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ATA Nº 5.491 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (22) do mês de agosto do ano dois 

mil e dezessete (2017), terça-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, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha e Edvaldo Fernandes de Souza, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua 

Excelência justificou as ausências do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior por motivo de força maior; do Conselheiro Substituto Daniel Mello por estar 

participando de Treinamento dos membros da comissão de garantia da qualidade – MMD/TC 

da ATRICON na cidade de Porto Alegre/RS e, ainda, da Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha por estar ministrando palestra na OAB. Disponibilizadas, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal as atas das sessões ordinárias dos dias oito (08) e dezessete (17) de agosto de 

2017, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura das 

mesmas foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do 

Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Aprovo-as.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Aprovo-as. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Impedido em relação ata do dia 08 e aprovo a ata do dia 17. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo a ata do dia 08 e impedido na forma 

regimental em relação a ata do dia 17. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 
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Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-as. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Impedida em relação a ata do dia 

08 e aprovo a ata do dia 17. Em seguida, havendo expediente a ser lido, Sua Excelência 

determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura do expediente do ofício subscrito pelo 

Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União. Manifestação do Senhor Secretário Geral 

José Tuffi Salim Junior: Senhora presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, tenho a 

satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência para manifestar as minhas congratulações a essa 

presidente e aos demais membros do TCE Pará, pelo sucesso do lançamento da obra 

“Serzedello Corrêa: o fascinador do rei”. Reitero que foi uma grande honra para nós sediar, 

em nosso Instituto Serzedello Corrêa o evento que homenageou esse ilustre brasileiro, 

responsável pela implantação do Tribunal de Contas da União na vida administrativa do País 

e defensor intransigente da independência e das prerrogativas das Cortes de Contas. Cada um 

dos pronunciamentos que tanto nos enriqueceram por ocasião da cerimônia de lançamento, 

bem assim o conteúdo do livro - o qual relata com primor e fluidez de estilo, sensibilidade e 

clareza, a exuberante vida e realização de Serzedello - nos serve de estímulo para continuar 

lutando, com renovada dedicação e maior vigor pelos interesses da Nação. Atenciosamente 

Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esse foi o 

expediente que nós recebemos do presidente do TCU, e, realmente todos os conselheiros que 

estiveram presentes à cerimônia, tivemos a oportunidade de vivenciar e os que não foram, com 

certeza tiveram a oportunidade de mesmo distantes participarem dessa obra, porque todos são 

partícipes, o conselheiro Nelson, o conselheiro André que não puderam estar presentes 

conosco, mas com certeza, pessoalmente eles estavam lá através do apoio que deram inclusive, 

o conselheiro Nelson tendo a iniciativa de trazer essa ideia para que conselheiro Luís pudesse 

iniciar e nós tivemos a oportunidade de concluir essa obra, e, está sendo um sucesso no Brasil 

todo. E, a prova está aí do reconhecimento do Tribunal de Contas da União, através dos seus 

ministros e o presidente mandando esse documento que está inserido nessa sessão de hoje. 

Antes de iniciarmos a pauta de julgamentos, eu gostaria de registrar a presença ilustre do 

presidente da Câmara Municipal de Mocajuba, vereador Estélio Guimarães, também dos 

vereadores que o acompanham, os excelentíssimos senhores: Marcos Antônio Lopes e Salomão 
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Sacramento. Sejam todos bem-vindos a nossa casa, ao nosso Tribunal de Contas, as portas 

estão abertas e muito obrigada pela presença nessa manhã aqui conosco. Em seguida, sua 

Excelência solicitou a inversão da pauta, antecipando o julgamento dos processos nºs. 2, 6 e 7. 

Prosseguindo-se foi anunciado o ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2005/54202-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Belém, responsável Duciomar Gomes da Costa, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Bom dia, 

senhora presidente e demais conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, cidadãos, 

procuradores, gestores aqui presentes. Senhora presidente, o relatório do ilustre conselheiro 

André foi muito minucioso, de modo que eu vou fazer apenas um pequeno acréscimo para 

tentar de alguma maneira contribuir para o esclarecimento fático da questão. O Ministério 

Público e os setores técnicos dessa corte não estão pugnando pela irregularidade das contas 

pelo descumprimento do objeto. Há laudos atestados, há laudos constantes nos autos que 

atestam, sem sombra de dúvida, o cumprimento de 100% do objeto pactuado e que foi a 

revitalização e a reforma da orla de Outeiro. A irregularidade apontada pelo Ministério 

Público a reboque do que encaminha a controladoria de obras, patrimônio e meio ambiente 

dessa corte diz respeito a ausência de procedimento licitatório, explico, o convênio foi firmado 

em 2005, e, o procedimento licitatório que se pretende dar base e cobertura legal para a 

execução dessas empresas, desse objeto, foi firmado em 2004, foi a concorrência pública 

número um de 2004, e essa corte e o tribunal de contas da união já em diversas oportunidades 

se manifestaram pela possibilidade de sim, de um procedimento licitatório anterior a 

formalização do convênio ser utilizado excepcionalmente para dar fundamento legal para a 

execução dessas despesas, embora tenha que ser analisado o caso concreto, porque o próprio 

procedimento de licitação em si tem que fornecer a fonte de recursos que vai dar guarida 

aquela contratação, coisa que obviamente por ser anterior ao convênio não poderia prever 

aquela fonte de recursos que sequer ainda foi firmado, pois bem, superado esse primeiro óbice 

e partindo do pressuposto de que seria possível nesse caso concreto utilizar esse procedimento 

licitatório concluído, repito, anteriormente, percebe-se claramente como aponta a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1396

controladoria de obras que o objeto do procedimento licitatório da concorrência número um 

de 2004 é distinto daquele objeto do convênio firmado com o estado do Pará. E, aqui eu peço 

vênia para citar um trecho do relatório da controladoria de obras. O projeto encaminhado na 

prestação de contas referente a concorrência pública número um diz respeito as obras no 

decorrer da Almirante Barroso, do bonde turístico de Belém, e da via dos mercadores, que não 

são objeto do convênio cuja a prestação de contas se analisa aqui, e eu digo mais, o orçamento 

base do convênio apresentado as folhas 129 e 136, não fazem parte da planilha da empresa 

contratada pela concorrência pública, ou seja, a empresa foi contratada para prestar um tipo 

de serviço, e o dinheiro do convênio foi executado por essa empresa em um objeto cuja 

concorrência pública não previu. Então, tudo se encaminha e tudo indica que essa 

concorrência pública foi utilizada como o colega falou para fazer as vezes de licitação guarda-

chuva, e o próprio defendente, procurador do defendente assim admite ao arguir que essa 

prática era admitida pelo TCU e por isso que assim o fez. E veja, que, diretamente o defendente 

e o procurador do defendente assumem que fez o uso sim de um contrato amplo cujo o objeto 

não era aquele determinado no convênio para executar o ajuste firmado com o estado. A 

obrigação de licitar especificamente, ela não surgiu depois da decisão do TCU, ele não cria 

direito, essa obrigação de licitar todos sabemos que ela decorre diretamente da 8.666, de modo 

que a irregularidade formal está constatada e não há o suporte para defender a existência de 

danos ao erário público, razão pela qual o Ministério Público de Contas, pugna pela 

irregularidade sem reconhecimento de débito. E no mais quanto a defesa da ilegitimidade do 

ex-gestor, não há suporte legal para esse tipo de arguição, uma vez que ele foi o signatário do 

convênio e ainda que ele não tenha praticado atos de execução, ele é responsável pela fiel 

execução desse ajuste conforme farta jurisprudência dessa corte e do tribunal de contas da 

união. A seguir, a Presidência proclamou que o Senhor Luiz Otávio Mota Pereira, 

corresponsável pelas presentes contas estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da 

Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom 

dia a todos. Excelentíssima conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, presidente do 

tribunal de contas do estado do Pará, senhores conselheiros, essa sustentação oral ela vem 

esclarecer pontos da defesa escrita já apresentada por minha pessoa, e naturalmente pelos dois 

ex-secretários que participaram dessa atividade. Refere-se ao processo 2015/54802-9, que 
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trata da prestação de contas da prefeitura municipal de Belém, referente ao convênio SEPOF, 

número 161 de 2005, para a execução de obras de drenagem e pavimentação, urbanização, 

iluminação e sinalização da orla de Outeiro, no município de Belém. Essa localidade é 

chamada de Praia do Amor. A documentação encontra-se nessa corte, devidamente 

encaminhada pelo ex-gestor, e inicialmente encaminhada pelo gabinete e acondicionada em 

cinco volumes do arquivo sequencial, posteriormente eu encaminhei uma defesa, sendo 

notificado e encaminhei uma defesa escrita apresentando os esclarecimentos muito mais de 

natureza técnica e administrativa. Os ordenadores de despesa foram notificados, no caso, eu e 

os dois colegas que aqui estão. Ressalta-se que a referida obra foi executada há mais de 12 

anos, e o histórico dessa obra é que foi um projeto executivo elaborado pelo governo do estado 

do Pará, e a execução foi a cargo da prefeitura municipal de Belém, do qual eu fui secretário 

no período de execução e em parte do período de execução. Foi apresentado um plano de 

trabalho para o governo do estado/SEPOF, com os preços unitários e quantitativos 

devidamente fieis ao projeto que foi elaborado pelo governo do estado. A obra foi 100% 

executada, com projetos e especificações técnicas, tendo sido recebido pela fiscalização e por 

técnicos da SEPOF, Secretaria de Planejamento e Orçamento de Programa. E os recursos 

foram repassados a PMB, através do convênio 161 de 2005, no valor de R$1.284.000,00 (um 

milhão, duzentos e oitenta e quatro mil reais), por parte do estado e como contrapartida a R$ 

1.298.684,00 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil e seiscentos e oitenta e quatro reais), 

parte da prefeitura, totalizando o valor da obra executada no valor de R$2.957.368,62 (dois 

milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois 

centavos). Esclareço que essa obra foi executada com o interesse mútuo do governo do estado 

e do município. E o que é que eu chamo de interesse mútuo? Não sei se vocês conhecem o 

local, a Praia do Amor fica em Outeiro, no município de Belém, lógico, é um distrito do 

município de Belém. E ela estava sofrendo um grave problema de erosão fluvial, e a prefeitura 

de Belém já executava obras através desse contato abrangente, o 09/2014, na ilha de Outeiro, 

Caratateua. Que fica a 18 quilômetros de Belém. Pela urgência que nos foi mostrada, pelo 

risco que corria efetivamente de ter uma erosão muito grave, coisa que até hoje acontece em 

outras áreas de Outeiro que não sofreram esse tipo de ação. A prefeitura de Belém resolveu 

usar o contrato 009/2014, já existente, e é um contrato que eu não gosto de chamar de 
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“guarda-chuva”, é um contrato abrangente, e ele é muito comum de ser utilizado na dinâmica 

dos municípios, que precisa efetivamente, como já vinha sendo usado, esse contrato foi de 

2004, que antecedeu a execução da obra e da minha passagem pela SESAN. Então, era 

necessário agilizar, e a opção do governo do estado e de repassar os recursos da execução da 

obra para o município de Belém, e que foi em função desse tremendo processo erosivo que 

estava ocorrendo. E eu diria, que, a rapidez também era em função do que teriam as marés de 

sizígia, grandes marés que trazem danos muito sérios a nossa costa, e em função disso, e 

comparando com os custos unitários inclusive de um ano atrás, e comparando com o escopo do 

projeto, verificou-se que sem aditamentos utilizando os preços unitários daquele contrato, 

como era vigente em todo o município de Belém e com várias prefeituras, que era possível, era 

legal você utilizar o contrato abrangente. Então, essas marés foram contidas e essa obra foi 

executada há aproximadamente 12 anos e tem resistido a todas as intemperes já existentes. Eu 

diria o seguinte, além da contenção do processo alusivo, ela se tornou realmente pela 

qualidade do projeto, pela qualidade da execução das obras um point, é onde se reúnem as 

famílias do município de Outeiro, na Praia do Amor. E a prefeitura na ocasião executava 

obras de pavimentação e na rua Magalhães Barata, que é a que corta e dá acesso às áreas. E 

este projeto inclusive ele fez quatro acessos a partir da Magalhães Barata, até a orla em si. E 

os processos que eu digo que tem, envolvem pavimentação constante do projeto abrangente, 

drenagem, constante do contanto abrangente, 009 de 2014, iluminação pública, constante do 

processo existente, então, houve um casamento entre o projeto vigente largamente utilizado 

pela prefeitura de Belém, e não é porque se gostava ou não, é porque você precisa atender a 

dinâmica das demandas municipais. E se você fizesse uma listagem de ruas, certamente você 

teria que fazer modificações para atender as demandas permanentes, e não só em 

recapeamento, mas em construção de ruas, e seriamente atingidas às vezes por processos de 

alagamentos. Então, essa é a justificativa técnica de usar um contrato vigente e já sendo 

executado, ele não ficou restrito as ruas que foram citadas e aos corredores que foram citados, 

foram executadas e estão em execução não pelo contrato 010, mas por outros contratos, 009, 

aliás, por outros contratos. É uma dinâmica que os municípios do Brasil inteiro utilizam. Eu 

não estou falando em manutenção do sistema viário, que significa o vulgar tapa buraco, que 

chamamos de manutenção de vias. A execução de revitalização de trechos de vias, a execução 
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de pequenas obras de drenagem, não, era efetivamente uma obra para ser executada e estar 

atendendo a um projeto e eu quero elogiar esse projeto que foi feito pelo governo do estado, 

um projeto sábio, a prova está aí, já sofreu com várias marés grandes, já sofreram com vários 

períodos de chuva e esse projeto atendeu aos objetivos e no meu entender atende as 

especificações técnicas e os objetivos do contrato do projeto original e do contrato 009 que é 

um contrato de abrangência. Repito, caracterizava-se uma situação de urgência e emergência 

que levou a prefeitura a utilizar um instrumento contratual já vigente do contrato 009 de 2004. 

Um contrato abrangente e muito utilizado em âmbito municipal e que possibilita a agilidade da 

execução e da dinâmica da expansão de vias da cidade. A empresa contratada executou sob 

fiscalização de técnicos da SESAN, todas as condições e especificações técnicas previstas na 

licitação e na contratação e o que foi atestado nas medições pelos órgãos técnicos da PMB, e 

posteriormente na prestação de contas aos técnicos da SEPOF. E o referido empreendimento, 

proteção e urbanização, agora eu digo, a Praia do Amor que é muito conhecida, e é bem 

identificada, no Outeiro, que é um município de Belém, ainda hoje encontra-se integra após 12 

anos, sendo um dos locais mais procurados pela população local e visitantes. Afirmo que o 

processo de execução através do contrato 009/2004, foi legal e com tramitação regular, tendo 

todas as despesas sido executadas de acordo com o plano de trabalho e em restrita obediência 

ao processo conveniado e sem necessidade de se fazer itens aditados. E era transpor de um 

contrato para um plano de trabalho que foi fielmente executado e fiscalizado com muita 

competência. Anota-se ainda que a SEPOF emitiu o laudo da execução física com o acervo 

fotográfico, atestando a execução total dos serviços do plano de aplicação ao convênio. E 

registra-se ainda que todo o processo licitatório do contrato 009, notas fiscais originais e 

termos de recebimento da obra foram fielmente entregues pela administração pública 

municipal. E em relação ao processo licitatório consolidado em administração anterior, e 

forma de execução adequada das obras e serviços pelo simples fato de possuir um objeto não 

abrangente, não o transforma em regular, uma vez que os quantitativos estavam previstos no 

contrato 009, compatíveis com os serviços e preços unitários do convênio. E, 

consequentemente a execução do convênio, que o mesmo me parece que não tem vícios. Os 

serviços que foram executados pelo contrato 009 de 2014, para a execução do projeto possui 

como objeto drenagem, pavimentação, urbanização, iluminação e sinalização, ou seja, todos os 
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itens contidos para a perfeita execução a urbanização da orla de Outeiro. E não havendo 

nenhum desvio de finalidade no contrato abrangente já citado. E sendo assim, com assinatura 

do contrato e já existindo uma licitação finalizada em plena execução que continha no seu 

bojo, a obra de interesse do governo do estado, após pareceres técnicos e jurídicos, o contrato 

foi executado conforme já comprovado e a obra totalmente realizada, não havendo indícios ou 

alegação nesse sentido. E repito, após 12 anos da proteção e urbanização da Praia do Amor, 

no distrito de Outeiro, no município de Belém, somente trouxe benefícios à população e ainda 

hoje é um dos locais mais frequentados e apreciados pela população do município de Belém. 

Reitero que a licitação em posterior contrato realizado no ano de 2004, com o objetivo 

abrangente, atende a dinâmica das prefeituras para o atendimento de demanda e era prática 

comum na época. E não havendo nenhuma decisão com proibição nesse sentido pelos órgãos 

de controle, e bem, hoje não se tem feito mais contratos abrangentes, e hoje a prática é 

extremamente flexível, através da utilização de atas de registro de preço. Eu não sei se o 

governo do estado tem utilizado bastante, mas essas atas dão uma flexibilidade de você ter uma 

previsão de serviço, e repito, com quantitativos máximos, limitados e com valor máximo a ser 

limitado. Não exige que haja empenho para o valor total previsto, a ata de registro de preço é 

inclusive utilizada no governo federal. E dando essa flexibilidade e dinâmica para o gestor 

atender as aspirações da sociedade. Eu fui prefeito do campo da Universidade Federal do 

Pará, e executor na época, através do REUNI, com volume significativo de obras, e não só na 

capital da sede própria, como também em outras diretorias, e, o governo federal sempre 

aceitou. Quer dizer, você ter uma previsão de serviços, e você ter atas de registro de preços 

inclusive para projetos. E a dinâmica municipal eu repito, é um pouco diferente de você 

executar grandes obras, é claro que grandes obras você precisa ter uma concorrência mais 

acirrada, e precisa ter realmente pareceres jurídicos, mas, todas elas tiverem pareceres 

jurídicos efetivamente feitos. Outro ponto que merece destaque é o fato que a licitação em 

apreço não foi realizada por esse signatário, e não foi realizado pelo prefeito e nem pela 

SESAN, e no meu período na SESAN. E encontrava-se, portanto, plenamente vigente, e sem 

uma discussão sobre a irregularidade, razão pelo qual, verificando a sua abrangência e a 

urgência de prestar esse serviço a uma população, utilizou como forma de atender a demanda 

do governo do estado e repito, mas de muito interesse do município de Belém, que já estava 
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trabalhando na ilha de Caratateua na época. E a própria comunidade para a execução do 

projeto. E assim como procedeu a devida fiscalização da obra, que, eu repito que foram 

plenamente executadas, assim sendo, estando presentes os elementos que demonstram a 

regularidade, na defesa do prefeito Duciomar, e que não estavam previstos projetos executivos 

de engenharia na defesa em que eu apresentei, além de outros dados eu ressaltei, que o projeto 

e que uma planilha que mostrava que primeiro que era um projeto exequível, e que a planilha 

era compatível com os custos utilizados e assim por diante. E, as notas fiscais foram atestadas 

pela fiscalização como comprovação da verificação e execução in totum dos serviços previstos 

no plano de aplicação do convênio. Acredito que não se verifica qualquer conduta do ora 

suplicante e que mereça ser punida. Requerendo o acatamento integral da presente 

justificativa, ao tempo em que se coloca à disposição dessa egrégia corte para outros 

esclarecimentos necessários. Muito obrigado. A seguir, a Presidência proclamou que a 

Advogada do responsável pelas presentes contas, Doutora Cecília Brasil Nassar Blagitz estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssima senhora conselheira presidente, 

demais conselheiros, bom dia, peço vênia para tratar diretamente do item pedra de toque em 

discussão. Não afastando a importância dos demais itens trazidos na defesa, no mérito e 

reforçando a explanação no doutor Luiz Otávio, gostaria de chamar a atenção a portarias 

interministeriais da CGU de número 127 de 2008 e após 507 de 2011, e que normatizaram a 

questão da prática de contratação de um objeto genérico e chamado pelo doutor Luiz Otávio, 

sabiamente de abrangente e também tratado como licitação “guarda-chuva” e ausente ao 

tempo do convênio 161 de 2005, ora em discussão. Na qual há artigo específico como em toda 

a norma legal e afastando a sua retroatividade, ademais e mesmo assim, o artigo 36 da 

portaria interministerial vigente, a 507 de 2011, destaca que poderá ser aceita a licitação 

realizada antes da assinatura do convênio e desde que demonstrado que a contratação é mais 

vantajosa ao convenente, o que resta patente nos presentes autos já que os valores do contrato 

firmado que era de 2004, portanto um ano após a sua assinatura foram mantidos. Além, é 

claro, da agilidade no atendimento da necessidade pública já trazido pelo doutor Luiz Otávio, 

assim, comprovada a inexistência de danos ao erário visto que os pareceres juntados nos autos 

acusam a conclusão de 100% da obra da orla de Outeiro e demonstrado que o objeto do 
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contrato com a Estacon, ainda que não tenha tratado especificamente sobre a obra da orla de 

Outeiro, mas, sim trazendo de forma abrangente, que o objeto seria a drenagem e 

pavimentação, iluminação e sinalização, portanto, contido sim no convênio firmado. Pugna 

pela aprovação das contas do convênio 161 de 2005. Só isso, excelências. 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 de valores, e, aplicar ao seu 

responsável a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme dispõe o art. 242 do RITCE. 

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 2005/51904-9, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Marabá, responsável 

Espólio de Leonildo Borges Rocha, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. 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, ficando solidariamente responsáveis pelo ressarcimento ao erário as senhoras 

Sônia Lúcia Bastos Maranhão e Mariza da Serra Nogueira, pelo descumprimento da Resolução 

13.989/95, sem aplicação de multas em face da ocorrência do instituto da prescrição da 

pretensão punitiva. A seguir, a Presidência proclamou que a senhora Sônia Lúcia Bastos 

Maranhão corresponsável pelas presentes contas estava presente e na forma como lhe faculta o 

art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes 

termos: Bom dia a todos. A minha presença aqui é muito em função dessa sustentação oral. 

Embora que nós tivemos acesso ao processo e lemos, entendemos na medida das nossas 

limitações o parecer tanto do conselho de contas do estado, do Ministério Público, quanto do 

tribunal de contas do estado. E, não vou me ater a questão do referente ao convenente, 

considerando a situação de que já não se faz presente entre nós, e também apenas com o 

adendo de que sempre ao se efetivar qualquer tipo de convênio na ação social, eram tomadas 

todas as medidas necessárias para que a conformidade do projeto apresentado estivesse de 

acordo com a finalidade do órgão e, juridicamente comprovada a sua lisura como inclusive a 

certidão negativa desse tribunal de contas para que pudesse ser feito os atos. Esses atos nas 
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suas maiorias das vezes adivinham pela amplitude da ação social e a sua finalidade de 

repasses pequenos a entidades comunitárias que prestavam ações complementares as ações do 

estado para que pudessem melhorar as suas atividades e estimular a sua organização, e assim 

era feito. Uma coisa importante que nunca se deixou de fazer era sempre orientar a qualquer 

presidente de associação comunitária a importância da prestação de contas conforme o art. 

151 do regimento interno a época. Isso era fundamental ao se elaborar, ao se assinar qualquer 

ato. E, por isso, pelo não cumprimento desses atos, é que nós fomos citados, arrolados como de 

responsabilidade solidária, eu entendo que o que se coloca aqui como ausência da fiscalização 

e, ache o procedente. Ela não foi ausente, e talvez atemporal pelo fato de que só um após se 

pôde ir até o local. Nesse ponto eu faço um parâmetro, a ação social integrada na minha época 

de gestão não eram órgãos grandes, era um órgão restrito, embora a sua abrangência e a sua 

finalidade fossem muito diversas pois se propunha estimular com que a sociedade se 

organizasse, se orientasse e pudesse atender as suas necessidades in loco. E isso, o orçamento 

da ação social, e, a capacidade operativa que nos foi disponível para gerir, não acompanhava 

essa abrangência, na verdade, ela ficava muito aquém, tanto em quantidade de pessoal técnico, 

quanto em quantidade de recursos orçamentários financeiros que garantissem o deslocamento 

e as diárias para que pudessem serem feitas as fiscalizações. Mas, sempre na medida em que 

era possível e que no caso em si mesmo, uns anos após, se procurou fazer a fiscalização do 

convênio e procurávamos estar juntos das entidades para quem nós repassávamos o recurso. 

Então, diante disso, eu não considero, desculpem discordar, isso como um dolo criminal ou 

uma falta de zelo pelo recurso que me foi confiado. Apenas justifico a inexistência, a minha 

incapacidade operacional em atender em tempo hábil tudo o que era exigido ao se assinar um 

convênio. E por outro lado, foram oito anos e meio em que essa coisa toda rolou e que eu vim 

tomar conhecimento da não prestação do referido convênio, eu tive dificuldades, mas 

apresentei a defesa e só estou aqui tem agradecimento aos senhores, pelo fato de me dar essa 

oportunidade de explicar o que de fato se passava a época da minha gestão, em cima da 

precariedade e da pouca capacidade operativa que tínhamos para cobrir todas as 

responsabilidades que nos eram atribuídas. Era isso, queria lembrar também que eu sempre 

estou sendo citada e não por ter executado ou aplicado qualquer recurso que tivesse em minha 

responsabilidade a execução. Sempre por ter repassado para terceiros que inabilmente ou por 
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desrespeito ao tribunal não apresentam prestações de contas adequadas e no tempo hábil. Isso 

me causa constantes situações e citações de responsabilidades solidária a qual eu não fujo, eu 

já tenho muitas vezes sido punida com a multa regimental a qual eu cumpro, mas, gostaria de 

pedir aos senhores que considerassem um pouco a situação do momento e a dificuldade que eu 

terei em cumprir mais uma, duas ou outras multas regimentais que possam advir. Era isso que 

eu queria deixar claro. Muito obrigada e eu espero ter explicado a situação. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o espólio do senhor 

Leonildo Borges Rocha em débito para com o erário estadual na importância de R$20.000,00 

(vinte mil reais) devidamente corrigido monetariamente desde 19/11/2004 até a data de seu 

efetivo recolhimento e deixar de atribuir responsabilidade solidária às Senhoras Sônia Lúcia 

Bastos Maranhão e Mariza da Serra Nogueira. Em razão do caráter personalíssimo da pena, 

deixar de aplicar multa pelo débito apontado ao Espólio do responsável. 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 2013/51507-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Cultural o Uirapuru, responsável Manoel Aguinaldo Farias Pinto, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental ao seu responsável extensiva ao 

senhor Gerson Banhos Silva de Araújo, com recomendação que seja feita uma advertência na 

ficha funcional do servidor que assinou o laudo conclusivo o senhor Sandoval Ferreira 

Rodrigues. A seguir, a Presidência proclamou que o senhor Manoel Aguinaldo Farias Pinto 

responsável pelas presentes contas estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia 

senhores. Quero nesse momento em nome da presidente deste conselho, saudar a todos os 

conselheiros desse plenário. Quero dizer aos senhores que eu sou o Manoel Aguinaldo Farias 

Pinto, presidente da Associação Cultural o Uirapuru e que todas as tomadas de contas da 

associação que no convênio de 2010, com a fundação Tancredo Neves, eu prestei contas e as 
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prestações de contas de 2010, infelizmente guardadas dentro de uma caixa de papelão a minha 

prestação de contas, e ela se extraviou do cupim. Mas, jamais deixei de assumir o compromisso 

dentro da relação e me mandaram um documento e eu trouxe a prestação de contas novamente, 

apresentei ao tribunal de contas do estado, e, foi instaurado, me pediram novamente um 

documento e eu mandei a relação dos documentos de 2010 até 2014, e eu entreguei ao 

Ministério Público toda a minha prestação de contas no dia 05 de julho de 2017, então, se eu 

devo ou se eu tenho alguma culpa, eu quero e o Ministério Público recebeu toda a minha 

prestação de contas, eu tenho o documento assinado pelo Ministério Público. Está aqui a carta 

dando o sim de que tinha recebido, então, só tenho isso a dizer a vocês e um bom dia a todos. 

Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Seu Manoel Agnaldo, deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua 

prestação de contas está toda certa. A única falha é que ela foi apresentada fora do prazo, só é 

isso, o resto está tudo certo. Mas, houve uma instauração porque o senhor não cumpriu o 

prazo de prestar contas, foi só isso. E eu queria saber se sobre isso senhor tem algum fato 

novo. Manifestação do Senhor Manoel Aguinaldo Farias Pinto: Não, essa falha especialmente 

foi por conta do meu contador, foi devido ao atraso de prestação dele me entregar os 

documentos, eu emiti um documento pedido o prazo para que pudesse entregar com tempo 

atrasado. Emiti o documento, vim aqui e dei entrada no tribunal de contas, e, esse documento 

eu entreguei e eu pedi as prestações de contas, entreguei depois, foi isso. Após a discussão, Sua 

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, aplicar ao seu responsável a 

multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pela instauração da tomada de contas, e, 

ainda, aplicar ao senhor Gerson Banhos Silva de Araújo a multa no valor de R$907,00 

(novecentos e sete reais), pela apresentação do laudo conclusivo realizado antes da vigência do 

convênio. 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 2005/51911-8, que trata da Prestação de 

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

Colônia de Pescadores Z 32 de Tucuruí, responsável Zebino de Oliveira Rodrigues, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, ficando solidariamente 

responsáveis pelo débito os senhores Zebino de Oliveira Rodrigues, Raimundo Pinto Pereira e 

Sônia Lúcia Bastos Maranhão e deixar de aplicar as multas regimentais pertinentes por força da 

prescrição intercorrente. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, ficando o senhor Zebino de Oliveira Rodrigues em débito para com o erário 

estadual na importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), atualizada monetariamente e 

acrescida de juros de mora do período, a contar de 19/11/2004, em face de grave infração à 

norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial e 

prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico resultante em dano ao erário estadual e 

determinação a Asipag. 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 2005/54219-7, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Oriximiná, responsáveis Luiz Gonzaga Viana Filho e 

Argemiro José Wanderley Picanço Diniz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processos nºs 2003/51208-2 e 2007/53125-0, que tratam das 

Tomadas de Contas instauradas na Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia, e 

Processo nº 2010/50449-2 e Recurso de Reconsideração, responsável Manoel Soares da Costa, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 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 nos Processos nºs 2003/51208-2 e 2007/53125-0, foi pela  irregularidade 

das contas, com devolução dos valores conveniados e aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável, ficando solidariamente  responsáveis pelas aplicações dos recursos os senhores 

Frederico Aníbal da Costa Monteiro, Mariléa Ferreira Sanches e Carlos Mário Guedes de 

Guedes e expedição de determinação à Seplan, e no Processo nº 2010/50449-2, pelo 
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conhecimento e não provimento  do recurso. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares referente aos proc.2003/51208-2; 2007/53125-0 para declarar seu 

responsável em débito ao erário estadual nas importâncias de R$200.000,00 (duzentos mil 

reais) e R$50.000,00  (cinquenta mil reais) aplicando-lhe as multas nos valores de R$20.000,00  

(vinte mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo débito apontado e  R$907,00 (novecentos 

e sete reais), de acordo com o art.83,VIII, c/c243, III, “b” do RITCE e ainda, aplicar a cada um 

dos senhores José Júlio Ferreira Lima e Carlos Mário Guedes de Guedes a multa no valor de 

R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo não encaminhamento do laudo de execução física; e 

quanto ao proc.2010/50449-2 original nº 2004/52130-1, receber o recurso de Reconsideração, 

para no mérito, negar-lhe provimento, manter integralmente a decisão contida no Acórdão nº 

46.644, de 19.01.2010. 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 2004/50166-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Trairão, responsável Valdecy José 

de Matos, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. 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 multa 

regimental ao seu responsável extensiva ao senhor Cláudio Cavalcanti Ribeiro e determinações 

ao senhor Valdecy José de Matos e ao Município de Trairão. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Waldecy José de Matos em débito para 

com o erário estadual na importância de R$106.870,53 (cento e seis mil, oitocentos e setenta 

reais e cincoenta e três centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$10.687,05 (dez mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos 

e sete reais), pela omissão no dever de prestar contas, de acordo com o art. 83, VII da LOTCE, 

c/c o art. 243, III, “a” do RITCE. 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 2009/53329-0, 
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que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Mário Antônio Matias Lobo, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Registrando-

se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes em face do seu parecer no processo original. 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 admissibilidade do pedido de 

reconsideração, e, no mérito, pelo seu não provimento. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para Conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento mantendo-se na íntegra a 

decisão recorrida. 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 2007/53049-4, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Ourém, responsável Raimundo Zoé 

de Jesus Saavedra, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, continuação do julgamento iniciado na sessão ordinária de 21/03/2017. 

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 conveniado e aplicação das multas ao seu 

responsável. Pausa. 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$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), pelo débito apontado e R$907,00 

(novecentos e sete reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. 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. Neste 

momento se registrou a ausência em plenário de Sua Excelência o Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50297-2, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Benezilda Pereira Lima, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 
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foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 

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

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

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

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

2017/50553-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Angelina Lúcia Maués de Souza 

Anijar, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, exceto o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira que votou pelo indeferimento do registro. Em 

seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos (4x1), acatar o 

voto do relator. Neste momento se registrou o retorno em plenário de Sua Excelência o Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/51109-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Instituto Planalto Amazônia de Assistência Social, 

Pesquisa e Educação Profissional, responsável Ezil Barbosa Corrêa, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com as 

recomendações. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

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

recomendações formuladas pelo 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 2017/50992-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto Peabiru, responsável João Carlos de 
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Souza Meirelles Filho, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para arquivar os autos, desentranhar a documentação constante dos autos e 

devolvê-la ao BANPARÁ. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno 

deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 

responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a 

partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência passou a tratar dos assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Essa presidência distribuiu a minuta da resolução 

referente a deliberação da proposta de alterações na resolução que institui a medalha 

Serzedello Corrêa, bem como a de criação do colar presidencial dessa corte de contas. 

Gostaria de dizer que essa resolução altera a antiga e acrescenta a criação do colar 

presidencial. Senhores conselheiros, está em discussão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aproveitar o momento da discussão antes da 

parte da votação, umas pequenas e breves considerações, mas, eu queria na realidade 

parabenizar Vossa Excelência na condução dos processos, a presidência eu sei que já vem 

fomentado desde a gestão do conselheiro Luís a necessidade de atualizarmos, e, principalmente 

agradecer e parabenizar especialmente o nosso conselheiro substituto Julival pela denodada 

demonstração de carinho, de estudo, desse projeto que simboliza a vontade do tribunal, a quem 

é conferido, via dedicação dele, permanentemente, como também elogiar na autoria do projeto 

do doutor Habib Fraia Neto, que é um estudiosíssimo da matéria, que com o seu talento 

também vai proporcionar essa oportunidade a casa. O Valter Rocha, que é o designer que 

também trabalhou muito nesse projeto, e a Dione, aqui da Casa, como a Silvia Teixeira, e o 

Décio da Silva Araújo, mas, eu queria felicitar ao conselheiro substituto Julival pelo empenho 

e eu tenho certeza de que será um trabalho que todos nós vamos festejar e gostar, e ficar aí na 

instituição cada vez mais aprimorados, então, parabenizar a equipe sob o seu comando, 

conselheiro e estender os parabéns a todos que se envolveram diretamente e a direção da casa 

pelo apoio que deu ao projeto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 
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Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu quero somente agradecer ao conselheiro Julival, eu 

fiquei analisando o diploma e a medalha Serzedello Corrêa, que a gente já tem, e senti a 

necessidade de melhorar o formato da medalha e do diploma. E, pedi a ele que me ajudasse a 

cuidar disso, e principalmente formular uma nova minuta de resolução que desse o devido 

ordenamento a medalha Serzedello Corrêa aqui na casa, para que a gente tenha um pouco 

mais de critérios e cuidados, que isso é importante, é um legado que a gente vai deixar para 

quem vier depois da gente aqui na casa. Eu só fiz aprimorar, pegar o que... a ideia não foi 

minha, já existia uma medalha, já existia uma resolução, vamos melhorar isso, e aí junto com o 

Julival, a gente foi pesquisar e encontramos duas pessoas que hoje tem no estado do Pará o 

maior conhecimento sobre medalhas, que é o doutor Habib, médico renomado aqui de Belém e 

o senhor Valter, um senhor Idoso, que por sinal hoje está com bastante deficiência em sua 

visão. Eu creio que tenha sido o último trabalho que ele produziu e foi esse nosso, ele está com 

muita dificuldade de trabalhar, o senhor Valter, mas ele conseguiu se foi o último trabalho 

dele, tomara que não, ele conseguiu fazer uma obra primorosa no meu entendimento. Então, o 

que eu quero destacar como importante e reforçando a fala do eminente conselheiro Nelson 

Chaves, ao me dirigir ao conselheiro substituto Julival eu disse que isso é missão para Vossa 

Excelência e ele recebeu como missão, buscou o apoio da Dione, buscou o apoio da Silvia 

Chaves, formaram essa equipe e foram trabalhar. E foi um trabalho muito delicado, que, 

necessitava de muitas observações, principalmente dos conselheiros, eu disse: “olha, Julival, 

eu recomendo que individualmente você converse com cada conselheiro para que cada um faça 

as suas observações e a gente chegue a um bom termo, apresentando um melhor trabalho”, e 

foi o que aconteceu, senhora presidente, e por fim eu quero agradecer a Vossa Excelência 

porque deu continuidade. E para mim esse é o ponto maior do que estamos fazendo aqui, não é 

porque nasceu lá atrás com uma outra pessoa que isso não tem que ser levado a frente, então 

várias coisas aconteceram recentemente no nosso tribunal e com esse espírito de grandeza, 

essa visão e esse cumprimento institucional olhando para frente e dando continuidade, cada 

um de nós tem um tempo aqui, dois anos, mas a instituição precisa caminhar. E Vossa 

Excelência está dando continuidade, e acho conselheiro Nelson, que, estamos entregando 

agora com a inteligência e a sabedoria e dedicação do conselheiro Julival, porque nós só 

apoiamos ele, e a presidente Lourdes, e os senhores conselheiros colaborando, e um trabalho 
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melhor de uma medalha que a gente tem orgulho, porque a nossa medalha é uma medalha que 

continua forte, porque a gente tem sido rigoroso no critério da concessão da medalha. E eu 

acho que agora seremos ainda mais rigorosos, daqui para a frente, e isso faz a nossa medalha 

ter um valor maior. Então, a minha contribuição foi essa, eu quero festejar esse momento, pode 

parecer uma coisa insignificante, mas, eu acho que não é. Esse é um momento grande da 

instituição que se manifesta para reconhecer um trabalho, o valor de uma pessoa, e premiar 

uma pessoa, parabenizar uma pessoa, a medalha é o que nós temos na instituição. E, para 

algumas pessoas que a receberam, quando a gente dizia, “olha, você foi o primeiro nessa 

categoria que recebeu essa medalha”, a pessoa ficava impressionada, e “eu fui o primeiro?”, 

“ninguém recebeu dessa sua categoria, dessa sua profissão, essa medalha”, então, isso para 

nós ainda é uma riqueza, vai chegar o momento de todos, das pessoas do Ministério Público, e 

eu acho que já estão credenciadas, mas tudo tem que ter uma caminhada. E um certo dia eu 

disse para uma pessoa, eu vou dispensar o nome e veio me pedir para receber uma medalha, e 

eu fui categórico, “de jeito nenhum”, eu não apresento uma medalha, gosto de você, mas você 

ainda não merece a medalha Serzedello Corrêa. Eu disse isso para a pessoa, não é do TCE e 

não é do Ministério Público, quero registrar aqui. Eu disse: “não, de jeito nenhum”, estamos 

agora estabelecendo critérios mais rigorosos para a concessão dessa medalha. E eu acho que 

isso primeiro é um respeito a instituição, e ao nome da medalha, história de Serzedelo e tudo o 

mais, então eu quero compartilhar isso com os colegas que eu sei que é o sentimento que toma 

conta de todos nós aqui, e, eu não sei, já foi apresentado aqui ao Julival, não cabe apresentar, 

mas, para mim é um belíssimo trabalho. E eu achava, conselheiro Nelson, que bastava a gente 

fazer uma coisinha simples e mandar para quem sabe fazer, e não é assim. Só tem uma 

empresa no Brasil que reúne as condições para fazer essa medalha no padrão que a gente 

quer, só tem uma, e a outra está em Portugal. Eu também pesquisei isso, e é muito difícil. 

Então, exige muito cuidado, como formalizar. Então eu quero festejar presidente, é um 

momento bom, parabéns a Vossa Excelência por ter dado continuidade a mais esse trabalho e 

eu espero que em breve a gente possa fazer aqui um ato solene e entregar a primeira medalha 

com o novo formato, o primeiro diploma com o novo formato e a inovação. Tem uma inovação 

nisso, que é na verdade o colar, que só pode ser usado pelo presidente da instituição. E, na 

proposta do eminente conselheiro Julival, todos os presidentes que já sentaram nessa cadeira 
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vão receber o colar. Não é isso, conselheiro Julival? Então foi também um reconhecimento a 

quem já passou pela cadeira, essa experiência de administrar a instituição e assim como o 

Ministério Público tem o seu colar do procurado chefe, mas vamos ter o colar do presidente da 

instituição. E eu já vi no TJ também esse colar para quem é o presidente da instituição e eu 

acho que agora a gente ficou completo. E no quesito medalha e colar, está sendo mostrado aí 

muito bem feito, essas características marajoaras, é uma riqueza de detalhes que é até difícil 

de explicar. Mas, eu fiquei muito feliz de ter dado início a um trabalho e ver esse trabalho 

concluído na gestão de Vossa Excelência muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Bom dia a todos. Só para agradecer as 

palavras dirigidas pelo conselheiro Nelson, pelo conselheiro Luís Cunha sobre o nosso 

trabalho e estendo os elogios a toda a equipe. Sem cada um dos membros, com certeza o 

trabalho não andaria, cada um teve uma função grandiosa e a Sílvia, que é do memorial 

Serzedelo, a Dione, que é do cerimonial. Claro, o doutor Habib, que é o perito, o mestre do 

conhecimento técnico, da produção da medalha, e o doutor Valter, um dos maiores desenhistas 

aqui, daqueles desenhistas que fazem questão de fazer a mão, claro que já usa o computador, 

mas é um desenhista de acurada visão do assunto, e o Décio, que auxiliou profundamente esses 

trabalhos. Eu agradeço a todos. Muito obrigado pelas palavras. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Conselheiro Julival, Vossa Excelência merece todo o nosso reconhecimento, porque realmente 

Vossa Excelência se dedicou diuturnamente nesse trabalho, você buscou para si a 

responsabilidade direta e inclusive coordenando esse trabalho, cobrando e eu tive a 

oportunidade de quando assumir, Vossa Excelência nos procurar, e, demonstrar conselheiro 

André, a vontade, demonstrar e mostrar a qualidade do trabalho que eles estavam produzindo, 

e, logo conselheiro Luís nós começamos, abraçamos também a causa como Vossa Excelência 

abraçou e foi muito feliz em escolher o conselheiro substituto Julival porque ele realmente se 

dedicou, ele tomou para si essa responsabilidade em busca de fazer o melhor, de mostrar o 

melhor, e dividir inclusive conosco, mas quando ele chegou a trazer para dividir com cada um 

de nós, pouca coisa se tinha a fazer, e é de se reconhecer que o trabalho e a dedicação do 

conselheiro em procurar as pessoas, inclusive a equipe que o ajudou, os que realmente se 

dedicaram e ele teve a preocupação em procurar em profissionais que realmente pudessem nos 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1414

oferecer e eu tenho certeza conselheiro Nelson, essa medalha vai ser inclusive uma das 

melhores, com certeza, do nosso estado. E, para que a gente pudesse mandar confeccioná-la, 

nós precisamos trazer para essa corte a quem eu com certeza já pelas manifestações 

apresentadas, e nós estaremos votando porque são medalhas completas. Nós temos o colar, 

temos as medalhas, e as diversas peças que compõe essa comenda, que são as rosetas, 

barretas, enfim, todo um complexo que, com certeza, custou assim, o diploma e tudo que aí foi 

confeccionado para que nós pudéssemos nesta manhã estar votando com certeza com muita 

alegria e muita honra, é uma honra nós conselheiros votarmos nessa manhã essa resolução 

com a medalha do mérito Serzedello Corrêa. E, uma honra votando durante o ano na 

passagem dos 70 anos da nossa corte de contas. Uma homenagem também aos 70 anos, e nós 

vamos antes ainda se Deus quiser, do final do ano, conceder essa medalha e, aos ex-

presidentes, o colar, a alguns servidores desta corte de contas que serão escolhidos a partir de 

agora por realmente merecimento e a partir de agora nós teremos essa escolha, enfim, mas, eu 

fico feliz, e agradecida por podermos neste ano, aos 70 anos do tribunal de contas mais um 

evento acontecer em homenagem ao mérito Serzedello Corrêa. Então vamos agora estar em 

votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, levando em conta as palavras pronunciadas por Vossa Excelência sempre 

procedentes, me permito fazer um breve comentário em razão da enorme responsabilidade que 

passamos a ter, já tínhamos a partir de agora. Primeiro o símbolo de Serzedello Corrêa. Disse 

que o mérito não é em receber medalhas, o mérito em merecer medalhas. E essa condecoração 

mais alta que a casa agora aprimora pelo projeto capitaneado pelo conselheiro substituto 

Julival, ela nos traz grande e enormes responsabilidades. Porque aqui condecoramos seres 

humanos, portanto, com suas imperfeições nós não vamos condecorar ninguém perfeito, claro, 

será impossível, condecoramos instituições, mas a responsabilidade que eu digo, porque eu já 

passei em casas legislativas, é exatamente realçar o mérito daqueles que merecem receber a 

condecoração. Porque o nosso primeiro respeito, a quem homenageamos, é que o que venha 

receber medalhas se sinta honrado por isso, e, a sociedade eu sempre digo aqui, em sua 

enorme maioria é constituída de cidadãos corretos e decentes, honestos. Infelizmente, nós não 

podemos condecorar a todos, na realidade, as condecorações tem o condão de retirar da 

comunidade e da sociedade aquelas pessoas que representam as atividades da sociedade e são 
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assim como faróis que iluminam a estrada daqueles que devem seguir aqueles exemplos que 

são produzidos por quem homenageamos. E para não colocarmos em situação constrangedora 

eventualmente, algo assim como alguém que tenha todo o merecimento e de repente ele vá se 

sentir atingido pela vulgarização da comenda, o que se assiste muito infelizmente no Brasil 

afora, de repente, a gente homenageia pessoas absolutamente merecedoras do respeito, do 

carinho, do apreço e aqui e ali a gente escuta, “mas, esse aqui também vai receber a mesma 

comenda”, e eu já vi casos de pessoas devolverem comendas recebidas. Porque não se 

sentiram à vontade com o acompanhamento nesta condecoração de tantas outras 

personalidades, e algumas até já com os próprios órgãos retirando as comendas, então, isso 

aqui dá para um colegiado como o nosso, uma responsabilidade imensa pela figura do nosso 

patrono, que é a medalha que concedemos, pelo trabalho denodado dessa comissão e nós 

próprios. E eu acho que nós devemos doutor Felipe, homenagear sim, tem tantas pessoas e 

mais do que isso, não só as pessoas, como diz aqui o nosso regimento, dizendo que aqueles que 

fazem pelo tribunal e pelo Pará, devem ser determinados instantes homenageados. E não só as 

mais conhecidas, eu quero me referir ao trabalhador anônimo, gente humilde e simples do 

nosso estado que muitas vezes, ou a maioria das vezes faz trabalho grandioso em benefício da 

sociedade absolutamente esquecido, porque muitas vezes eu estou falando isso de termos 

genéricos, a gente só presta atenção nos figurões, que essa prática que devemos absolutamente 

expurgar de todo o conceito nacional e também olhar quando as condecorações forem 

merecidas, aqueles que constroem com os calos de suas mãos o destino desse país. De maneira 

que eu queria fazer essas, o homem que produz a farinha em Augusto Correia, em Irituia, o 

homem que dirige o carro do transporte coletivo, o cidadão que evita que o lixo esteja na porta 

das nossas casas trabalham pelo interesse do estado e da sociedade, e eu quero exatamente 

despertar isso aqui em todos nós, esse olhar generoso, para buscar na sociedade às vezes 

aquele anônimo que com o seu suor e o seu trabalho, com as suas angústias, dão a sua melhor 

contribuição para que a gente possa viver melhor, então, eu quero parabenizar novamente a 

casa pela instituição dessa nova medalha feita com muito cuidado, parabenizar também o 

conselheiro Luís Cunha, a presidência que começou isso aí, e que a gente possa daqui para 

frente não se envergonhar exatamente pelo cuidado, se amanhã nós escolhermos na sociedade 

50 pessoas que sejam merecedoras, é muito melhor do que homenagear um só que não mereça. 
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Então, nós temos que dizer sim, que essa sociedade nas suas fatias todas do seu extrato social, 

há muita gente graças a Deus nesse estado e no país que merecem essas homenagens. 

Portanto, eu voto com louvor ao trabalho do conselheiro Julival. Consultado os demais 

Conselheiros, estes se manifestaram inteiramente de acordo, sendo as matérias 

consubstanciadas nas Resoluções nºs 18.942 e 18.943, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia a todos. 

Presidente, apenas para destacar que a ouvidoria deste tribunal de contas representada pela 

nossa diretora, a doutora Tatiana Vieira Moreira da Silva, participou no dia 17, 18 de agosto, 

no tribunal de contas do estado de Santa Catarina, e do curso de capacitação, encontros 

nacionais do IRB. E na atividade da região sul e me preparou um breve relatório do qual eu 

faço questão de ler no momento, doutora Tatiana destacou que o evento foi aberto pelo 

presidente do IRB, conselheiro Sebastião Elvécio, e pelo conselheiro Dado Cherem de Santa 

Catarina, e dentre os temas abordados no curso, no que tange a ouvidoria e destacou os 

aspectos práticos da lei 13.460 de 2017, e que dispõe sobre a participação, proteção e defesa 

dos direitos do usuário, dos serviços públicos e da administração pública. E a apresentação da 

cartilha sobre as ouvidorias públicas, pelo conselheiro ouvidor do Rio Grande do Sul, o doutor 

César Miola e foram indicadas também estratégias no tratamento de demandas, e visando a 

eficiência e a eficácia pelos representantes das ouvidorias do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná e Paraíba. E havendo destaque a importância da existência das ouvidorias 

como caminham mais rápido de unir a sociedade e o estado. E segundo o relatado pela 

doutora Tatiana, e o evento foi de extrema relevância para as ouvidorias dos tribunais de 

contas, e permitindo a análise de nossas ações em comparação com as demais, e sempre em 

prol do aperfeiçoamento do sistema no atendimento e satisfação dos nossos usuários. Era o 

que eu tinha para apresentar, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, na esteira do bem relatório elaborado pela servidora 

Tatiana, e além das experiências e temas pertinentes relacionados a ouvidoria. E também 

foram tratados temas relacionados a corregedoria, motivo pelo qual Vossa Excelência 

autorizou a minha ida aquele evento. E, foram tratados dois temas importantes, experiências de 

outros tribunais em relação a correições, como eles vem tratando do assunto, e, positividade 

que essas correições vem trazendo a administração de cada corte de contas, lá apresentado e 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1417

indicadores para a utilização pela corregedoria. Principalmente no que tange a produtividade 

de processos e controle de prazos, e que pretendo no mais breve possível, estuda-los para pôr 

em prática na nossa instituição. E o evento foi muito produtivo, em relação a essas temáticas 

de corregedoria e ouvidoria, e estudou o conselheiro Sebastião Elvécio, inclusive eu comentei 

com Vossa Excelência e já fazendo uma ponte aqui e parabenizando ao conselheiro substituto 

Julival, pelo primoroso trabalho e relacionado a nova resolução e que trata da medalha 

Serzedello Corrêa, e aqui eu subscrevo na íntegra as palavras do conselheiro Nelson Chaves, e 

da responsabilidade que teremos a respeito das... já tínhamos e agora muito mais das novas 

concessões meritórias dessa comenda, e aproveitando o gancho, conselheiro Sebastião Elvécio, 

presidente, surge o IRB, Instituto Rui Barbosa, e ele distribui o busto de Rui Barbosa, e ele 

solicitou a nós e aqui já transmitindo a Vossa Excelência autorização de nossa casa, e se for o 

caso, porque nós temos um busto em nosso memorial, Serzedello Corrêa, e isso vai ao encontro 

também de todas as comemorações alusivas ao nosso aniversário da casa, e o homenageado 

Serzedello Corrêa, figura importante que ele foi para os sistemas de tribunais de contas. Então, 

o IRB tem a intenção também de fazer um busto de Serzedello Corrêa, e distribuir para pessoas 

importantes, para os tribunais e outras autoridades. Mas, ele precisa que o tribunal verifique 

quem foi o autor do busto e se ele também permite e autoriza, então eu solicito a Vossa 

Excelência que providencie administrativamente para se for viável e possível a gente... eu acho 

que é uma ideia muito interessante, e, o nosso tribunal ganhará em relevo com isso. Muito 

obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Com certeza, conselheiro, a ideia do conselheiro Sebastião Elvécio que veio 

através de Vossa Excelência e eu tenho certeza de que nós todos compartilharemos e vamos 

estudar para que a gente possa de repente se possível ainda esse ano concretiza-la, é uma ideia 

exitosa. Eu também gostaria de me manifestar, conselheiro André Dias, ele é um entusiasta e, 

ao receber a visita do doutor César Meira, no gabinete, Vossa Excelência ele nos trouxe um 

convite para que essa corte de contas pudesse visitar uma das mais importantes, como disse o 

conselheiro substituto Edvaldo, que acha que é uma das maiores obras que o estado do Pará 

está realizando aqui dentro de Belém, e principalmente talvez até no estado. A grandiosidade 

do que se trata para melhorar a mobilidade urbana da capital paraense, e as obras do 

prolongamento da Avenida João Paulo II. E eu sei que nós estivemos lá e os conselheiros, o 
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Nelson, que é um entusiasta também, engenheiro, mas, inclusive o doutor César nos comunicou 

que Vossa Excelência justificou porque estava representando essa corte de contas em um 

evento institucional e que já se propôs também a estar com o doutor César. Eu acredito que 

assim como o conselheiro André e o conselheiro Odilon, e a conselheira Rosa, nós até o dia 

que puderem realmente fazer essa visita, o nosso Ministério Público também se puder fazer 

visita a essa grandiosa obra, será importante e o nosso vereador, Vitor Dias Filho, do 

conselheiro André, mas, os conselheiros que não puderam se fazer presentes, mas, delegaram 

aos servidores de seus gabinetes e foram até lá conhecer conosco e realmente foi uma manhã 

de trabalho, conselheiro, nós tivemos a oportunidade de conhecer o projeto in loco, e também 

sobre a apresentação dos engenheiros, da empresa que está trabalhando na obra e do próprio 

diretor que representa a Secretaria naquele momento, representando a Secretaria de obras, e 

de planejamento do estado. E representando o governador do estado. Nós tivemos a 

oportunidade de participar durante uma manhã, ocupamos a manhã toda... porque, e vimos 

pouca coisa ainda do muito que nos foi apresentado. Mas, eu acredito que conselheiro Luís, eu 

agradeço a presença deles também que estiveram, o conselheiro Luís Cunha, conselheiro 

substituto doutor Julival, doutor Daniel e doutor Edvaldo, e tiveram a oportunidade assim, de 

sentir e ter o mesmo sentimento que nós vivenciamos naquela manhã e os técnicos, importante 

conselheiro André, a presença de técnicos, engenheiros desta corte de contas, da Secretaria de 

Controle Externo, que se fizeram presentes, ali a gente vê um momento que nós ficamos 

conhecendo o projeto que não é só um projeto, é um sistema, é uma sistemática de projetos 

para que possa dar melhor mobilidade a cidade de Belém. Eles se entrelaçam e não é só 

apenas as obras do prolongamento da Avenida João Paulo II, elas, nós tivemos a oportunidade 

de assistir, de participar, de acompanhar, e, entretanto, o projeto ele é bem mais extenso, ele se 

entrelaça por outras vias da nossa capital, para que a gente possa inclusive vias públicas de 

responsabilidade, e não somente do estado do Pará. Mas, também da própria prefeitura de 

Belém, então, é um conjunto de obras que se encontram no sentido da melhor mobilidade 

urbana na nossa capital. E realmente entendemos pouco de obras de construção, mas deu para 

gente conhecer, não é doutor Edvaldo, Vossa Excelência não sei se entende melhor do que nós. 

Tem a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza: Bom dia presidente, conselheiros, conselheiros substituto Julival, a todos. 
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Só acrescentando que nesse momento eu também conversei rapidamente com o diretor geral do 

NGTM, o doutor César, e reforcei que esse órgão foi criado em 2011, e antes disso não tinha a 

devida importância em relação a mobilidade urbana, e existe o órgão SETRAN, que é de 

transporte, e que é diferente da mobilidade, e o NGTM e com essas grandes obras que estão 

sendo feitas, com uma independência, e o BRT na parte da BR ele falou que já vai iniciar as 

obras, e são obras que tratam da melhoria da fluidez, e apesar de um órgão relativamente 

novo, recente, com obras de grande valor e a João Paulo II, eu entendo e não tenho certeza, 

mas senão é a maior, é uma das maiores obras aqui do Pará. E, que eu tenho certeza de que 

tem um apoio direto do governador, e, por toda a experiência que tivemos lá, tivemos um 

pouco da percepção e da dificuldade, que muitas vezes quando a maior parte da população só 

vai ver pronto e não tem ideia da dificuldade. Ele mencionou vários desafios, como parte de 

aterramento de 12 metros, que tiveram que ser feitas, para superar, para alinhar a pista. E 

ações sociais, que ele denominou como áreas de zona vermelha, que nem a polícia conseguia 

chegar lá, ou seja, foram vários desafios que foram ultrapassados, e se não me falha a 

memória, com 77% da obra pronta, e com a perspectiva de no final do ano estar pronta. E, 

acho importante a visita do tribunal e acredito que possamos continuar em outras obras 

também, essas visitas, principalmente nessas de grande valor, que são importantes, e eu gostei 

bastante, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Só para parabenizar a tudo que foi dito e discutido nessa 

sessão administrativa, mas, com pesar que eu registro o falecimento do pai do colega 

Stephenson, senhor Genésio Victer no dia 19 de agosto, ele faleceu em Minas Gerais, e, 

gostaria de registrar para que ficassem todos cientes e reiterar o pesar e o lamento que todos 

estamos sentido pelo passamento do seu pai. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência antes do 

conselheiro substituto se manifestar, eu gostaria de propor ao plenário votos de pesar e 

mandar para o nosso amigo Stephenson, proposição do nosso procurador geral, e as nossas 

manifestações de pesar ao Stephenson e toda a sua família, inclusive ao Francisco Victer que 

foi deputado estadual junto conosco. E, seu irmão, e toda a família do Stephenson. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Também 

senhora presidente, eu me solidarizo com os votos de pesar, e, o Stephenson é um prezado 
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amigo, um querido amigo como é o Francisco também, nosso amigo, e manifestar a nossa 

solidariedade nesse momento, que Deus dê a família a conformação necessária e guarde a 

alma do seu generoso pai, e estamos juntos nesse momento de dor. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, da mesma 

forma é uma surpresa isso, e encontrei o Francisco Victer que é meu vizinho, eu não sabia de 

nada, e falei com ele ontem à noite, e foi uma surpresa. Então, é o tipo de nota que a gente vota 

sofrendo, são pessoas queridas, tanto o Francisco Victer, como o doutor Stephenson, mas, que 

o plenário tem que cumprir também essa função nesse momento de prestar esse tipo de 

homenagem, votos de pesar. Mas, é um reconhecimento da instituição e essas pessoas que tem 

importância para todos nós. E a outra parte eu não quero mais falar, e eu não posso perder 

aqui a oportunidade, esse evento que aconteceu, da visita a obra do prolongamento da João 

Paulo II, considerei a maior importância, e eu não sei se tem algum registro da instituição, de 

uma visita desse tipo em uma obra pública. E que dessa vez não foi só o auditor para fiscalizar, 

os conselheiros foram, foi a instituição, e eu espero senhora presidente que isso se repita em 

outras obras e eu acho que é um trabalho fundamental para a instituição e que a gente possa 

sair daqui e ver o problema, fazer as constatações, e não tem coisa melhor, eu acho que isso só 

fortalece a instituição. Queria registrar isso, obrigado. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo consubstanciada nos Ofícios nºs 240-241/2017-

SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha: Primeiramente eu quero também agradecer as palavras do 

conselheiro Odilon, da conselheira Rosa, da senhora presidente, sobre o trabalho da medalha, 

e, elogios que eu também estendo mais uma vez a toda a equipe. E eu quero falar também sobre 

o relatório de viagem, que eu fiz ao tribunal de contas do Piauí, em Teresina, e a nossa equipe, 

não tem muitas fotos porque os trabalhos consistem em reanalisar os itens que são 

encaminhados pela ATRICON, os indicadores, e então não tem muitas fotos, e ali está o 

conselheiro Ferreira Catão, e o Stalin Melo, que é lá do tribunal da Paraíba. O conselheiro 

Ferreira Catão também é conselheiro do tribunal da Paraíba, e o Stalin Melo também é da 

Paraíba, aquela moça é a Lucine do Piauí e essa é a equipe de garantia de qualidade formada 

pela ATRICON para fazer os trabalhos e revisar o trabalho do Piauí. Para entendermos 

melhor, esses trabalhos são da seguinte forma, primeiro tem a comissão de avaliação que é 
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interna, e que foi a estrutura de trabalho que nós temos aqui e estamos concluindo, se eu não me 

engano, os trabalhos e depois de feito esse trabalho pela comissão de avaliação, esses trabalhos 

vão ser revistos pela comissão de controle de qualidade, que também é interna, e depois de 

realizados esses trabalhos internos, aí a ATRICON formas essas comissões de garantia de 

qualidade, e, que vem fazer uma revisão agora dos itens e dos indicadores que a ATRICON 

escolhe, é claro que ela geralmente escolhe primeiro os itens melhores avaliados, os que recebem 

nota quatro que é máxima, ou três. E também tem os itens obrigatórios, alguns itens, 

independentemente da nota que foi feita pela auto avaliação, e hoje, por exemplo, o conselheiro 

substituto Daniel Mello, está lá no Rio Grande do Sul fazendo esse trabalho também, no tribunal de 

contas do estado do Rio Grande do Sul, e, bom, são trabalhos que não, como todos sabemos, não 

configuram ranqueamento, não tem posições depois, então não convém a cada um de nós fazer uma 

divulgação que foi feita minuciosamente, mas, nós trabalhos do dia 08 e 09, e o conselheiro 

Ferreira Catão é um paraibano muito dinâmico, é engenheiro também, amigo dos números, amigo 

das ciências exatas e da informática, às vezes o Stalin, que estava manuseando a tabela Excel tinha 

alguma dificuldade e ele falava “não, clica no botão direito do mouse e entra em tal tabela, tal 

coisa”, e dava todos os comandos, e é aquela pessoa que entende de muitas coisas, e, também 

muito dinâmico, começamos o trabalho nesses dois dias, por volta das oito da manhã, e no 

primeiro dia fomos recebidos por alguns conselheiros, que tínhamos uma equipe que estava 

viajando com a comitiva dele, e ali estava o conselheiro Cleber, e o conselheiro Luciano, que me 

recebeu e imediatamente começamos os trabalhos e fomos até às 17 horas no primeiro dia, e no 

segundo dia, da mesma forma, começamos por volta das oito, e encerramos por volta das 17, e já 

não tinha mais ninguém no tribunal, e tivemos que imprimir a declaração de qualidade lá no 

protocolo. Ou seja, foi um trabalho árduo, mas conseguimos fazer nos dois dias. Esse é o relatório, 

obrigado pela atenção. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem, antes de encerrar, gostaria de lembrar que na sexta-feira, 

dia 25, nós temos a sexta da integração e gostaríamos de reforçar o convite a todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos, aos procuradores do Ministério Público de Contas, e aos 

servidores, é um trabalho da escola de contas, do conselho consultivo onde nós temos o conselheiro 

e hoje atualmente está o conselheiro Luís Cunha, mas é aquela proposição que já se consolidou, 

uma proposição do conselheiro Nelson Chaves que se consolidou na casa e que na próxima sexta-

feira nós estaremos com a presença de uma iniciativa que vem dando certo, e, inclusive com muitas 
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informações excelentes, e momento para que a gente possa também conselheiro, a sexta de 

integração é um evento consolidado nessa instituição e de muitos bons resultados, e é uma 

iniciativa do conselheiro Nelson Chaves, que já tem mais de anos, eu acredito que ele está quase 

que com dois anos que essa casa já vem trabalhando e inclusive com diversas personalidades onde 

o próprio governador já esteve presente, e agora nós vamos receber a presença da doutora Alice 

Viana, a Secretaria de Administração de toda a equipe. E que ela vem trazendo uma demonstração 

de todo o trabalho naquela Secretaria, e será uma grande oportunidade para todos nós 

conselheiros, servidores, conselheiros substitutos, e também o Ministério Público de dialogarmos, 

de trocarmos experiência com essa equipe que estará aqui e já muito bem preparada pela escola de 

contas para se apresentar na próxima sexta-feira dia 25. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e cinquenta minutos (11h50min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 22 de agosto de 2017. 
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