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ATA Nº 5.489 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de agosto do ano dois mil e 

dezessete (2017), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Luís da 

Cunha Teixeira, e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Stanley Botti Fernandes, reuniu-se o Egrégio 

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

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

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

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

seguida, Sua Excelência justificou as ausências do Excelentíssimo Senhores Conselheiros 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira e Cipriano Sabino de Oliveira Junior que representam este 

Tribunal em evento de Capacitação promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará na Cidade de Santarém; Do Conselheiro André Teixeira Dias em tratamento de 

saúde, e do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha por estar participando da Comissão de 

Garantia do MMD-TC da ATRICON junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

Oportunidade em que foi anunciado que os Processos de sua relatoria de números 2016/50791-

5 e 2006/51674-9, foram retirados da pauta em decorrência da ausência do relator. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

primeiro (1º) de agosto 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 Luís da 

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

Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Odilon Inácio Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, 

e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao plenário, permissão para a inversão da pauta de 

julgamentos, em respeito aos jurisdicionados presentes e relacionados diretamente aos 

processos em tese. Com a assertiva plenária, dirigiu-se ao senhor secretário para a leitura da 

pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2010/50722-0, que trata da Prestação de 

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

procedência 1º. Centro Regional de Proteção Social-Belém, exercício financeiro de 2009, 

responsáveis Ivete Gadelha Vaz e Marcio Leno Maués, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, sem devolução de valor de 

responsabilidade de Ivete Gadelha Vaz, e, irregularidade as contas com devolução do valor 

glosado de Marcio Leno Maués e aplicação das multas regimentais e, ainda remessa da cópia 

dos autos ao Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará, a fim de que proceda aos 

encaminhamentos necessários à promoção, perante o Judiciário, de possíveis responsabilizações 

criminais e cíveis administrativas dos gestores implicados na espécie examinada. Presente em 

plenário, o senhor João Batista Vieira dos Anjos, Procurador do Senhor Marcio Leno Maués, 

que apresentou os seguintes argumentos: Muito obrigado, excelência, primeiramente saudar 

Vossa Excelência pelo exercício da presidência e que Vossa Excelência tenha sucesso nesse 

mandato, mesmo que seja temporário. Saudar também todos os integrantes da corte e 

excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas e demais conselheiros. 

De início também dizer que eu peço prazo para juntar a procuração e eu fui procurado apenas 

ontem à noite para tratar desse assunto e eu não tive condições de preparar um instrumento 

procuratório e eu peço um prazo para juntar a posterior o documento. Eu serei breve, 

excelência, porque entendo que essa demanda não exige tantas divagações. E eu queria apenas 

explicar que eu estou representando o senhor Marcio Leno Maués e é um parecer de um 

processo que faz fundamentalmente quatro observações em relação a prestação de contas 

apresentada pelo senhor Marcio Maués. A primeira diz respeito a como já foi bem relatado e 

Vossa Excelência o conselheiro Nelson Chaves, refere-se a uma concessão de diárias que 

atinge o montante de 864 reais, e a segunda um pagamento de uma multa de um veículo 
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pertencente ao setor, no valor de R$ 1.362,04 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

quatro centavos). E a terceira se refere a um valor de R$ 7.355,00 (sete mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais), relacionada a aquisição de equipamentos materiais permanentes para 

a Ure-Dipe, que é uma unidade que atende portadores de HIV e AIDS. E a última também é a 

aquisição de equipamentos materiais permanentes no valor de R$ 5.943,90 (cinco mil, 

novecentos e quarenta e três reais e noventa centavos), relativamente a URE Doca, que todos 

conhecem, é uma unidade que é extremamente importante no atendimento a ortopedia e 

traumatologia que fica ali na doca. O valor então é de R$ 5.943,90 (cinco mil, novecentos e 

quarenta e três reais e noventa centavos). O montante como já foi dito pelo seu excelentíssimo 

relator, atinge o montante de R$15.524,94 (quinze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e 

noventa e quatro centavos). Então, eu vou fazer a ponderação específica para cada item 

conforme destacado. O primeiro em relação a diária, sua excelência, se refere efetivamente ao 

deslocamento de uma servidora a serviço e na qual foi dado o valor de R$ 864,00 (oitocentos e 

sessenta e quatro reais) a título de diária. E houve todos os encaminhamentos, todas as 

formalidades foram cumpridas e lamentavelmente essa servidora realmente não apresentou o 

relatório de viagem. E apesar de ter sido notificada para tanto e não o apresentou, essa é a 

argumentação e não há o que dizer mais. Mas, houve por parte do senhor Marcio Leno a 

diligência ao setor competente para que a servidora pudesse prestar contas e o senhor Marcio 

Leno saiu do setor da responsabilidade dele no dia 31/12/2009, ele se afastou e não mais pode 

acompanhar esses encaminhamentos relacionados a esse período de prestação de contas. O 

segundo, excelência, trata-se de uma multa, como já me referi, não é o que levou ao 

entendimento até da minha parte equivocada de que teria sido pago uma multa de trânsito de 

um servidor. Não, era apenas um caminhão que servia o setor que fazia a entrega de tudo, de 

todo o equipamento material que era absolutamente necessário que esse veículo estivesse com 

as obrigações em dia e houve a necessidade então de fazer o pagamento, note-se que também 

nesse caso houve o cumprimento de todas as etapas administrativas, o parecer e além disso o 

setor mandou para o jurídico e ele recomendou que fosse encaminhada a PGE, para que fosse 

encaminhada ao Ministério Público do estado para a responsabilização do servidor. Nota-se 

ainda que o servidor que fazia esse tipo e que foi o responsável pela multa, era o senhor 

Juvenal dos Santos Souza que foi exonerado, era temporário e houve o destrato e não 
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houveram condições no setor de responsabiliza-lo administrativamente e por isso houve 

providências do senhor Marcio Maués para que o processo fosse encaminhado ao Ministério 

Público para que fosse feita a devida devolução dos recursos ao erário. Essa providência foi 

adotada pelo senhor Marcio Maués. A outra excelência, diz respeito a como eu já adiantei, a 

aquisição de equipamentos e materiais para uma unidade de saúde, a Ure-Dipe, que atende 

pacientes de HIV e AIDS. Excelências, pelo que foi relatado pelo senhor Marcio Maués, há 

uma peculiaridade nessa unidade e também na outra de ortopedia, as questões relacionadas a 

aquisição de materiais e equipamentos para essa unidade são emergenciais, são pessoas que 

estão em tratamento de HIV e AIDS, e, que, efetivamente requerem uma urgência no 

atendimento dessas pessoas. E então tendo o pedido, o senhor Marcio Maués, gestor a época 

em que fez todos os procedimentos que o caso exigia e com o parecer favorecer favorável do 

jurídico, enfim, todas as notas de empenho, todas as questões que lhe diziam respeito e foi feita 

a liberação, como eu disse, ele se afastou do órgão em dezembro de 2009. E casado com isso 

também a outra despesa no valor de R$ 5.943,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e três reais 

e noventa centavos), que também diz respeito a aquisição de equipamentos materiais para a 

URE reduto ortopedia Doca, que também Vossa Excelência deve saber que atende a ortopedia 

e traumatologia ali na doca e que o atendimento também é absolutamente urgente e necessário. 

E eu vou pontuar essas duas questões porque nesse caso, nessas duas, o próprio senhor Marcio 

se dirigiu também ao centro e pediu a cópia dos processos, porque faltava a comprovação 

dessas questões e não foi encontrado. E inclusive nos autos consta a manifestação, o pedido 

que foi dirigido a quem estava na direção à época, o centro regional de proteção social e a 

própria SESPA, para que pudesse apresentar as cópias para que ele pudesse juntar aos autos 

que estão no processo. Houve uma diligência pessoal e ele procurou o centro e formalizou um 

pedido para que fossem obtidas as cópias desses autos para que fosse encaminhado ao tribunal 

de contas e não logrou êxito, porque ele não estava mais... essa diligência foi determinada pelo 

tribunal em 2013, e como eu relatei anteriormente, senhor Marcio Maués ocupou o cargo de 

diretor nessa unidade no período de 02/06/2009 a 31/12/2009, então, ele não teve condições 

efetivas de pegar os processos, mas não porque ele não teve a iniciativa, mas porque não lhe 

possibilitaram juntar esses autos e está demonstrado nos autos. E fundamentalmente 

excelência, são essas as questões que nós tínhamos a nos referir nesse momento e dizer o 
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seguinte, que, o volume de recursos administrados pelo senhor Marcio Maués nesse período 

alcançou fundamentalmente o valor de cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), é óbvio que dinheiro público, R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 1,00 

(um real) faz falta. Mas, esses R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estão plenamente justificadas as 

ausências dos documentos em razão das dificuldades que o senhor Marcio Maués teve para ter 

acesso após a sua saída da unidade de saúde. Então, nos parece que seria razoável que nós 

adotássemos então os dois princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade 

para mesmo com ressalvas aprovar as contas do senhor Marcio Maués, muito obrigado e um 

ótimo dia de trabalho para Vossa Excelência. O momento foi de discussão. Pausa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente, ainda no que concerne à parte da discussão e antes que eu passe propriamente ao 

voto, queria perguntar ao eminente advogado com já a propriedade e destreza na tribuna, mas, 

a senhoria mesmo disse aqui que teve acesso aos autos ontem somente, e, perguntaria a 

senhoria se algo em termos de documentação, Vossa Senhoria teria a acrescentar aos autos 

porquê do que presenciamos aqui Vossa Excelência apenas comenta sobre o relatório, mas, 

nada traz, e do ponto de vista concreto para que possa ensejar eventualmente uma nova 

decisão e fora disso eu tenho que me cingir exatamente do que está escrito no processo, se 

Vossa Excelência tiver algo a apresentar que possa o relator receber para uma eventual 

solicitação de reabertura de instrução processual sim, mas sem que haja essa documentação 

praticamente que é inviável. Manifestação do Senhor João Batista Vieira dos Anjos: Pois não, 

excelência, não há, eu efetivamente só ontem à noite fui contatado, hoje pela manhã eu tive 

acesso a defesa apresentada preliminarmente pelo senhor Márcio Maués e que disse que tinha 

esgotado todas possibilidades. Mas, disse que tinha feito uma petição pleiteando a relatoria 

que pudesse encaminhar o expediente para a SESPA para que pudesse ver se a relatoria 

poderia obter maior sucesso do que ele não obteve na tentativa de pegar esses documentos, foi 

fundamentalmente isso que ele me falou, muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, ainda consoante a 

própria exposição e manifestação do digno advogado e eu passo ao voto. Diante do exposto do 

mais dos autos consta e acompanha as conclusões da SECEX e do Ministério Público de 

Contas e eu considero irregular a prestação de contas da senhora Ivete Gadelha Vaz e eu 
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aplico-lhe a multa de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), com base no 

artigo 158, inciso III alínea B e C do regimento da casa. Quanto ao responsável, o senhor 

Marcio Leno Maués, considero o mesmo em débito para com o erário estadual e na 

importância de R$15,524,94 (quinze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro 

centavos que deverá ser restituída devidamente atualizada monetariamente ao tempo que lhe 

aplico a multa de R$1.000,00 (mil reais) pelo débito apontado. E também tudo isso de acordo 

com a legislação vigente. Consultado o plenário este se posicionou favoravelmente, 

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

posição do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51022-2, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, 

responsável Rogério Vieira Rodrigues, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

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

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

opinando pela regularidade das contas, com aplicação da multa regimental ao senhor Edivaldo 

Pereira da Silva. Presente em plenário, o senhor Edivaldo Pereira da Silva, que apresentou os 

seguintes argumentos: Bom dia a todos, meu nome é Edivaldo Pereira da Silva, sou engenheiro 

florestal aposentado do Ibama e ficando através de cargos comissionados na Sema desde 2007. 

No final fui empossado como secretário, de maneira atípica sem eu saber de nada, dormi como 

assessor especial e amanheci como secretário. E isso com 40 dias úteis, 57 dias corridos e 40 

dias úteis, onde a Sema foi tomada, foi uma intervenção da polícia federal onde houve a tensão 

de funcionários presos, funcionários inclusive do alto escalão e empresários, engenheiros 

prestadores de serviços e demais e inclusive o chefe do nosso protocolo também foram presos e 

então praticamente eu fiquei sob a observação da polícia federal, acompanhando ela desde o 

meu período, e, inclusive até depois a polícia federal começou a pedir processos, praticamente 

e administrativamente eu fiquei tolhido porque eu fiquei com dois delegados dentro da Sema e 

vários agentes da Sema, vários agentes da polícia federal e vários peritos da polícia federal e 

vários como é que se diz, peritos, delegados e agentes e escrivães, e então tolhidos, então a 

minha focalização era somente achar processos e responder as perguntas da polícia federal, e 

quase o tempo todo, e a prestação de contas apresentada segundo consta nos autos, pelo 

senhor Rogério foi dia 28 de dezembro, período de recesso do governo e mesmo a Sema 
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tumultuada e tomada de contas pela polícia federal, os funcionários tem direito ao recesso que 

se dá uma parte no natal e uma parte no ano novo. E foi justamente quando foi apresentada a 

prestação de contas, humanamente impossível um secretário que está sob a observação da 

polícia federal fazer esse relatório, fiscalizar. Além do mais, tem um ato aqui sob onde consta 

que a Sema teria 264 dias para apresentar esse relatório, essa manifestação segundo consta 

nos autos e é o ato 63 de 22, então, eles apresentaram dia 28 e já em pleno recesso, em pleno a 

polícia federal, é humanamente impossível para que o secretário acompanhasse isso daí. 

Então, eu fiquei todo o tempo, senhores conselheiros com a observação da polícia federal 

dentro da Sema, e não foi uma simples influência externa, a Sema foi tomada, ela paralisou 

com prisões e buscando as informações, então eu fiquei que não sabia o que fazer, foram os 

piores da minha vida como gestor público e eu não sei porque eu aceitei, porque sou teimoso 

mesmo, porque eu sou do Ibama há muito tempo e fui consultor, fui diretor, fui de todas as 

funções do Ibama e resolvi e graças a Deus também nós resolvemos esse problema da polícia 

federal e entregamos a administração, o barco navegando, foi a secretária Cativo, então nós 

não tivemos tempo, é impossível ter o tempo para verificar esse convênio e eu nem sabia desse 

convênio. Por que? Porque esse convênio foi assinado antes de mim, foi em outubro e eu nem 

tomei conhecimento quando eu cheguei, quando eu assumi eu fui tomado pela polícia federal 

dentro da Sema, então não externa não, foi a polícia federal que embargou tudo, a Sema 

paralisou, e isso foi noticiário internacional, nacional, estadual, e então eu me considero 

inocente disso aí e eu peço aos senhores conselheiros que essa multa não seja aplicada a um 

inocente. Que toda a minha atenção foi obrigada a dar a polícia federal, e a parte 

administrativa quando coube realizar alguma coisa ficou a cargo da secretária adjunta, que 

era a doutora Andreia, conforme consta nos autos e o administrador, quando teve 

oportunidade de fazer, então eu não tive possibilidade nenhuma de acompanhar esse convênio 

que eu nem sabia e a prestação de contas que ele apresentou foi dia 28 em um recesso que 

mesmo com a polícia federal o funcionário tem direito porque o governo dá, tanto federal como 

estadual. Muito obrigado, eu espero que seja cancelada essa multa que pelo amor de Deus, eu 

dediquei, levantei, eu botei o barco para funcionar e com polícia federal e tudo, eu não tenho 

medo da polícia federal e nem do Ministério Público porque eu trabalho dentro da legislação, 

eu tenho até um sistema lá, “acelere, rapidez, pé no chão, aceleração com o pé no chão dentro 
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da legislação”, quem trabalha dentro da legislação não tem medo da polícia federal e medo do 

Ministério Público. Eu tenho, eu sou aposentado do Ibama e enfrentei situações muito difíceis e 

inclusive até me ameaçaram de morte, e na Sema eu passei praticamente quatro anos e a 

polícia federal não me pegou. A polícia federal não me prendeu por que? Porque eu sou um 

cara honesto, limpo e ficha limpa. Muito obrigado, espero que a multa seja cancelada. O 

momento foi de discussão. Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Eu desejo compartilhar com pleno a preocupação sobre a aplicação da multa 

e o senhor Edivaldo, que acaba de falar, ele está sendo responsabilizado pela não emissão do 

laudo e ele também alega que ficou apenas 02 meses à frente do órgão, e no momento de 

turbulência e que é de conhecimento público, quem viveu isso na época, a gente acompanhou 

isso. E a preocupação é de quem vem antes dele, para quem eu aplico a multa? Para o que 

encerrou? Viveu a turbulência no momento em que houve a prestação de contas, terminou o 

prazo de vigência do convênio e era ele que estava. E eu quero compartilhar com o pleno para 

na hora de emitir o meu voto eu ouvir com atenção os argumentos dele e eu lembro 

perfeitamente o que aconteceu na época, realmente foi isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente): O que aconteceu na Sema nessa 

época? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: É 

exatamente o que ele disse, uma investigação da polícia federal que resultou na prisão de 

pessoas que estavam na Secretaria. E, foi uma coisa muito complicada e isso eu creio que até 

hoje ainda é apurado e uma pessoa que estava à frente na época foi uma pessoa influente aqui 

e por sinal, da cidade foi presa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira (Presidente): Conselheiro Luís Cunha, o tribunal tem resolução que define 

como responsável pela emissão do laudo o gestor no final da vigência do convênio. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Era o senhor 

Edivaldo. Senhor Edivaldo, ainda está em discussão, o senhor pode vir aqui. Venha aqui, por 

favor, o senhor disse aqui que foram prestadas contas dia 28. O senhor saiu dois dias depois 

do cargo. Manifestação do Senhor Edivaldo Pereira da Silva: Parou, a Sema parou dia 30, 

véspera de ano novo, recesso, a Sema fechou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E o senhor saiu dia 30? Manifestação do Senhor Edivaldo 

Pereira da Silva: Dia 30. Ainda não tive tempo, é humanamente impossível isso aí. Eu fazer 
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prestações de contas, vistoriar, emitir laudos e pareceres sob intervenção da polícia. O que o 

senhor falou até hoje está sob influência. Ainda até hoje ainda estão solicitando o processo. Eu 

não tive culpa. Eu me considero um herói diante dos fatos, porque eu consegui deixar 

transparente, eu fui o único secretário que entregou na mão do substituto a Sema funcionando. 

Mas, todo tempo tolhido pela Polícia Federal, que até hoje ainda estão solicitando esse 

processo que ainda não acabou. Inclusive podendo serem presos, só não me prende porque eu 

sou pé no chão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: O senhor não está ameaçado de prisão não né? Manifestação do Senhor Edivaldo 

Pereira da Silva: Não, sou eu que estou ameaçado de prisão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu já estou satisfeito, e sei que Vossa 

Senhoria tem um belo coração, e é resistente. Manifestação do Senhor Edivaldo Pereira da 

Silva: Todos os funcionários envolvidos, que foram presos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Quais foram presos na época? Você lembra? 

Manifestação do Senhor Edivaldo Pereira da Silva: Eu sei que foi do alto escalão ao chefe do 

protocolo que foram presos. Eu fui durante quatro anos da Sema e fui eu que implantei o 

projeto que saiu do Ibama, para a Sema, eu implantei um sistema todinho eletrônico, e por que 

é que o meu nome não está na lista? Porque eu trabalho dentro da legislação, foi do alto 

escalão, mas eu não vou citar nomes, e por isso que eu fui atipicamente colocado como 

secretário, como eu sou aposentado do Ibama e eu fui interventor do Ibama em Mato Grosso, 

Tocantins. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Eu só tenho uma pergunta, eu não tenho nenhum motivo para descrer da sua integridade, ao 

contrário, eu conheço e eu não tenho nenhum motivo, é só uma indagação que lhe faço até por 

uma questão que Vossa Senhoria que é uma pessoa experiente de vida pública, e eu até aceito e 

é até aceita a nomeação e à revelia. Porque Vossa Senhoria, por exemplo, eu não vou aceitar, 

pode me nomear para exercer um cargo e eu dizendo que eu estou nomeado à revelia. Não tem 

a história de dormir assessor e acordar, não assumia. Manifestação do Senhor Edivaldo 

Pereira da Silva: Só que como eu acho, eu acredito que como o meu desempenho assim, eu 

implantei todo o sistema florestal da Sema e como diz, olha, um lugar é ideal é esse aí. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas, eu 

digo, doutor, estou falando e eu sou engenheiro também, eu estou me dirigindo quase como 
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colega a Vossa Senhoria, sabendo exatamente, da queima da madeira e Vossa Senhoria Ia 

dizer: “não vou entrar nessa fogueira, eu fico fora”. Manifestação do Senhor Edivaldo Pereira 

da Silva: Eu não sabia o motivo. Eu fui saber o motivo depois. Porque aconteceu, a polícia 

federal, eu não sabia do motivo. E administrar eu já administrei, eu fui interventor, eu 

trabalhei no Mato Grosso, todos as áreas problemáticas do Ibama, eu enfrentei o desafio e 

consegui, e além do mais seria um currículo para mim a mais, entendeu? Se eu entrar como 

assessor e morrer como secretário, no meu currículo é melhor porque até hoje está me 

influenciando. Mas, jamais tive participação alguma. Jamais tive e convivi, a própria prova foi 

essa que prenderam todo mundo, mas não chegaram a mim, porque não tem como chegar. 

Quem trabalha dentro da legislação não pode ter medo de polícia federal e Ministério Público 

porque atravanca o trabalho. E não flui nada, o meu lema era fazer fluir, dentro da legislação 

com o pé no chão, na legislação. Agora, uma multa dessas ser aplicada para mim é um 

absurdo, dentro do que eu passei dentro da Sema. Pausa. A matéria entrou em votação. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor presidente, eu já 

manifestei a preocupação antes de proferir o voto porque eu confesso que precisava dessa 

ajuda do pleno para a gente tomar uma decisão melhor, mais justa e nesse processo, o 

Ministério Público de Contas opina pela regularidade das contas, e o órgão técnico do TCE de 

regularidade com ressalva das contas, então o meu voto vai ser o seguinte senhor presidente, 

eu vou acompanhar o órgão técnico da casa, com contas regulares com ressalva e levando em 

conta a manifestação do senhor Edivaldo, eu deixo de aplicar multa a ele considerando o que 

na época aconteceu e  foi de conhecimento público, uma turbulência gravíssima que aconteceu 

na Secretaria de Meio Ambiente e de grande repercussão e como disse ele, prendendo pessoas 

importantes do alto escalão, ao menor, coisa que ainda rende até hoje. E por conta disso, 

período curto em que ele ficou lá, a turbulência que ele enfrentou e a história dele como 

servidor público e eu deixo aplicar multa a ele, é assim que eu voto, contas regulares com 

ressalva e sem aplicação de multas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira (Presidente): Conselheiro Luís Cunha, a ressalva é por conta que não 

há laudo ou por que as contas estão em cópia? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Foi confirmado que ele prestou contas a Secretaria do 

Meio Ambiente. E quando prestou contas em original e isso foi confirmado. E o doutor Stanley 
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Botti, por sinal foi quem pelo Ministério Público se manifestou e apurou o caso. E o órgão 

técnico opinou pela ressalva, e entendendo que houve erros formais, mas que não macularam 

as contas e houve nexo de causalidade principalmente com base no extrato bancário e foi um 

ponto forte e destacado pelo procurador Stanley. E a Semas no momento em que tomou o 

conhecimento do desaparecimento do processo, instaurou uma sindicância e então a multa na 

verdade não tem nada a ver com infração ou com coisa parecida. Mas, é com a não emissão do 

laudo, o que ele explicou aqui. E eu valorizei muito a manifestação do Ministério Público e 

conversei ainda hoje com o procurador Stanley o que levou o Ministério Público a ter se 

manifestado dessa forma, o órgão técnico e eu conversei sobre isso com o meu gabinete e 

entendemos que estamos tomando uma decisão justa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente): Mas, é isso que eu quero entender excelência, 

o motivo da ressalva. Por que há uma ressalva? Para poder esclarecer os votos dos dois 

conselheiros e a mim próprio. E qual seria a ressalva exatamente? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, na verdade, é assim, o 

órgão técnico não aprofundou muito, mas eu posso com mais detalhes ver aqui no processo, 

para explicar a Vossa Excelência a apresentação de erros formais que não que não 

implicariam na rejeição das contas. Eu posso detalhar já para Vossa Excelência é um processo 

antigo de 2010. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhor presidente, pelos argumentos que o relator apresenta, eu até vou fazer um pouco 

diferente, eu vou votar acompanhando o Ministério Público pela regularidade e o critério dele 

tirou a multa. Eu voto pela regularidade se não há substância para fazer ressalva e eu alargo, 

inclusive o isento da multa, eu voto pela regularidade nos termos do Ministério Público de 

Contas. Colhidos os demais votos, a presidência oficializou o resultado que acompanharam a 

divergência, resolveu o plenário por maioria, três a um, acolher a posição do conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, vencido o relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/50388-1, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Integração 

Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, exercício financeiro de 2010, 

responsáveis Ana Suely Maia de Oliveira e José de Andrade Raiol, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de 
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pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2016/50718-7 e 2016/50719-8, que tratam dos Recursos de Reexame interpostos 

por Rilmar Firmino de Sousa e Alice Viana Soares Monteiro, Procurador Guilherme da Costa 

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

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

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

e não provimento dos presentes Recursos de Reexame. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para conhecer os presentes Recursos de Reexame, para no mérito negar-lhes provimento 

mantendo a decisão recorrida 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 da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2006/50644-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

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

Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator 

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 2006/51042-5, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Bujaru, responsável Emanoel Nazareno Souza 

Muniz, 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 

pela irregularidade das contas, com aplicação de multas regimentais de forma individual aos 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares sem 

devolução, aplicando ao responsável as multas de R$ 907,00 (novecentos e sete reais), pela 

grave infração à norma legal e R$ 907,00 (novecentos e sete reais), pela intempestividade. 

Quanto à aplicação de multa à ex-secretária da Seduc, declarar não prescrita a pretensão 

punitiva, entretanto, deixar de multá-la, tendo em vista que o convênio foi executado e 

fiscalizado, sem ocorrência de danos ao Erário. Consultado o Plenário, este se manifestou, 
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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 

2011/51503-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Colares, responsável Ivanito 

Monteiro Gonçalves, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 2011/51907-6, que trata da Prestação 

de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsáveis Alcides Abreu Barra e Norival 

Rodrigues Pimentel, 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 pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação das multas regimentais e 

recomendações à Cosanpa e a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar ao senhor Sergio 

Roberto Rodrigues de La Roque a multa no valor de R$950,00 (novecentos e cincoenta reais), 

pela falta do Relatório de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio e acompanhar a 

recomendação 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 

2012/51802-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Marabá, responsável Maurino 

Magalhães de Lima, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 conveniado, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais, imputação de responsabilidade solidária do responsável e da 

empresa Sanreis Construções Ltda sugerindo, ainda, aplicação de penalidade de declaração de 

inidoneidade da empresa Sanreis Construções Ltda para licitar e contratar com o Poder Público 
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Estadual e que seja citado o senhor José Nilson Santos de Castro Junior, proferindo 

adicionalmente a seguinte manifestação: Senhor presidente, sem embargo do detalhado e 

minucioso relatório do eminente conselheiro Luís Cunha, eu gostaria apenas de fazer alguns 

esclarecimentos sobre esse processo e nas razões pelas quais o Ministério Público opinou pela 

irregularidade das contas e a devolução de 100 mil reais repassados. E o objeto do convênio e 

no caso era a execução de obras de drenagem em uma determinada avenida do município de 

Marabá. E o responsável prestou contas em 24 de setembro de 2012, alegando a execução 

integral do objeto do convênio. Um mês depois em 20 de outubro de 2012, a própria SEOP 

atestou que teria sido executado 75%, então, a princípio já haveria aí pelo menos, no mínimo 

um indício de pagamento antecipado e dois anos depois em 15/12/2014, a SEOP, atestou 

finalmente a execução de 100% colocando em dúvidas a origem dos recursos utilizados para 

complementar. E isso em 15/12/2014, e ocorre que há nos autos fotos datadas de 20 de março 

de 2015, ou seja, três meses depois desse laudo, atestando a execução integral e que 

demonstram que a avenida na qual foram executadas as obras estariam tomadas por lama e 

alagamentos, inundações, e então com base nisso o Ministério Público entendeu que a despeito 

da obra ser executada parcialmente, como ela não teria aptidão para alcançar o seu objeto ela 

deveria haver a condenação integral do responsável, porque a jurisprudência do TCU é nesse 

sentido de que a gente vê várias obras que são executadas parcialmente e são obras 

inservíveis, então, o Ministério Público considerou que dada essa constatação, apenas três 

meses após atestar se a execução integral da obra, ela não teria aptidão para a qual foi 

firmado o convênio, então com base nesses elementos que constam nos autos o Ministério 

Público entendeu que as contas deveriam ser julgadas como irregulares e suscitam ainda a 

responsabilidade solidária da empresa que recebeu pelos serviços que não foram 

completamente executados, afora como bem relatou o eminente conselheiro, as ilegalidades 

constatadas no processo de contratação da empresa. Então, com base nesses elementos eu 

agradeço atenção do douto plenário e eu confirmo o parecer do Ministério Público. A matéria 

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

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Já está esclarecido presidente, Vossa Excelência observou bem, 

era para saber qual é a empresa executora ou não da obra. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro [Presidente] Odilon Inácio Teixeira: Doutor Stanley, Vossa Excelência 
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mencionou que foram juntadas aos autos fotos da obra três meses após a emissão do laudo, 

quem juntou essas fotos? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Stanley Botti: 

Com o acesso aos autos senhor presidente, eu constato que o relatório e as fotos de folhas 303 

a 304 constam no relatório de vistoria da própria SEOP, da própria concedente. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente] Odilon Inácio Teixeira: A SEOP declarou 

que estava 100% executada e juntou fotos que demonstram que não estava, é isso? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Stanley Botti: No entender do Ministério 

Público sim, senhor presidente. Esgotada a fase da discussão, a matéria foi encaminhada para 

votação, tendo o relator proferido o seguinte voto: Senhor presidente, eu vou me valer aqui 

para proferir o meu voto da análise dos nossos técnicos do tribunal e do relatório emitido pela 

SEOP, que confirma a execução do objeto conveniado. Então, eu julgo regulares as contas de 

responsabilidade do senhor Maurino Magalhães de Lima. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, com a permissão do relator, eu 

acompanho o Ministério Público. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Considerando que as fotos não trazem a data em que foram tiradas, 

eu vou deixar de acompanhar o Ministério Público e acompanhar o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente] Odilon Inácio Teixeira: Também nesse caso 

vou acompanhar o eminente relator. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos, acatar a posição do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2006/50044-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Uruará, responsáveis Mário Antônio Matias Lobo e Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, 

Procuradora Iracema Teixeira Braga, 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 2013/50375-8, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Juruti, responsável Manoel Henrique Gomes Costa, 

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

Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51464-1, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Cametá Sport Club, responsável Benedito Fernando Pereira Camarinha, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 
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que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Esgotada a 

pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

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

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

utilizar essa parte da nossa sessão para requerer o que eu algumas vezes tenho feito nesse 

plenário. Sou um leitor habitual e contumaz de artigos publicados nos jornais da nossa cidade e 

mesmo os jornais de outros estados, ainda mais, aqueles que vão sempre na direção da formação 

do cidadão. Porque no assunto que trato hoje, eu sou daqueles que pensam que a nossa atividade 

quer na vida privada, quer na vida pública e principalmente na administração pública, ela para ser 

revestida de eficácia, ela tem que repousar fundamentalmente em princípios cristãos. Nos 

acostumamos ao longo dos anos nas encíclicas papais e temos também a manifestação de pastores, 

de rabinos, especialmente nesses últimos anos da extraordinária demonstração dada a todos na 

busca da paz e da justiça do Papa Francisco. E esses princípios eles se reproduzem muitas vezes na 

pena e nos escritos de jornalistas, escritores e, às vezes, religiosos também e despertam em nós 

exatamente o sentimento no momento em que o Brasil atravessa tanta dificuldade e na busca de 

encontrar o seu verdadeiro e grandioso destino dessa pátria livre e solidária, feliz, que nós todos 

ansiamos e que está determinada na nossa constituição, onde vemos que a avareza, a riqueza, o 

egoísmo e a ambição desmedida tem se sobrepujado aos sentimentos da caridade, da 

solidariedade, da compaixão e que deve presidir a qualquer cidadão e especialmente aqueles que 

tem sob a sua responsabilidade a gestão dos recursos públicos. E hoje eu venho pedir a este 

plenário, caso seja atendido, mais uma vez eu tive o prazer e a alegria de ler um artigo no jornal O 

Liberal, na página número dois, de um escritor que também penso que é religioso, não tenho o 

prazer do convívio pessoal, mas que ao longo do tempo, observo os seus ensinamentos no sentido 

da construção dessa sociedade justa e fraterna que tanto pretendemos. No artigo de hoje ele diz em 

seu título “A ilusão da riqueza”, não vou ler todo o artigo, não é que seja longo, mas penso que 

registrando no plenário é importante. O título é a ilusão da riqueza e o destaque em negrito que em 

cima o artigo traz ele diz, o maior engano do ser humano é achar que é rico. Na verdade, todos os 

homens vivem apenas revirando o planeta. E ele começa, eu vou me permitir apenas trechos do 

artigo, que ele começa dizendo: “vivemos em um país dos escândalos, caso as nossas riquezas 

tivessem sido preservadas, essas que se esvaíram dos cofres públicos é bem provável que já 

estivéssemos no topo do mundo e os tribunais, na sua ação, no seu métier, quantas vezes julgamos 
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os recursos públicos que se esvaíram pelos ralos da irresponsabilidade”. Adiante ele diz, “a 

corrupção política, está ligada diretamente a valores metafísicos e sobre a importância do 

dinheiro, afinal de contas, de quanto precisamos para viver e de quanto de verdade pudemos nos 

apropriar, muito pouco, não existe nenhuma diferença entre o rico e o pobre no tocante as funções 

do corpo, uma plástica ali, uma dietazinha melhor aqui, mas a nossa vida muito pouco se altera em 

função do dinheiro. Pobres podem ser longevos, enquanto ricos podem sucumbir precocemente. Do 

ponto de vista da experiência, precisamos de ar, água e comida. Mas, a mente afetada pelos cifrões 

e acha que precisa cada vez mais de grana. Verdade! Como a gente observa os ricos solitários, 

muitas vezes em depressão, o medo do mundo, porque vivem assediados pelo pavor do sequestro e 

do roubo daqueles bens que acumularam e nem sempre de maneira lícita. A felicidade ele 

prossegue, parece estar ligada diretamente à nossa batalha diária pela sobrevivência, pessoas de 

vida modesta consegue enxergar muito bem e o que tem, e se alegrar por isso. Se conseguem as 

mínimas condições de vida que podem viver bem felizes e recebendo a cada dia como um presente 

do criador, ao contrário, aqueles que tem muito podem apresentar uma felicidade flutuante, aquilo 

que me referi atrás, eu fico na solidão e com medo do sequestro, querem me roubar, e não fico feliz 

em lugar nenhum, alguns perderam toda a noção do suprimento diário, o sol nasce e se põe apenas 

como um capítulo de lucro, o sentido da vida foi perdido e ele conclui várias coisas ainda no 

artigo, mas a conclusão para abreviar o meu tempo aqui, eu vou fazer nas palavras do escritor Rui 

Raiol, a quem eu estou me referindo no início. Agora, com a operação Lava Jato, de novo 

percebemos que muita gente acredita que pode dominar o mundo, as cifras estão em milhões, 

bilhões, para que o ser humano deseja tanto dinheiro? A fortuna vai lhe garantir a imortalidade e 

pode alguém sair da via láctea e fundar uma civilização própria? Pode estender a sua vida para 

100 ou 200 anos? Essa riqueza pode evitar que os seus donos morram, assim quanto mais humildes 

dos seres humanos? Não pode, é claro que não”. Então, são essas as reflexões, senhor presidente, 

e na medida em que Vossa Excelência dirige essa sessão para a alegria e satisfação nossa e eu 

pediria caso tivesse a anuência do plenário que o artigo belíssimo na minha visão de Rui Raiol, que 

é o escritor que semanalmente nos premia com essas reflexões e esses ensinamentos publicados no 

jornal O Liberal pudesse ser inserido na ata da nossa reunião, caso pensem contrário, eu gostaria 

apenas de pessoalmente fazer o registro desse artigo. Eu coloco, portanto, a avaliação de Vossa 

Excelência e dos nossos conselheiros a inserção do artigo hoje publicado no liberal, volto a 

repetir, a ilusão da riqueza, da lavra de Rui Raiol. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente): Conselheiro Nelson, eu penso que a colocação de 

Vossa Excelência tem pertinência, a ilusão da riqueza de Rui Raiol, me lembrou de um filósofo 

grego chamado Epicuro, que ele traz três requisitos para a felicidade apenas: autossuficiência, e 

isso significa ter dinheiro suficiente para ter uma vida digna, que você possa ter uma alimentação 

adequada, vestuário, habitação e inclusive lazer para você e a sua família; ele coloca também um 

outro requisito que é ter amigos e aqui são os amigos de fato mesmo, aqueles que você pode contar, 

ou seja, o que ele quer dizer com isso? Alguém que você pode dividir seus fardos, suas angústias, 

suas alegrias e suas preocupações; e um terceiro requisito muito mais importante que é a 

autorreflexão, crítica, ao final do dia você pensar sobre todas as suas ações e atos e ponderar se 

todas aquelas ações e atos de fato foram ações do bem e ações que levaram a outras pessoas 

realizarem o bem também, e se você fez algum dano a determinada ação que não foi adequada, 

criticamente peça perdão, peça desculpas, e corrija os seus atos. E três coisas simples que geram 

felicidade, Vossa Excelência e o autor me parece como colocou de forma muito apropriada é que a 

riqueza, a busca incessante pelo dinheiro ela não preenche o ser humano, se torna um vício, e aqui 

me lembra também o exemplo de um país nórdico, eu acho que é a Suécia, em que uma ministra 

perdeu o cargo, porque usou o dinheiro público para comprar uma barra de chocolate e aí alguém 

vai pensar e aqui muito se discute isso, o princípio da bagatela e etecetera, e que se utiliza no 

processo penal e que eu entendo que não se aplica no âmbito dos tribunais de contas porque aqui 

estamos tratando de dinheiro público e qualquer centavo de dinheiro público deve ser perseguido, 

e executar é outra coisa, agora, a condenação tem que haver, fica em cobrança administrativa, e o 

que está em jogo é o princípio, e não o valor, porque hoje quem se apropria de cem, amanhã se 

apropria de mil e depois de amanhã de dez mil, e o próximo mês, de cem mil e assim por diante. A 

riqueza não tem limites, então, eu acho que Epicuro vem a calhar e você tem que ter, na verdade, é 

autossuficiência, se eu e minha esposa temos, cada um o seu carro para as nossas atividades, o que 

é que eu vou fazer com um terceiro na garagem? Para mostrar para os amigos, o quão belo é o 

carro que eu tenho? Empatei patrimônio, com todo o respeito a quem pensa o contrário. Então, eu 

felicito Vossa Excelência pela colocação do artigo, eu acho que ele nesse momento em que o Brasil 

passa e que muitos questionam, bom, há um conflito, há uma atribulação política e de fato há, nós 

acompanhamos aí recentemente uma votação na câmara dos deputados para ver se o presidente da 

república e responde ou não a denúncia do supremo, e eu acho que ele ganhou um prazo, ele vai 

responder de um modo depois que terminar o mandato, ele não vai fugir disso, e aí se cogitou de 
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outros fatores, de estabilidade econômica, e etecetera. E bom, os nossos representantes, eu penso 

que eles sabem em tese o que estão fazendo e eles ponderaram toda essa questão política, e de todo 

modo, há uma crise política e hoje se discute a oposição que se prioriza a reforma política no lugar 

da reforma previdenciária e politicamente o congresso vai ter que decidir qual assunto é o mais 

prioritário. E o ministro Henrique Meirelles acabou de pronunciar dizendo que a meta fiscal não 

será cumprida. Bom, essas situações me parecem de alguma forma pequenas, mas elas criam, elas 

se avolumam, isso é uma bola de neves. É preciso que a sociedade sim discuta isso, e os tribunais 

de contas aqui me parece que é um fórum muito apropriado para esse tipo de discussão e de debate 

e contribuindo para o aperfeiçoamento da administração pública através das suas decisões. Eu 

digo diante disso, que eu consulto ao plenário sobre a preposição do eminente conselheiro Nelson 

Chaves de inserção na ata para o artigo de Rui Raiol, a ilusão da riqueza, publicado no jornal “O 

Liberal”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, 

eu concordo e já li o artigo hoje pela manhã, e eu acho que é uma reflexão apropriada para o 

momento, para qualquer ser humano e o que disse o conselheiro Nelson, o que disse Vossa 

Excelência muito bem o Papa Francisco, que eu considero, um dos melhores que a igreja já teve 

até hoje, e eu tenho muito orgulho dele, principalmente por ser da América Latina. Ele tem feito 

reflexões permanentemente, se a gente for parar para refletir o porquê tem alguém passando fome 

no planeta. Não deveria, diante de tanta riqueza nas mãos de poucos, não era para ter um ser 

humano no planeta passando fome, não era para ter, mas, infelizmente a sociedade e o ser humano 

historicamente se conduzem dessa forma, a briga pelo poder e pela riqueza, as coisas que motivam 

as guerras, e aqueles que se apropriaram da natureza indevidamente e destruíram a natureza, tudo 

foi criado por Deus para todos nós. E é uma reflexão muito interessante, e quando se fala da 

felicidade que é uma coisa tão simples, a pessoa pode ser feliz com tão pouco. E por saber que as 

pessoas que tem muito, será que elas são felizes, já imaginou você não poder ir a um restaurante 

por que tem dois ou três seguranças pertinho de você ali olhando? E a sua privacidade? E os seus 

filhos que vão para o colégio e que precisam de um, dois, três seguranças. Então, é a vida dessa 

gente, mas o egoísmo continua, a ganância continua, o que eu falo não é generalizado, tem pessoas 

ricas que são exemplos para a sociedade porque compartilham a sua riqueza e tem trabalho social, 

e é assim, robusto, tem vários milionários que tem um trabalho pelo mundo todo, a gente segue 

essas pessoas. Então, o que eu falo não é de forma generalizada, essas pessoas merecem o nosso 

respeito, essas que fazem isso e que compartilham o que tem com aqueles que mais precisam. Mas, 
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o artigo é muito apropriado, muito atual, e principalmente para quem é cristão, fazer uma boa 

reflexão, que a gente pode pouco a pouco contribuir e fazer um pouco mais para a gente ter uma 

sociedade melhor e principalmente de paz, uma sociedade fraterna, então eu estou de acordo, 

obrigado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo com a inserção do 

artigo ao final desta ata. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira (Presidente): Eu quero fazer aqui um registro, excelências, na última quinta-feira dia 03 

de agosto de 2017, declaro aqui que a conselheira Lourdes Lima como presidente, ela de forma 

mais completa tratará do assunto, e aqui é só um breve comentário. Para que a gente possa 

mencionar o quão importante foi a ida a Brasília para o lançamento do livro de Serzedello Corrêa, 

e já que esse assunto, conselheiro Nelson, eu acho que está relacionado também ao assunto que 

Vossa Excelência trouxe, e, por exemplo, o livro, “o fascinador do rei”, que é da nossa querida 

professora Amarílis Tupiassú e Vossa Excelência idealizou, incentivou e inspirou aquela professora 

a escrever o livro. Estiveram presentes à cerimônia a presidente, o conselheiro Cipriano, o 

conselheiro Luís Cunha, a conselheira Rosa, a conselheira substituta Milene, e o procurador geral 

de contas, Felipe Rosa Cruz, a quem eu agradeço imensamente e aos servidores dessa casa. 

Estivemos no instituto Serzedello Corrêa, local em que o Tribunal de Contas da União realiza os 

seus cursos, é um instituto superior de educação deles, os seus cursos de pós-graduação. Estavam 

presentes o presidente Raimundo Carreiro, o ministro Nardes e o ministro Walton Alencar 

Rodrigues e se pronunciaram, inclusive o conselheiro Sebastião Helvécio do TCE de Minas Gerais, 

e presidente do IRB, também prestigiou o evento, bem como demais conselheiros de outros 

tribunais de contas do país estiveram presentes. E aqui cabe o registro, conselheiros, para a nossa 

felicidade, tivemos a honra da presença da neta de Serzedello Correia, que fez seu registro pessoal, 

ela não conheceu o avô pessoalmente, mas a figura de Serzedello Corrêa, o seu exemplo, no que 

nós concordarmos, de homem público que foi, e como a sua família o tem e discernir entre os seus 

descendentes, e inclusive entre eles também, estava presente nessa reunião a viúva de outro neto de 

Serzedello Corrêa e eles no nome tem Serzedello Corrêa, todos eles. Então, foi uma noite 

memorável, porque houve o lançamento do livro, vemos no telão o presidente do TCU, senhor 

Raimundo Carreiro, se pronunciando, foi uma noite muito agradável e exitosa, e o Tribunal de 

Contas do Pará foi muito feliz ao promover esse livro, que já transcendeu as fronteiras do nosso 

estado. E eu tenho certeza que aquele desejo, conselheiro Nelson, de Vossa Excelência, de resgate 

da memória de Serzedello enquanto pessoa pública, e um excelente exemplo de um homem público 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1337

que foi e que sempre desejou o bem para o país e inclusive incentivando a história do sistema dos 

tribunais de contas, pondo em prática aquilo que foi pensado e chegará assim a todos os recantos 

desse país, e a todos os tribunais de contas, porque lá estavam muitos tribunais representados, e 

nós conseguiremos aquele nosso encanto original. E isso é um breve registro, eu tenho certeza de 

que a conselheira Lourdes Lima quando retornar fará também e falará novamente sobre essa 

magnífica reunião que tivemos em Brasília. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Presidente, Vossa Excelência já disse tudo e fez um resumo do que 

ocorreu, a minha participação lá foi para assumir esse compromisso institucional e representar o 

nosso tribunal, eu achei que a comitiva foi do tamanho certo. E a gente precisava, o evento era 

nosso, precisava ter uma boa representação institucional, e, Vossa Excelência disse tudo, foi um 

sucesso, repercutiu nacionalmente, e as autoridades do controle externo estavam lá, presidente do 

TCU que se pronunciou, o presidente do IRB que estava ali e o diretor geral, o doutor Maurício do 

instituto Serzedello Corrêa, pelo TCU e tivemos o privilégio de ver, eu não vi as fotos, mas a gente 

foi ao plenário antigo, no Tribunal de Contas da União, e os sorteios dos processos eram feitos em 

umas bolinhas, por sinal, a conselheira Milene ainda fez lá uma demonstração. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente): Aquele sorteio realizado 

pela conselheira Milene foi impugnado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Foi impugnado, ela fez um treino, e aí as bolinhas saíram para todo o lado. 

Mas, de qualquer maneira, que gabinete maravilhoso rapaz, uma obra de arte e está perfeito, 

então, e é um prédio bonito que o TCU fez para abrigar o instituto Serzedello Corrêa e nós tivemos 

o privilégio de lançar nesse prédio, que é um prédio novo em Brasília o livro sobre o Serzedello, 

um trabalho do nosso tribunal, iniciativa do conselheiro Nelson Chaves, e eu iniciei na minha 

gestão o trabalho e a presidente Lourdes Lima concluiu. E o que é bom disso é que a instituição 

está funcionando, não deu para concluir devido a falta de dinheiro, ela fez um esforço maior e 

conseguiu concluir, e é isso que é bom, saber que a instituição caminha, mas, eu achei o evento 

muitíssimo bom, e as pessoas certamente gostaram, porque eu vi o tamanho da fila para buscar o 

autógrafo da autora, conselheiros de todo o Brasil, presidentes de tribunais, tinham vários 

presidentes de tribunais de contas, então é isso que eu quero, Vossa Excelência recebeu a missão 

de conduzir o tribunal nesses dias, conversou com a conselheira Lourdes Lima e já estava aqui o 

conselheiro Nelson, então eu falo isso porque a instituição está funcionando, e não estava o vice-

presidente, não estava o corregedor, mas a instituição funcionou, pelo regimento o decano foi 
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indicado para assumir. E Vossa Excelência retornou e assumiu a instituição, a presidente Lourdes 

Lima está em uma missão oficial, e a instituição está funcionando com tranquilidade, e esse é um 

ponto a ser destacado, então, parabéns ao conselheiro Nelson, conselheiro Odilon e a presidente 

que está cumprindo missão oficial, e, eu tenho certeza que os que puderam ir, a conselheira Milene 

que foi representando a bancada dos conselheiros substitutos, e eu acho que não tem o que 

comentar do evento. E agora que a gente dá a repercussão e refletimos sobre o legado deles, de 

Serzedello, deu para visualizar a foto dessa senhora, a neta dele, gente, como essa mulher estava 

emocionada, está feliz ali, ela está sorridente em todas as fotos, ela fez um pronunciamento com 

segurança, apaixonadamente, e foi algo assim de levar as lágrimas as pessoas que estavam lá, eu 

digo isso porque eu cheguei a lacrimejar em todos os momentos. Tanto no momento em que ela 

falou, como a professora Amarilis Tupiassú, conselheiro Nelson e ela falou em Brasília três vezes 

mais do que ela falou aqui, então lá ela foi para o detalhamento, ela se emocionou, foi um 

pronunciamento longo, mas que prendeu a atenção de todo mundo, e até os que estavam cansados, 

se encostando, ficaram escutando, porque ela foi como uma riqueza de detalhes que impressionou. 

Então, era isso, parabéns a todos nós. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia, senhor presidente, bom dia doutor Stanley, 

representando o Ministério Público, senhores conselheiros e todos os presentes que nos ouvem, 

apenas vou fazer uma manifestação em relação a comitiva realizada em Brasília, e, em minha 

defesa conselheiro Luís Cunha, eu tenho a dizer que, a impugnação da distribuição realizada no 

tribunal de contas, na verdade, aquilo foi proposital para que sentíssemos na pele a dificuldade 

vivida naquela época, e então eu quis viver um momento na história sentindo na pele aquilo. E eu 

acho que não é preciso a gente entrar em maiores detalhes. Era um globo lotérico e eram feitas as 

distribuições naquela época, e aí de repente as bolinhas saíram, eu não sei como, do globo, eu não 

tenho nada a ver com isso. Bem, foi um evento muito belo que aconteceu em Brasília, 

principalmente pela presença da neta de Serzedello Corrêa, e a mim particularmente causou uma 

emoção especial, porque é sempre muito importante para nós voltarmos na história, afinal de 

contas, a história nos mostra porque nós estamos no momento presente. E o que foi feito no 

passado para a gente chegar até o momento presente, e às vezes até mesmo serve de reflexão e de 

análise para saber se nós, como trilhamos esse caminho, se o caminho correto realmente foi em 

prol do que idealizou Serzedello Corrêa na época em que ele implantou o tribunal de contas. E 

como exemplo de homem público que ele é, como exemplo de autoridade e principalmente com a 
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coragem que ele teve diante da sua trajetória de lutar pelos seus ideais, de lutar por aquilo em que 

ele acreditava, de realmente zelar para que a administração pública pudesse realmente acontecer, 

ocorrer e funcionar em prol realmente da sociedade, em prol dos cidadãos, então, foi realmente 

muito emocionante ter podido participar desse momento, dessa oportunidade e ter conhecido a neta 

de Serzedello Corrêa e eu acho que esse momento só nos foi oportunizado a partir de uma ideia, do 

conselheiro Nelson, como sempre, buscando trazer inovações para o tribunal e isso fez com que o 

nosso tribunal também saísse da fronteira do estado do Pará e alcançasse novos voos e fosse 

reconhecido na presença de inúmeros outros conselheiros, de outros tribunais de contas, de 

inúmeras autoridades, e a própria conselheira Lourdes também esteve no Senado Federal fazendo 

a apresentação do livro de Serzedello Corrêa, vez que o senador Flexa Ribeiro fez uma menção ao 

livro durante uma exposição no senado, e eu acredito que isso só conta pontos positivos para nós 

todos e para nós que atuamos no controle externo e acredito que buscamos realmente o melhor e a 

excelência no ofício. Então, apenas para fazer esse registro, porque realmente foi um evento muito 

belo e digno de nota. E é isso, obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria apenas dizer a alegria de ver essa briosa representação 

que o tribunal de contas do estado levou a Brasília, e os conselheiros aqui e o presidente, Vossa 

Excelência, os conselheiros todos participaram, os conselheiros substitutos e uma palavra em 

direção a todos aqueles, dos mais humildes que colaboraram nessa ideia, que, logicamente me 

sinto feliz, aliás, felicíssimo, mas, sobretudo também, por projetar para o Brasil o talento que se 

tem nessa terra e que muitas vezes não é olhado. Nós estávamos homenageando a figura central do 

Serzedello que se espalha pelo Brasil inteiro, como Vossa Excelência diz, mas, também de louvar e 

acentuar o belíssimo e irrepreensível trabalho da professora Amarilis Tupiassú, é uma obra tirando 

qualquer tipo de parcialidade, que pode constar com louvor em qualquer biblioteca do mundo. E, 

de maneira que isso aí é uma forma de enxergar um Tribunal de Contas da União, ontem mesmo eu 

estava vendo no Roda Viva o neto do Osvaldo Aranha, falando sobre seus méritos, e é uma 

oportunidade do Pará ter projetado ao nível do Brasil a figura extraordinária e eu posso dizer até 

ímpar, porque no processo do controle externo nós temos uma dupla que dá orgulho a qualquer 

um, no Brasil e em qualquer nação do mundo pelo que fizeram, Rui Barbosa e Serzedello Corrêa. 

E, veja só essa extraordinária e feliz coincidência de ambos ao mesmo tempo, porque eles, não sei 

quantas vezes suponho eu, dando busca doutor Stanley a história brasileira, e eles trocaram ideia 

sobre a implantação desse sistema que ao final, e ao cabo, teve a mão decidida do paraense 
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Inocêncio Serzedello Corrêa, então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência que esteve lá e 

preside a nossa sessão de hoje e todos os demais integrantes da comissão desse tribunal e para 

fazer por questão de justiça a todas aquelas pessoas, pode ser que falhe em um nome ou outro, 

então eu quero generalizar o agradecimento da casa, e o presidente Luís que foi acolhedor no 

momento em que a ideia brotou para que a gente pudesse finalmente concretizar essa ação no dia 

03 em Brasília, com a presença de todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira (Presidente): Muito obrigado, pois bem, antes de encerrar a sessão, eu 

quero lembrar a Vossas Excelências e inclusive o doutor Stanley, lembre o doutor Felipe Rosa 

Cruz, e todos os procuradores que estão convidados e que no dia 10 de agosto de 2017 nós não 

teremos sessão ordinária porque teremos a reunião com a ATRICON, que virá ao tribunal de 

contas e será discutido o planejamento estratégico daquela entidade. Então todos os conselheiros e 

conselheiros substitutos e procuradores de contas estão convidados para na presidência 

discutirmos o vindouro planejamento estratégico da ATRICON, reunião que ocorrerá na manhã do 

dia 10 de agosto, motivo pelo qual não haverá sessão ordinária e será uma discussão importante, 

afinal de contas, a ATRICON ela vem ganhando espaço, principalmente junto ao poder legislativo 

nacional, como entidade representativa e é preciso saber e dar o norte do que se deseja em termos 

de sistemas de controle externo, e o nosso tribunal não deixa de ser e é com certeza um 

protagonista nessa história. Conforme deliberado, segue a transcrição do artigo de autoria do 

escritor Rui Raiol, publicado no dia 08 de agosto de 2017, no jornal O Liberal: A ILUSÃO DA 

RIQUEZA. Vivemos em um país dos escândalos. Caso nossas riquezas tivessem sido preservadas, 

essas que se esvaíram dos cofres públicos, é bem provável que já estivéssemos no topo do mundo. 

Sim, porque o dinheiro não é pouco e a história é velha, remontando aos tempos da chegada de 

Cabral a esta terra chã, na melhor descrição de Caminha.  A gente fica ouvindo os relatos 

contínuos dessa derrama, e são pilhas e pilhas de milhões. Mas, não obstante toda construção 

teórica que se possa ter sobre saúde política, bem como medidas práticas para evitar o saque, a 

questão é bem mais profunda. Embora o assunto pareça não pertencer nem minimamente ao campo 

de atuação do Estado – apesar deste ser a principal vítima – sem dúvida, a corrupção política está 

ligada diretamente a valores metafísicos sobre a importância do dinheiro. Afinal de contas, de 

quanto precisamos para viver? E de quanto, de verdade, podemos nos apropriar? Muito pouco. 

Não existe nenhuma diferença entre o rico e o pobre no tocante às funções do corpo. Uma plástica 

ali, uma dietazinha melhor aqui, mas a nossa vida muito pouco se altera em função do dinheiro. 
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Pobres podem ser longevos, enquanto ricos podem sucumbir precocemente. Do ponto de vista da 

existência, precisamos de ar, água e comida. Mas a mente afetada pelos cifrões acha que precisa 

cada vez mais de grana. Nossa limitação no tempo e no espaço não nos permite usufruir 

diretamente além do corpo. Alguém pode ter dez carros, mas, andará em um por vez. Isto se aplica 

a tudo, inclusive à comida. O luxo dos grandes restaurantes termina em “lugar escuso”, para 

lembrar a advertência do Mestre. A felicidade parece estar ligada diretamente à nossa batalha 

diária pela sobrevivência. Pessoas de vida modesta conseguem enxergar muito bem o que têm e se 

alegrar por isso. Se conseguem as mínimas condições de vida, podem viver bem felizes, recebendo 

cada dia como um presente do Criador. Ao contrário, aqueles que têm muito podem apresentar 

uma felicidade flutuante. Alguns perderam toda a noção de suprimento diário. O Sol nasce e se põe 

apenas como um capítulo de lucro. O sentido da vida foi perdido. É interessante que, à proporção 

que aumenta, a riqueza torna-se apenas um dado contábil. Acredito que nenhum rico dos nossos 

dias tem o prazer do Tio Patinhas, de nadar em sua fortuna, de ter uma contemplação do seu 

império reunido. Não. Hoje, a riqueza se torna cada vez mais fria e desligada corporalmente de seu 

dono. Ouvi o Sílvio Santos comentar certa vez sobre uma grande fazenda que possuía aqui no 

Estado do Pará, afirmando que jamais colocou os pés nessa propriedade. Quanto mais alguém é 

rico, mais distante dele fica essa riqueza. Esta não passa de relatórios de aplicações financeiras e 

suas demonstrações de perdas e ganhos. O maior engano do ser humano é achar que é rico. Na 

verdade, todos os homens vivem apenas revirando o planeta. Drenamos canais naturais. 

Aplainamos montes. Escavam-se minas. Reúnem-se minerais para uso direto ou para a formação 

de outros elementos. Tudo o que nós vemos com a assinatura humana é fruto desse interminável 

trabalho de manipular o planeta. Carros importados? Minérios, couro e um mundo de 

componentes que saíram da natureza. Arranha-céus fabulosos? Terra revirada do planeta, 

empilhada, um aperfeiçoamento da Torre de Babel. Assim vivemos: desde o nosso nascimento, 

saímos mexendo com a crosta terrestre, cercando o que, em sua concepção original, não admite 

fronteiras. Cavando. Edificando. Plantando. Vendendo. Lucrando. E vamos guardando tudo no 

mesmo espaço chamado mundo, pois ainda não temos ilhas fiscais alienígenas. Até que chegue o 

nosso dia de partir, quando então ficará claro que o nosso corpo voltará ao pó e tudo o que é do 

mundo voltará à administração dele, ainda que transitoriamente herdeiros continuem acreditando 

que têm alguma coisa neste torrão. Agora, com a operação Lava Jato, de novo percebemos que 

muita gente acredita que pode dominar o mundo. As cifras estão em milhões. Bilhões. Para que o 
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ser humano deseja tanto dinheiro? A fortuna vai lhe garantir a imortalidade? Pode alguém sair da 

Via Láctea e fundar uma civilização própria? Pode estender a sua vida para cem ou duzentos 

anos? Essa riqueza pode evitar que seus “donos” morram, assim quanto o mais humilde ser 

humano? 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 (11h) e mandou que 

eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 08 de agosto de 2017. 
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