do estado do Pará, referente ao terceiro quadrimestre de 2014. O processo de 

fiscalização cumpriu tramitação regular, sendo exarados os respectivos pareceres das 

secretarias de controle externo e o Ministério Público de Contas e a relatoria do 

excelentíssimo senhor conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, onde foi atestada 

obediência as disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal devendo ser encaminhado 

ao Ministério Público junto ao TCM as recomendações emitidas pela SECEX e pelo Ministério 

Público de Contas. Coloco a palavra a disposição dos senhores conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu vou 

tratar de um assunto que ainda está em elaboração, os livreiros diriam que está no prelo. Mas, 
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eu penso que seja de maior interesse, aliás, eu falo isso superficialmente com Vossa Excelência 

e eu tenho conversado muito presidente com o conselheiro Cipriano como nessa vizinhança 

honrosa aqui para mim na mesa, nós estamos tratando e obviamente por isso eu pedi a 

autorização a Vossa Excelência para contatar a secretaria de Controle Externo e com o doutor 

Marcelo Aranha, da área de engenharia desta casa, que fruto dessa conversa que a gente tem 

tido ao longo do tempo, o Cipriano e eu, nós estamos propondo, presidente, o seguinte, é um 

levantamento de todos os imóveis do Estado do Pará, isso é uma colaboração, assim como o 

conselheiro Cipriano falou muito, conselheiro Luís, a respeito da lei Kandir, é um diagnóstico 

do que tem o estado imobilizado, eu acho que temos a relação, não sei qual. Mas, fazer um 

diagnóstico, um raios-x até em ajuda ao próprio Poder Executivo, talvez isso demande 

futuramente uma resolução para o enquadramento de procedimentos de maneira para a gente 

ver o quanto o estado tem mobilizado o patrimônio e aquilo que eventualmente conselheiro 

Daniel, conselheiro Edvaldo, até não interessa, determinadas áreas que são estratégicas para 

o Estado eventualmente estão sob o domínio do Estado e geram despesas, abandonam esses 

imóveis em determinadas circunstâncias até mesmo a alienação daquele patrimônio poderia 

ser revertido em causas públicas nobre como a saúde e a educação, a segurança, então que a 

gente possa ter e outra coisa, nada, ao contrário, eu venho também da área de engenharia e 

estímulo aos colegas construtores, e ao invés de fazermos obras novas em algumas localidades, 

a gente pode restaurar aquelas que estão precisando da restauração, então o que acontece? E 

isso não é só a nível do governo estadual, mas de um modo geral no Brasil todo, dar uma 

imobilizada muito grande, às vezes abandonarem novas construções a se repetirem quando 

temos esse levantamento, então eu penso que para o próprio governo do estado e, 

especialmente para nós do tribunal, e do Ministério Público de Contas junto conosco, 

evidentemente, que possamos ter um diagnóstico sabendo de fato a situações dos imóveis e 

aqueles que interessam ao estado e outros eventualmente podem não nos interessar mais e 

saber que caminho, isso aí é uma coisa que a gente observou aqui até em uma sexta de 

integração, quando veio o secretário de Educação, que era o doutor e professor Helenilson 

Pontes, a dificuldade mesmo é uma coisa que a gente se machuca sempre no Poder Público é 

muito difícil a questão, conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência já tem experiência lá do 

FTERPA e outras tantas, da conservação dos próprios públicos. Então, há uma deterioração 
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progressiva, os custos depois para a manutenção cada vez mais elevados e eu acho que o 

tribunal precisa ter um diagnóstico concreto sabendo como está, é uma demanda grande e por 

isso a anuência de Vossa Excelência e o pessoal da SECEX, mas eu Acho que o conselheiro 

Cipriano e eu pensamos que é uma contribuição profunda para o estado e para esta Casa, para 

que a gente possa ter aflorado a nossa consideração para as sugestões e esse levantamento que 

eu penso que ainda não temos nem em nível do tribunal, com certeza não temos e com certeza 

nesse nível que pretendemos nem o próprio Estado e a nossa intenção flagrantemente é no 

sentido do assessoramento, do levantamento, do diagnóstico para ver que atitudes poderemos 

tomar, então eu queria comunicar ao plenário já com a anuência do Cipriano que tem 

conversado muito sobre esse este tema, para ver se a gente consegue chegar a um denominador 

comum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: É verdade, o conselheiro Nelson sempre tem essas preocupações e nós conversamos 

muito sobre essa questão e a atividade do tribunal é muito importante e do Ministério Público 

de Contas que cresceu muito e o tribunal também até por força da constituição e do trabalho lá 

atrás, o doutor Antônio Maria Figueiras Cavalcante como líder e lutando por isso e, hoje, o 

Ministério Público com certeza é um exemplo para o Brasil da instituição nesse sentido e o 

tribunal de contas também e nós tivemos aqui várias manifestações do tribunal com o 

Ministério Público que eu considero e, aliás, toda a sociedade porque houve grande 

repercussão, é importante para o estado manifestar ações, auditorias operacionais ou não e 

estudos técnicos, levantamentos feitos de forma imparcial e sem tendência nenhuma, apenas 

fazendo o nosso trabalho específico que determina a constituição. E, o conselheiro Nelson 

junto comigo nessa preocupação, por exemplo, eu queria lembrar que o tribunal fez um 

levantamento das obras paralisadas no estado e foi encontrado com a própria participação do 

Estado. O tribunal obteve a informação das secretarias e de todos os órgãos do Estado e 

verificou, eu quero também fazer um elogio, um reconhecimento aos técnicos e servidores do 

Tribunal de Contas e, naquela época, a pouco anos atrás, agora, foram encontradas mais de 

600 obras paralisadas no Estado o que representava um prejuízo em torno de um bilhão de 

reais, e isso foi disponibilizado a Assembleia Legislativa e ao governador do Estado, e foram 

feitas algumas atitudes e ações da direção. De buscar retomar essa questão, outro estudo feito 

pelo tribunal que teve grande repercussão foi o levantamento dos prejuízos causados pela lei 
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Kandir, e hoje, está próximo de 44 bilhões de reais, o que o conselheiro Nelson pensou é fazer esse 

levantamento do ativo, do patrimônio do Estado e muitas vezes a preocupação dele, o Estado tem 

bens desnecessários talvez para hoje, mas que custam dinheiro ou para se manter ou pela 

desvalorização pelo não cuidado daquele imóvel, ou seja, é muito abrangente o que ele imagina, o 

conselheiro Nelson, que nós conversamos e isso tem uma importância significativa até hoje na 

administração moderna, o conselheiro Nelson também é administrador de empresas e o saber o 

nosso tamanho nessa questão do ativo do patrimônio do Estado e o que a gente precisa recuperar, 

o que a gente não precisa mais transformar isso em recursos para utilizar na saúde e na educação, 

tem imóveis que o Estado aluga, doutor Patrick, paga aluguel e vai no município de Prainha, 

Monte Alegre, Irituia, Bragança, onde for, o patrimônio do Estado lá, mas tem lá um prédio que a 

Secretaria tal utiliza e paga o aluguel, então nós temos que analisar. O conselheiro Nelson foi 

muito feliz, mais uma vez nessa questão e eu acredito que é um estudo importante, não pode ser 

feito em uma semana, 10 dias, talvez leve aí uns seis meses, acredito eu, eu acho que nós temos que 

definir como ele disse, a reunião com a Secretaria de Controle Externo, com os departamentos da 

casa para definir um prazo, e entregar isso para o estado, para a sociedade paraense, com a 

Assembleia Legislativa o nosso patrimônio público, do cidadão e o governador do Estado que tem 

por força da eleição essa autonomia de gerir a questão do Estado viabilizar com a sua equipe um 

estudo e ver tudo que realmente o tamanho nosso, o que precisa e o que não precisa e o que fazer 

com aquelas coisas que a gente encontra um patrimônio valiosíssimo, mas que está abandonado 

muitas vezes, que aquilo reformado e funcionando poderia trazer grandes benefícios, então, é uma 

questão extraordinária e eu considero esse levantamento, esse estudo importantíssimo e eu acredito 

que o governador terá todo o interesse como a Assembleia Legislativa terá todo o interesse de ter 

em mãos este levantamento, este estudo, nós temos questões importantíssimas, como disse o 

conselheiro Nelson, nos municípios, na própria região metropolitana, imóveis abandonados, enfim, 

até posso colocar a possibilidade de incluir nesse patrimônio, como eu conversei com o conselheiro 

Nelson, as terras do estado, não só o imóvel em si, ou podemos avaliar se for uma questão maior, 

aí faz-se em duas etapas, uma o patrimônio do imóvel em si e a outra das terras, porque existem 

conflitos de terras do estado do Pará, da minha modesta e humilde interpretação, esses conflitos, a 

maioria desses conflitos se acontecem nas terras federais do governo federal e as terras do Pará 

são identificadas bem, para que a população saiba o que é terra do Estado e de domínio do Estado 

de responsabilidade do Estado e o que é terra da União e responsabilidade da União, o Estado não 
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pode chegar lá e fazer nada, “vamos fazer aqui uma estrada, vamos fazer aqui um...”, tem que 

pedir permissão, ou seja, há toda uma burocracia que às vezes depende de questões políticas e o 

que a gente quer aqui não é isso, é um levantamento do patrimônio do Estado, principalmente dos 

imóveis, nessa primeira etapa, se for possível incluir as terras. Eu acredito que o governador tem 

interesse total para levantar o que nós temos. Se o Estado já tiver isto, nós vamos, eu acredito 

também que não, mas nós vamos apenas confirmar ou não, se tem, se não tem, como está, onde 

está, está bem cuidado? Não está? Tem um imóvel do estado do munícipio, mas, ao mesmo tempo o 

estado aluga outro imóvel e tem que haver essa questão e eu acho que isso vai representar a 

economia, o melhor aproveitamento, o enxugamento da máquina pública, da melhor gestão, ou 

seja, eu acredito que isso vai ser importante para o Estado. Eu já estou confiando como o 

conselheiro Nelson conversou comigo, eu parabenizo o conselheiro Nelson por uma brilhante ideia 

e vai ser, senhora presidente e conselheiros colegas, mais um estudo e um levantamento do tribunal 

que vai trazer grandes repercussões e desdobramentos para a gestão pública, essa é a minha 

opinião e como o conselheiro Nelson pediu também, eu peço o apoio do Ministério Público de 

Contas no sentido de a gente ter noção do nosso patrimônio, que é o patrimônio da nossa 

população e dos nossos contribuintes. Então, eu apoio integral e me coloco também como o 

conselheiro Nelson a todo o projeto e fazemos juntos isso aí para disponibilizar para a sociedade 

paraense esse levantamento gratuito, o tribunal não vai contratar empresa nenhuma para fazer 

isso, aliás, não vamos fazer, se o Ministério Público concordar vamos fazer juntos e oferecer para 

a população esse levantamento que eu acho extraordinário, frisando que há imóveis que poderão 

estar abandonados, o custo que isso representa para o estado. Enfim, é um debate importante e que 

pode trazer grande repercussão para o Estado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira-Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tema muito importante. Eu sugiro a 

Vossas Excelências que a gente possa dar a palavra ao conselheiro Luís e ao nosso procurador, 

mas como é um tema importantíssimo e que envolve uma série de ações, inclusive dentro da SECEX 

eu vou sugerir que os nobres conselheiros, eu vou determinar a SECEX para que a gente traga 

para o plenário já de uma forma bem dentro daquilo que a gente realmente possa propor e 

trabalhar, eu acredito que o conselheiro Nelson, o conselheiro Cipriano estão trazendo um tema de 

relevância para o Estado e para esta instituição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Gostaria de dizer a V. Exa. e para evitar qualquer tipo 

de interpretação maledicente, nós temos a necessidade e iremos em busca também da conversa e do 
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diálogo com o Estado, as secretarias específicas do Estado porque entendemos que esse é um 

trabalho que vai na direção dos interesses do estado do Pará. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pois é, mas os nossos técnicos 

vão ter que fazer esse levantamento então nós temos que conversar com a Secretaria de Controle 

Externo, até porque a Secretaria de Tecnologia de Informação está dando tudo de si para tentar 

conseguir resolver a situação e concluir a resolução do nosso sistema eletrônico. E a gente poderia 

ter assim, um apoio imediato se nós já tivéssemos todos esses dados, mas essas informações eu 

acho que devem ser sim, discutidas, e, a gente trazer para esta Corte de Contas. Eu acato a 

proposição de Vossas Excelências; mas eu acho que nós temos que ter um debate, um estudo 

melhor da forma, como nós vamos conduzir esse processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu não sei se eu me fiz entender, disse para a 

senhora no início, que era uma forma embrionária, pensando que ficou alguma coisa não 

esclarecida. Isto é uma ideia que surge por uma obrigação que o tribunal tem de fazer de maneira 

que esses considerandos paralelos todos estão embutidos, é uma ideia que está surgindo em um 

assunto muito importante. A Setin vai participar e eu estou dizendo que o Estado deverá ter o 

diálogo com conosco. De maneira que o que for necessário eu penso que ao longo do tempo se 

ajuste, apenas é uma coisa que o tribunal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós temos que levar para a SECEX, como V. Exa. 

já mesmo propôs. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Mas foi conversado e a senhora sabe disso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A SECEX, eu estou dizendo eu se nós 

estivéssemos já com o processo eletrônico implantado, nós estamos ainda em processo de 

implantação, nós estamos dando continuidade para implantar, seria muito mais prático e mais 

fácil. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, a minha manifestação sobre isso, eu vou ser bastante lacônico. O conselheiro Nelson 

está certo, o conselheiro Cipriano também, porque é o nosso papel fazer isso. O tribunal de contas 

do estado do Pará tem que saber realmente qual é o tamanho patrimonial do estado. E, olha, se 

olharmos para a Santa Casa, que é um prédio maravilhoso, mas foi construído um anexo moderno 

agora no início do governo anterior e concluído pelo governador Jatene para ter apenas um 

seguimento da missão da Santa Casa. Mas, eu tenho a impressão que já era antes e agora muito 

mais, que a metade da Santa Casa que é patrimônio histórico, um prédio maravilhoso e não está 
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sendo utilizado e outro exemplo, o Paes de Carvalho está sendo utilizado menos da metade. O 

IEEP pelo que eu sei não está utilizando todo o prédio, na José Malcher, ali próximo de onde eu 

moro tem três escolas e não tem mais aluno suficiente para uma. O que foi que aconteceu? Esses 

alunos aqui não vêm mais para o centro, eles estão estudando no bairro lá no Guamá, na Pedreira, 

lá em Icoaraci, sei lá, onde eles moram, eles não querem mais pegar ônibus para vir estudar aqui, 

então, houve uma mudança, a cidade mudou. O aluno quer estudar próximo onde ele mora, e aí 

não seria bom utilizar esse prédio para outra finalidade? E o que o conselheiro Cipriano está 

colocando, o conselheiro Nelson é que, de repente, a gente leva o quanto o estado gasta de 

aluguel? É preciso tudo isso se tem um patrimônio próprio que não está sendo utilizado? Eu acho 

isso um bom trabalho, e o conselheiro Nelson foi mais além, às vezes tem um prédio e não está 

sendo utilizado, mas está sendo pago um vigilante para estar lá. Esse é um estudo necessário para 

se fazer, eu quero só apoiar e eu vou encerrar essa fala, porque eu não desejo mais falar hoje, 

cumprimentar Vossas Excelências e cumprimentar ao conselheiro Nelson Chaves, cumprimentar a 

escola de contas na pessoa da diretora Karla Bengtson pelo excelente e maravilhoso evento 

ocorrido ontem na escola Aldebaro Klautau, TCE Cidadão. Eu fiquei muito satisfeito por ter sido 

convidado e ter vivenciado aquele grande momento. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Patrick Bezerra Mesquita: Obrigado, presidente. Só nos 

disponibilizar e ajudar nessa missão e isso me recordou, conselheiro Nelson, conselheiros que na 

época em que eu era membro da advocacia geral da união e salvo o engano por ordem do TCU, a 

Secretaria de Patrimônio da União foi obrigada em Fortaleza a fazer algo parecido com o que 

Vossas Excelências propõem, que é um cadastramento, e, fiscalização dos terrenos da União. São 

muitos terrenos de marinha. Eu acho que o objeto foi o resultado dessa fiscalização foi que por 

exemplo, o Hotel Marina Park acho que todos nós conhecemos, que ocupa uma área extensa e 

nobre de Fortaleza, que pagava de foro 500 reais por ano. Uma área gigantesca da união e que 

depois foi atualizado e isso trouxe rendas para a união federal, louva-se a iniciativa, penso que 

realmente é uma atitude das mais importantes, porque cuida do patrimônio, a gente não pode 

esquecer que a lei de responsabilidade fiscal exige do gestor que ele antes de fazer nova obra, ele 

mantenha o patrimônio já existente e conclua as em andamento, art. 45 da LRF, expressamente. Eu 

tenho a impressão que isso não vem acontecendo, mas é só uma impressão e com essa fiscalização 

podemos ter mais clarividência sobre o assunto, então estamos à disposição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro substituto Daniel Mello: Senhora presidente, senhores 
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conselheiros, eu gostaria apenas de corroborar com a fala do conselheiro Luís Cunha e do 

procurador Patrick e dizer que me somo também aos elogios e propositura, a ideia embrionária, 

como disse mesmo o conselheiro Nelson Chaves apoiada diante de conversas com o conselheiro 

Cipriano Sabino e que trazem aqui uma das funções precípuas inclusive desse tipo do tribunal de 

contas e em uma envergadura, conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Cipriano Sabino, que, nos 

traz a certeza do quão um estudo dessa dimensão pode contribuir para a gestão pública para a 

economicidade dos cofres públicos e para a otimização dos recursos, tudo isso em benefício da 

sociedade e certamente diversas lacunas e diversas situações vão ser percebidas a partir desse 

estudo que a olho nu não é possível perceber, esse é um estudo técnico e absolutamente necessário 

de relevo e eu fico imaginando aqui os desdobramentos que isso pode trazer em termos de uma 

noção clara do patrimônio público, uma noção clara do quanto esse patrimônio está sendo 

subutilizado, se está provavelmente em alguma medida assim e otimizar o uso deles e impedir 

gastos desnecessários eventualmente como conselheiro Luís Cunha bem colocou, uma das 

hipóteses possíveis é o Estado certamente existem muitos imóveis que o Estado aluga de terceiros e 

particulares e, eventualmente existe um imóvel público que pode servir para aquela mesma 

utilidade e eventualmente ser um despende menor aos cofres públicos e isso gerar retorno para a 

sociedade, eu só tenho a louvar, e, na verdade muito do que vem do conselheiro Nelson, do 

conselheiro Cipriano Sabino sempre são coisas inovadoras, são coisas que, realmente tem a 

contribuir para os cofres públicos e olhando na visão ou na missão do tribunal de contas, exercer o 

controle externo da gestão pública e estadual em benefício da sociedade, que era um estudo para 

trazer mais benefícios para a sociedade do que isso está implícito, está inerente e é função 

precípua, função típica do tribunal de contas fazer e prioridades devem ser eleitas, me parece que 

isso é prioritário e urgente, inclusive porque ninguém melhor que o Tribunal de Contas e os seus 

agentes técnicos seria capaz de fazer um estudo de tamanha envergadura com propriedade técnica 

em relação a qualquer outra empresa de consultoria ou que o que valha e ainda sem o dispêndio 

público nesse sentido, então fica então só o meu louvor a iniciativa proposta e dizer que sempre 

surgem coisas novas e realmente tinha um relevo grande. E nós ficamos pensando como é que eu 

não pensei nisso antes, não é assim? Coisas que não são complexas, mas que são de uma 

criatividade e de uma iniciativa que deve ser louvada, então eu parabenizo o conselheiro Nelson 

Chaves, o conselheiro Cipriano Sabino pela propositura e entendo que sejam absolutamente 

pertinentes as medidas propostas e que essa corte deve se debruçar e estudar e claramente aprovar 
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e iniciar logo esse estudo, porque ele é absolutamente necessário, é assim que penso, obrigado 

presidente, pela palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Nós vamos conversar com as secretarias, principalmente a Secretaria de 

Controle Externo que está mais ligada a essa área da engenharia e da fiscalização, e, as demais 

secretarias que a gente possa, e, qualquer dúvida, conselheiro Nelson, com certeza, como sempre, 

vão estar procurando Vossa Excelência e todos os outros conselheiros aqui desta casa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

ratificando, a secretária do controle externo, V. Exa. sabe ajudou, V. Exa. Anuiu e o doutor 

Marcelo já está com um levantamento razoável, então é o que eu digo é um embrião que está 

surgindo, o conselheiro Cipriano conversando conosco, com V. Exa. eu acho que é uma coisa de 

muita utilidade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Está sendo muito bom, está sendo uma proposta muito boa, louvável, eu acredito 

que todos nós, inclusive os servidores também e o Ministério Público já se manifestou isso é de uma 

importância enorme para a nossa instituição. Mas, o conselheiro Luís ainda na fala dele, ele se 

manifestou e eu gostaria de voltar ao TCE cidadão, conselheiro Nelson, porque ontem nós tivemos 

e eu quero agradecer a presença de todos vocês, conselheiro Cipriano justificou que estava com um 

problema de saúde, eu também tive uma dificuldade de saúde. Eu estava doente, estava me sentindo 

com problema de saúde abalada, mas o TCE cidadão que aconteceu ontem, o conselheiro 

Cipriano, Vossa Excelência e o conselheiro Edvaldo não tiveram a oportunidade, mas, com certeza 

fizeram falta lá porque foi assim, todos, a Escola de Contas já vem trabalhando nesse sentido desde 

que houve a proposição do conselheiro Nelson, e isso vem se espalhando ao Pará todo e Belém e a 

região metropolitana já vem acontecendo em várias escolas, e, ontem mesmo nós pudemos 

testemunhar e o Ministério Público eu agradeço a presença da doutora Silaine Vendramin que está 

no exercício da procuradoria geral. E, foi assim um momento muito bonito. Eu acredito que de uma 

interação muito grande entre o Tribunal de Contas e os estudantes, professores, diretores de 

regionais que se fizeram presentes, e eu acredito, conselheiro Nelson, que esses diretores serão os 

multiplicadores, porque ali não foi só uma escola, foram diretores de várias escolas, os diretores 

da USES que estavam presentes ali e puderam ter uma participação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria dizer o seguinte, o que 

é de César dá-se a César. Eu só queria dizer ao conselheiro Luís Cunha, ali foi a coincidência, 

doutor Patrick, porque o nosso lado, o Odilon estava lá e testemunhou muito e participou e vou 
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falar do que a gente viu, Edvaldo, pena que você não estivesse lá, o Odilon foi testemunha de um 

trabalho que é nosso, mas é dele, sobretudo, é só falar que eu estava do lado de uma estante de 

livros e nós estávamos falando de controle externo, sem que ninguém programasse, fomos 

colocados na fila. Quando eu olhei para o lado, na estante dos livros estava o livro do Rui 

Barbosa. E eu peguei da estante, mostrei para o Odilon e para o Julival que estava comigo, e falei 

“olha a coincidência”, estávamos falando de controle externo e na nossa cartilha, na nova versão 

que o conselheiro preside, estava também a fotografia e a biografia do Serzedello Corrêa, sem que 

ninguém programasse. O criador, o pensador do controle externo, do tribunal de contas, em um 

evento onde estava a cartilha do Serzedelo Correia é uma coisa positivamente muito gostosa de ter 

acontecido e sem que houvesse programação para isso, e o conselheiro Odilon, ele testemunhou no 

final que veio conosco lá e eu chamei inclusive para apresentar para a professora e a diretora, 

conselheira Rosa, da escola Marilda Nunes, dizendo para nós que esse é mais um fruto que o TCE 

tira da comunidade. Ela se queixando e querendo o apoio, porque a escola Marilda Nunes estava 

deteriorada e estava funcionando já dentro de outra escola. E, ela queria que essa informação 

viesse, para que o tribunal pudesse ajudar e eu chamei o conselheiro Odilon, o nosso ouvidor, 

quem implantou a ouvidoria, e uma das funções, tanto que nesse panfleto dessa escola está lá o 

TCE cidadão e a ouvidoria junto, porque é esta motivação que, com certeza, virão aqui segunda-

feira e se recolhe também na escola as queixas para que o tribunal de uma forma correta, 

transparente, respeitosa, exerça o poder da sua instituição para chegar até a secretaria essa 

informação. A Secretaria de um depoimento que ele foi testemunha, tenho a impressão de que ficou 

feliz porque realmente essa parte da ouvidoria foi pelas mãos dele que foi implantada, e já viu um 

retorno na escola. E, eu queria ao final também, rapidamente, do que eu estou falando aqui que 

essa programação toda foi feita, mas eu quero cumprimentar ao conselheiro Luís Cunha, com o 

conselho diretivo da escola e a direção da escola porque todo esse trabalho foi feito para que a 

gente pudesse chegar lá e houve naturalmente esses entendimentos e Vossa Excelência na 

presidência também participou e a circunstância de terem ido todos e eu digo todos os conselheiros 

porque não foi o Cipriano por uma saúde justificada, e como foi o Edvaldo e o nosso companheiro 

André que está em tratamento de saúde, e pelo Ministério Público presente, a doutora Silaine, 

então foi uma coisa ímpar e que eu espero que cada vez mais possa ocorrer dado a felicidade que 

todos nós vemos naquelas pessoas, as professoras, os dirigentes dos conselhos escolares e, 

sobretudo, o jornal Liberal hoje traz uma notícia extremamente importante. Eu conversava com a 
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conselheira Lourdes o depoimento da estudante dizendo “hoje eu me sinto mais cidadã”, pela ação 

que foi feita por todos, especialmente, então eu queria cumprimentar o conselheiro Luís, a escola 

por ter feito essa manhã muito feliz para todos que lutamos na construção dessa sociedade mais 

justa e solidária. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: A escola de contas, comunicação, a Polícia Militar também nos deu 

apoio, o gabinete militar, todos, a doutora Milene esteve lá. O doutor Daniel, enfim, o doutor 

Julival, todos, e o doutor Odilon vestiu a camisa, ele e o conselheiro Nelson vestiram a camisa. 

Mas, olha, foram muitas emoções, muito bom, a escola preparou assim tudo, para que a gente 

pudesse se sentir muito bem, e eu gostaria de pedir que o plenário permita a inserção porque isso é 

história conselheiro Nelson, a inserção deste artigo saiu no caderno poder de hoje e que seja 

inserido onde está inscrito o TCE incentiva jovens a viverem em cidadania. Eu gostaria de contar 

com o apoio do plenário para que a gente possa, conselheiro Nelson, Vossa Excelência está de 

acordo? Conselheiro Odilon, conselheira Rosa, eu tenho certeza que com o apoio de todos os 

conselheiros substitutos e do conselheiro Cipriano e do Ministério Público. Falando ainda de TCE 

cidadão acabamos de votar a resolução do universitário e eu gostaria de convidar a todos para no 

dia 07 o conselheiro Luís, Vossa Excelência já definiram, o conselho consultivo está trabalhando 

concomitantemente e já programaram para o dia 07 junto com a Escola de Contas a vinda de 

universitários em nosso auditório para o lançamento do TCE universitário. Então, dia 07, pela 

manhã, na próxima quarta-feira é o lançamento do TCE universitário onde nós vamos receber os 

universitários, e, possivelmente o reitor da universidade estará também conosco e irá confirmar a 

presença, mas estão todos convidados, conselheiros, os procuradores do Ministério Público, os 

conselheiros substitutos, os secretários aqui do tribunal e demais servidores que queiram 

cumprimentar, com certeza vai ser uma honra para todos nós recebermos aqui o lançamento do 

TCE Universitário, nós também gostaríamos de passar a palavra ao doutor Julival, em um assunto 

importantíssimo que ele participou essa semana. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Primeiramente, eu me senti honrado em participar do 

TCE ontem, que, realmente foi uma maravilha e, fiquei pensando que se esse trabalho tivesse 

começado há 70 anos, com certeza o controle social hoje e seria outro. Com certeza a sociedade 

estaria muito melhor, e a situação do nosso estado. O segundo ponto que eu também quero 

registrar e é muito rápido, é sobre a viagem a Salvaterra aqui na Ilha de Marajó, a mesa é bem 

sugestiva. Tem um búfalo não é isso? A presença de um búfalo na ponta da mesa e na outra ponta 
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também tinha e ali no meio tinha um búfalo com um sujeito montando e vestido com a camisa 

azulina que tinha o número 33, não sei por quê; e o presidente do TCM, o conselheiro Daniel 

Lavareda, foi presenteado com aquele símbolo ali, o remista montando um búfalo do Marajó. Nós 

participamos do evento de capacitação que ia durar três dias, foi terça, quarta e quinta. São três 

dias de capacitação, não só do município de Salvaterra, mas ali estavam a mesa o presidente da 

câmara do município de Salvaterra Rui Rolin, o senhor Valentim Lucas de Oliveira, prefeito de 

Salvaterra, ao centro o presidente Daniel Lavareda e do lado de cá estava a diretora executiva da 

escola de contas do TCM, a senhora Rosangela Quadros. Foi um evento importante, não apenas 

para o TCM, mas para todo o controle externo e me senti honrado em participar e também levei o 

recado não só da presidente da Lourdes de Lima, mas como de cada conselheiro. Somos tribunais 

irmãos e trabalhando juntos, em parceria, com certeza fortaleceremos o controle externo e com 

certeza quem ganhará vai ser a própria sociedade. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem. Parabéns doutor 

Julival, que representou lá o nosso tribunal, nós temos também um servidor que deu uma palestra, 

o Rafael Laredo foi solicitado pelo tribunal e são os nossos coirmãos, então essa irmandade que 

nós temos com o nosso Tribunal de Contas, a parceria que eles também estão firmando para o 

nosso fórum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Não é só para dizer que ele está falando, e que a senhora sabe que o fórum vai ficar muito restrito 

conosco, mas a rede Globo anda nos copiando em alguma coisa. Porque na novela das oito ela fala 

muito em símbolos regionais aqui e as expressões utilizadas. A impressão é que eles andaram 

escutando muito por aqui, não é conselheiro. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E, amanhã só lembrando que esta corte de Contas 

estará pela primeira vez recebendo a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira 

do Brasil e eu gostaria de relembrar a todos os conselheiros, conselheiros substitutos que 

professam a religião católica e dos que não professam, que tiverem a vontade de assistir às 

manifestações, estão todos convidados. E, servidores e servidoras desta corte de contas, o 

Ministério Público também está convidado a participar conosco desse momento aqui, a padroeira 

do Brasil está visitando a nossa capital e nós estamos recebendo aqui com muita honra em nossa 

instituição, nas duas instituições, no tribunal e no Ministério Público. Vamos estar juntos, como 

nós recebemos a imagem peregrina de nossa padroeira paraense, vamos receber a imagem da 

padroeira peregrina do Brasil amanhã, se Deus quiser. E dia 08 também nós temos o lançamento 
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do selo dos 70 anos do tribunal e da proposição do conselheiro Cipriano, do conselheiro Nelson, a 

exposição de todas as logomarcas que o tribunal já teve nesses 70 anos, vai estar acontecendo aqui 

no nosso centro de memória, no nosso espaço cultural às 17 horas, dia 08, conselheiro, dia 07 o 

TCE cidadão. Amanhã a imagem peregrina e dia 07 TCE cidadão e dia 08 é o lançamento do selo 

alusivo aos 70 anos e a exposição das logomarcas do tribunal, nos 70 anos que ele tem. Dia 07 é o 

TCE universitário, o lançamento do TCE universitário pela manhã no auditório. E 08 às 17 horas, 

no espaço cultural nosso. Se Deus quiser, agenda cheia para esse mês. Iniciamos já esse mês 

antecipando os 70 anos que serão no dia 08 de julho, mas o mês que antecede com muitos eventos, 

se Deus quiser. Nós agradecemos a presença de todos os conselheiros, os conselheiros substitutos, 

do nosso Ministério Público de Contas, dos servidores, dos jurisdicionados, dos servidores e 

servidoras desta corte de contas a agradecemos muito a Deus por nos permitir estar com vida e 

com saúde nesta manhã maravilhosa, que nos proporcionou essa manhã maravilhosa. Muito 

obrigada e em nome de Deus está encerrada esta sessão de hoje. Conforme deliberado nesta 

sessão, segue a transcrição da matéria de O Liberal de 01.06.2017: TCE INCENTIVA JOVENS A 

VIVEREM CIDADANIA - Fiscalizar o dinheiro público, o andamento de obras e a qualidade dos 

serviços básicos e essenciais à população. Isso faz parte do dever do cidadão. Pensando nisso o 

projeto "TCE Cidadão", do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) foi idealizado para fomentar a 

construção da cidadania e o controle social por parte dos jovens. A iniciativa já percorreu dezenas 

de escolas da capital e do interior e ontem viveu um dia diferente. Habitualmente, o Projeto TCE 

Cidadão é apresentado por técnicos do TCE que atuam como multiplicadores durante as ações. 

Todavia, os cerca de 140 alunos com idade média entre 15 e 17, anos da Escola Estadual Aldebaro 

Klautau, localizada no bairro do Tapanã, conheceram o projeto por meio, além dos técnicos, de 

cinco dos sete conselheiros do tribunal, três dos quatro conselheiros substitutos e uma procuradora 

do Ministério Público de Contas do Estado. A diretora da escola, Rosiana Garcia, resumiu a 

importância da iniciativa do TCE-PA em promover a cidadania. "O dia 31 de maio se resume aos 

sentimentos de alegria e gratidão. O projeto TCE Cidadão nos faz crescer como cidadãos. Nossa 

escola jamais esquecerá esta data", completou Rosiana. Idealizador da iniciativa, o conselheiro 

Nelson Chaves iniciou os debates destacando os princípios da ação e convocando os jovens 

cidadãos a exercerem o controle social. "Fiscalizar a utilização do recurso público. Este é o 

grande desafio da missão do Tribunal. Foi pensando nisso que o TCE Cidadão foi idealizado e 

implementado. O TCE não consegue estar em todos os cantos do Pará, por isso, precisamos dos 
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olhos da sociedade. Não podemos deixar que a desesperança alcance a nossa juventude. 

Precisamos todos juntos contribuir para a construção de uma sociedade justa, fraterna e feliz", 

ressaltou Chaves. O encontro reuniu também professores, diretores e representantes da Unidade 

Seduc na Escola (USE), que contempla os bairros do Benguí, Tapanã e Parque Verde. A 

apresentação do Projeto TCE Cidadão foi bastante aplaudida pelos alunos que interagiram 

durante toda a programação. "O projeto é muito importante para nosso dia a dia. Fico também 

muito feliz em saber que existe um órgão público que se preocupa com o cidadão e com as escolas. 

Este dia ficará marcado na minha vida. Muito obrigada por terem vindo até a Escola Aldebaro 

Klautau", destacou a estudante de 16 anos, Giovana Calandrini. "É uma alegria imensa participar 

de mais um encontro do TCE Cidadão. E fico ainda mais feliz por lembrar do tempo que fui aluna e 

professora. Nossa herança é a educação. Precisamos lutar pelos nossos sonhos e acreditar em um 

país mais íntegro", ressaltou a presidente Lourdes Lima. 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 (12h00min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal 

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

 
Belém, 1º de junho de 2017. 
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