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ATA Nº 5.492 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e quatro (24) do mês de agosto do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além 

dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da 

Cunha 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 dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros: Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, por motivo de força maior; André Teixeira Dias, em tratamento de saúde, e do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello, participando de Treinamento 

dos membros da comissão de garantia da qualidade – MMD/TC da ATRICON na 

cidade de Porto Alegre/RS. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal 

a ata da sessão ordinária do dia vinte e dois (22) 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 do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Havendo 

expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura 
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da correspondência subscrita pelo Senador José Pimentel Primeiro-Secretário do Senado 

Federal. Manifestação do Senhor Secretário Geral José Tuffi Salim Junior: Senado Federal 

Brasilia 09 de agosto de 2017. Prezada Senhora Presidente Conselheira Maria, de Lourdes 

Lima de Oliveira. Participo que o Senhor Senador Flexa Ribeiro solicitou a inserção, em Ata 

da Sessão de 2 de agosto do corrente ano, de Voto de Aplauso ao Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, pelo transcurso dos seus 70 anos. Ao assumir novamente a direção dos 

trabalhos, sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 

sendo anunciado o Processo nº 2015/50566-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e 

Renda, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

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

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

pelo indeferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir 

em caráter excepcional o registro e determinações à Seaster. 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. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, §3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50568-5, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Comunicação, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

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 

denegação do registro, sem prejuízo da sujeição de multa, com fulcro no art. 243, I, “b” do 

RITCE e, ainda, da potencial aplicação do disposto no art. 110 do mesmo diploma ao ordenador 

responsável pela contratação da Secretaria de Estado de Comunicação extensiva à Secretária de 

Estado de Administração e ao Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado e determinações 

à SECOM, à Casa Civil da Governadoria do Estado e SEAD (pausa). A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 
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a proposta de decisão para indeferir o registro Consultado o Plenário, assim foram firmados os 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: divirjo do relator, votando pelo 

deferimento excepcional do registro. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. Assim sendo, considerando o 

resultado (3x2) por maioria na votação foi aprovado o voto de divergência, pelo registro 

excepcional. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51235-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Osmarina Oliveira Sarmento, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (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 

2015/50513-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Regina Vieira Rodrigues, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha. 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 proposta de decisão 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

195, §2º do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/51124-2, que trata do Ato de Retificação de Proventos em favor de Joana Conde da Silva, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 
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Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pelo deferimento do registro (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 2014/51366-6, que trata do 

Monitoramento do Plano de Ação apresentado pela ARCON, 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 para aderir à proposta de 

encaminhamento da unidade técnica do TCE/PA, com vistas ao encerramento do ciclo de 

monitoramento, sem prejuízo da instauração de futura auditoria operacional e que ao 

monitoramento junto aos demais órgãos (Cosanpa, Sespa, Sedop, dentre outros) deverá ser 

realizado de forma conjunta e não de forma dispersa –  e por fim considerando que 36 

municípios que compõem o diagnóstico elaborado pela ARCON, apenas Bragança, Castanhal, 

Marabá, Santarém  e Xinguara possuíam plano municipal de saneamento básico, sugere que o 

Pleno encaminhe o resultado desta AOP ao Tribunal de Contas dos Municípios, para fins de 

ciência sobre as deficiências verificadas no presente trabalho e adoção das medidas que 

entender pertinentes (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para determinar o 

encerramento do ciclo de monitoramento e o consequente arquivamento dos autos e 

acompanhar a sugestão do Setor Técnico e do Parquet de Contas, para que seja encaminhada a 

cópia do parecer de fls.270/275 para a ARCON, bem como, cópia da Resolução para Arcon e 

para TCM/PA. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51689-6, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, responsável 

Alcir Costa da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 
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Procuradoria do Ministério Público de Contas com a manifestação de Sua Excelência 

Procurador Geral Felipe Rosa Cruz: Senhora presidente, apenas em complementação ao que já 

foi relatado pelo ilustre conselheiro substituto Julival, se trata de um processo de tomada de 

contas em que os responsáveis se quedaram inertes, tanto em enviar as contas a essa corte, 

como também em responder a audiência do tribunal de contas, e a eles foi oportunizado o 

contraditório em ampla defesa, mas, desse direito eles não fizeram o uso. E o fato é que houve 

uma transferência de 377 mil reais nesse convênio e não se tem notícias da destinação desse 

valor. E essa é a razão pela qual além de pugnar pela irregularidade das contas, o Ministério 

Público traz e provoca a essa egrégia Corte para analisar a medida cautelar que foi proposta 

de indisponibilidade dos bens, para garantir que confirmado esse dano, no julgamento de 

mérito, ele possa sim ter meios e o estado possa ter meios para reaver essa quantia, e que é tão 

cara aos cofres públicos. Em seguida manifestou-se pela irregularidade das contas, com 

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

extensiva a senhora Maria de Lourdes da Costa Silva, ficando responsáveis solidariamente pelo 

débito o Município e ainda pela decretação cautelar de indisponibilidade de bens do senhor 

Alcir Costa da Silva, requer, ainda a remessa de cópias da documentação ao Ministério 

Público do Estado do Pará para adoção das medidas cabíveis, em seguida houve discussão da 

matéria nos seguintes termos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Bom dia senhores conselheiros, procurador geral de contas, conselheiros 

substitutos, senhoras e senhores, lido o relatório pelo eminente relator, e ele consta aqui como 

não notificado. Eu tenho uma dúvida tanto da área técnica como do Ministério Público de 

Contas, que sugeriram várias situações gravosas aqui, e a Secretaria não notificou neste caso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Presidente, primeiramente, esse processo veio aqui a pauta, com o objetivo de apreciar tão 

somente o pedido cautelar, acompanhamos o Ministério Público de Contas, e o segundo ponto 

é que essas irregularidades todas já estavam apontadas também pelo relatório técnico, e tanto 

o ente público como o responsável foram citados, e aqui como se trata de uma cautelar de 

indisponibilidade de bens, eu trouxe ao plenário por essa razão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas, nesse caso não teria que 

haver a notificação também? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 
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Julival Silva Rocha: Não, até porque há nas cautelares determinadas circunstâncias, 

principalmente como essa, que deve ser dada inaudita altera parte sob pena de você 

inviabilizar a própria cautelar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Entendi, perfeito. Obrigado. Passado esse momento, Sua Excelência relator 

proferiu sua proposta de decisão para deferir a medida cautelar sugerida pelo Ministério Público 

de Contas, determinando a indisponibilidade de bens do senhor Alcir Costa da Silva no 

montante da importância conveniada, determinando à SEGER que expeça ofícios aos Cartórios 

de Registro de Imóveis de Belém e Santa Maria; ao Banco Central do Brasil e ao DENATRAN 

com a finalidade de efetivar o bloqueio dos bens. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 195, §2º do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se 

foi anunciado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito dos 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Essa 

presidência dá conhecimento ao plenário a respeito do relatório de gestão fiscal do governo do 

estado do Pará, referente ao terceiro quadrimestre de 2016 e do Ministério Público de Contas 

dos municípios do estado do Pará, referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Os processos 

de fiscalização cumpriram tramitação regular, sendo exarados os respectivos pareceres da 

Secretaria de Controle Externo e do douto Ministério Público de Contas, e a relatoria do 

excelentíssimo senhor conselheiro Luís da Cunha Teixeira, tendo o relator como base na 

resolução número 17.659 do TCE Pará, atestado a regularidade da gestão fiscal de ambos os 

órgãos fiscalizados e devendo, entretanto, serem encaminhados ao Ministério Público de 

Contas dos municípios e as recomendações emitidas pela SECEX e o Ministério Público de 

Contas. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a solicitação de arquivamento e 

baixa no sistema desta corte de contas do processo número 201451343-0, tendo em vista a sua 

instauração indevida e uma vez que o convênio de número 250/2008, não se efetivou por 

ausência de repasse e de recursos e consoante manifestação da SECEX, e despacho do 

excelentíssimo senhor conselheiro e corregedor, doutor Odilon Inácio Teixeira. Colocado o 

assunto em discussão e sequente votação, ele foi aprovado por unanimidade, sendo a matéria 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1429

consubstanciada na Resolução nº 18.945, desta data. Continuou com a palavra Sua Excelência 

a Conselheira-presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Essa presidência também solicita 

ao douto plenário para que possamos fazer a inserção de uma matéria do jornal “O Liberal” 

do dia 22, no primeiro caderno, a página dois, e que tem como um tema: “julgado pelo 

tribunal de contas”, um artigo do escritor Rui Raiol em que ele enaltece o Tribunal de Contas 

do Estado nas pessoas do conselheiro Nelson Chaves e do conselheiro Odilon Teixeira que 

estava na presidência desta Corte de Contas, e que também enaltece o Ministério Público de 

Contas através do procurador, doutor Stanley Botti. Portanto, acredito que matérias como essa 

que enaltecem o trabalho da nossa Corte de Contas, possa estar inserido inclusive na ata das 

sessões e eu gostaria de propor ao douto plenário para que fique inserido na ata da sessão 

desta manhã essa matéria do dia 22 e tem como tema julgado pelo tribunal de contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, muito interessante essa iniciativa de Vossa Excelência, porque, na verdade, ela vem 

reforçar uma outra iniciativa e o eminente conselheiro Nelson Chaves, que era o mesmo 

assunto, ele pediu a inserção nos anais da casa de uma matéria publicada pelo escritor e 

jornalista Rui Raiol, e, quando eu vi essa publicação dele, julgados pelo TC, eu disse, “que 

negócio é esse?” E ele faz um comentário tão interessante, que ele tomou também o maior 

susto quando o emissário aqui do TCE chegou ao seu escritório, e com o envelope do TCE  

direcionado a ele, porque ele achava: “poxa, o que está acontecendo, será que eu fiz alguma 

coisa errada? O TCE está me julgando?” E, na verdade, era um comunicado a ele de que o 

pleno teria decidido a inserção na ata do artigo que Vossa Excelência fazia a referência agora 

e que ele publicou e que o conselheiro Nelson trouxe ao conhecimento de todos nós. Então, eu 

achei muito interessante o comentário dele, e ele faz, na verdade, um elogio muito grande à 

nossa instituição que o reconheceu, então ele achou que o trabalho dele foi reconhecido por 

uma instituição de grande prestígio como a nossa, muito interessante o artigo, parabéns a 

Vossa Excelência e parabéns ao conselheiro Nelson, que deu início ao que hoje a gente 

também através de Vossa Excelência está pleiteando, que é a inserção dessa matéria nos anais 

da casa, eu estou de acordo. Levado o tema à votação, este foi considerado unânime em 

aprovação.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Essa presidência também antes do início da sessão distribuiu um pequeno 
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lembrete, porque amanhã nós teremos a sexta da integração, e que tem dado muito certo e nós 

temos assim, recebido palestrantes do mais alto nível e nesses eventos, e amanhã nós teremos 

mais uma sexta da integração onde nós a partir das nove horas da manhã convidaremos a 

todos os conselheiros, conselheiros substitutos, sempre temos a presença efetiva dos 

procuradores do Ministério Público de Contas, servidores, e, convidamos também os 

servidores desta corte de contas que puderem participar e estão convidados a participar desse 

momento, das nove às 12 horas, no auditório da nossa instituição. A palavra está à disposição 

dos conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador de contas, eu quero apenas 

reforçar o convite formulado a pouco por Vossas Excelências; e é mais um evento da sexta de 

integração e desta vez a convidada é a secretária do estado e de administração, doutora Alice 

Viana, conhecida de todos nós e será uma sexta um pouquinho diferente, porque nós 

constituímos uma pauta com ela, e eu creio que o assunto e eu faço esse convite aqui 

reforçando o de Vossa Excelência, junto com a doutora Milene, e que juntamente comigo eu 

faço parte do conselho consultivo, e vamos tratar o assunto temporário e vamos tratar do 

assunto do concurso público e vamos tratar do assunto de bens patrimoniais do estado e dos 

sistemas controlados pela Secretaria de Administração, alguns a gente não tem o total 

conhecimento, então, eu tenho a impressão de que vai ser um evento muitíssimo importante 

para os nossos servidores do TCE e do Ministério Público de Contas, e na medida do possível, 

se a gente puder contar com a presença dos nossos conselheiros, conselheiros substitutos e 

também dos membros do Ministério Público de Contas, seria eu creio que assim algo 

extraordinário. Por quê? Porque o assunto é do nosso dia a dia, e hoje tratamos disso aqui já, 

do nosso julgado, e a gente vai fazer as perguntas a ela, eu creio que vai ser uma sexta de 

integração com muitas perguntas, e ela tem que tirar as nossas dúvidas, porque tudo passa 

pela Secretaria de Estado e de Administração e em uma visita recente que ela fez a presidência 

da casa, e a presidência convocou o seu secretariado e que tinha a ver com o assunto, e eu fui 

convidado também, eu fiquei até surpreso com o nível de informações repassados pela 

Secretaria de Administração e pela auditoria geral do estado, acerca do trabalho feito pela 

SEAD e principalmente pelos sistemas existentes de controle e inclusive de compras, muito 

interessante que o sistema de contas, e nós vamos ter a oportunidade de debater tudo isso 
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amanhã. Eu creio que é como se fosse um órgão central, que cuida de tudo, a SEAD tem as 

informações de todo o estado. E então vai ser um evento rico de informações para todos nós, 

então, eu quero reforçar o convite dando continuidade ao evento da sexta da integração, 

iniciativa do nosso conselheiro Nelson Chaves. Eu acho que é o décimo sétimo, eu não sei com 

precisão. Mas, amanhã a gente vê, eu não sei se é o décimo sétimo ou décimo oitavo. Então, eu 

creio que a edição de número 17. E isso é muita coisa, presidente, 17 eventos que a gente faz a 

sexta da integração e que trouxemos aqui pessoas de muito peso, autoridades importantes aqui, 

desta vez a gente vai trazer uma pessoa que está na labuta diária, que está há bastante tempo 

no cargo. E creio que é uma das pessoas que reúne com mais informações no estado do Pará, e 

que é servidora pública efetiva, Alice Viana, secretária do estado e de administração. Então, eu 

reforço esse convite, e espero contar com a presença de todos, conselheiro Nelson Chaves, e aí 

a gente vai ter essa chance. Mas, eu não tenho dúvida, pelo que eu já vi do escopo da 

programação, doutor Jorginho, vai ser um bom debate, e vai ser enriquecedor, então eu 

reforço o convite a todos os nossos servidores e conselheiros. Muitíssimo obrigado. 

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

eu louvo a palavra do conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência e a promoção da sexta de 

integração; e minha palavra aqui é tão somente só para uma sugestão de pauta. E eu acho que 

a cada momento que nós discutimos os assuntos do interesse e cada vez mais claros da 

sociedade, interesse da administração do estado, isso envolve o destino de nossa sociedade e 

de todos nós, eu queria sugerir, conselheiro Luís Cunha a Vossa Excelência que está na 

presidência do conselho da escola, e que pudesse inserir na pauta das próximas sextas de 

integração um assunto que envolve ao redor de duas milhões e meio de pessoas, e quero me 

referir a um problema extremamente grave e que estamos passando, e eu mesmo aqui fazendo 

uma rememoração as atas desse tribunal e no tempo, no espaço da publicação, quando o 

governo federal salvo engano ali no ano de 2012, 2013, e dizia que ia acabar com os lixões no 

Brasil. E eu tive a oportunidade de dizer aqui que era mais uma lei mentirosa, que o Brasil veio 

ditar, porque não está em nosso talante dizer “não tem mais lixão, acabou”, a população 

continua e nós estamos vivendo aqui no Pará, continuamos produzindo lixo e nós estamos 

vivendo um problema que se agrava e que se eu quero fazer essa referência porque há aquele 

trabalho da inspeção e da conselheira Lourdes, de desenvolver em Santarém e que foi com a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1432

questão do meio ambiente: o programa de Auditoria ambiental; e que hoje já invoca a 

Secretaria de Meio Ambiente do estado do Pará, porque é o local destinatário dos resíduos 

sólidos e como chamam o lixo normalmente, modernamente, da região metropolitana de 

Belém, e hoje o destino final já está na alça viária, e segundo notícias do jornal já se deslocará 

em direção ao município de Acará, e isso tem uma grande influência pela questão do custo 

cada vez mais que se amplia a distância do destino final e isso insere na tarifa e eu vejo aqui e 

ali, porque a coleta seletiva é o desejo, mas é muito difícil a médio prazo se pensar nisso aqui. 

E são essas notícias que de um certo modo vão iludindo a população, a coisa vai se resolvendo 

e não vai ser tão simples assim. Mas, é um problema que interessa a todos e há uma 

possibilidade inclusive em relação a mananciais de abastecimento de água e o governo do 

estado em última palavra, ele resolveu intervir ou dar a cobertura as prefeituras, porque ali 

inicialmente é um conjunto de prefeituras: Ananindeua, Marituba e especialmente em Belém, 

mas, em uma área do município de Marituba e os desastres ambientais estão aos olhos de 

todos, e até onde eu vejo, sem nenhum desmerecimento as soluções paliativas e elas 

influenciam e vão influenciar na vida de mais de dois milhões e meio de pessoas, considerando 

toda a região metropolitana de Belém. E como não é um assunto que o governo do estado 

passou a discutir, porque ele foi ao que eu vejo pelas notícias ao assessoramento, entre aspas, 

tipo uma intervenção na execução desse projeto, eu acho que o tribunal precisa estar atento e 

acompanhando, porque não é uma situação conselheiro Luís Cunha, de curto prazo. Essas 

situações demandam tempo, a questão da coleta seletiva é muito importante, e há uma série de 

fatores que levam a implantação da coleta seletiva para a redução do volume e sua demanda, 

em questão do aproveitamento daquele material reciclável e que simplesmente são separados 

do lixo, mas, que tem que ter a continuidade aproveitando o plástico, a lata, o vidro, a coisa 

não é tão simples e o que eu vejo, acompanhando meramente pelos jornais é na minha visão 

um agravamento dessa situação e como estado hoje ele é participe, eu quero sugerir a Vossa 

Excelência, submetendo aos companheiros do conselho da escola de contas, e logicamente a 

conveniência do que o plenário possa julgar dessa proposta, mas que seja inserida com uma 

mera proposta, uma simples proposta de discussão na nossa sexta de integração e que a gente 

pudesse chamar aqui a Secretaria de Meio Ambiente para que pudéssemos conversar sobre 

esse tema e esclarecer os nossos servidores e quem quisesse mais participar, porque eu penso 
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que é uma coisa inadiável e que esse tribunal precisa olhar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu acho que o conselheiro 

Nelson está certo, é um assunto muito sério e a gente vai discutir a nível de escola e depois 

submeter à apreciação de Vossa Excelência, sabendo quem a gente deve convidar, porque não 

pode ser só uma pessoa. Eu acho que dá parte do governo três ou quatro autoridades, cada 

qual manifestando aqui o seu ponto de vista e o seu olhar, o seu trabalho acerca disso, é um 

assunto muito delicado. E há um mês eu passei lá na alça viária, e eu confesso que eu fiquei 

impressionado, é um cheiro insuportável para quem transita ali. E aí eu perguntei para o nosso 

motorista, eu ia na direção de Acará, “o que era aquilo”, e ele disse “é o lixão de Marituba”. 

Então, chegou na PA, na alça viária, conselheiro Odilon, insuportável. E isso dentro do carro, 

com os vidros fechados, o incômodo é muito grande. E, é um assunto que nos envergonha no 

estado do Pará, eu não estou falando do lixão aqui do Aurá, é em quase todo o estado do Pará, 

e eu creio que não mais do que 10% dos municípios paraenses fizeram o dever de casa, não é 

mais do que isso, doutor Felipe. Então, é um assunto de administração pública que no Brasil 

está devendo e é o assunto do saneamento básico, está devendo e em todos os sentidos, não só 

na coleta do lixo. Até uma cidade como a nossa Belém do Pará, uma cidade que tem mais de 

400 anos e a gente sabe que isso é precário. Rede de esgoto ainda precária, a coleta de lixos 

não é preciso falar, a gente anda em Belém, e se gasta milhões com isso, porque é um trabalho 

que tem que ser abrangente, doutor Felipe, que tem que ter uma mudança de mentalidade, e o 

poder público gasta muito dinheiro para coletar esse lixo e no dia seguinte a população joga o 

lixo no mesmo local. Então tem que ser um envolvimento de todos nós, e como nós controlamos 

o dinheiro público, fiscalizamos o dinheiro público, ele tem que ser bem empregado em 

benefício da população, e nós temos que debater esse assunto, eu vou ver, conselheiro Nelson 

de que forma, posso conversar depois com Vossa Excelência e com a presidência e já tenho até 

um calendário mais ou menos direcionado até dezembro da sexta da integração, mas eu acho 

que é um tema importante para se debater agora, e já teve há pouco, nós aprovamos aqui uma 

decisão em relação ao monitoramento da área de saneamento e somente a parte que competia 

a ARCON, como agência reguladora, e como eu falei aqui da COSANPA, que está incluída 

nessa auditoria operacional que aconteceu em 2010. Agora estamos fazendo o monitoramento 

e apenas da ARCON que a gente excluiu, a ARCON fez o que era a sua obrigação, mas a 
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COSANPA ainda não. E a SEDURB, que na época foi incluída, ainda não, então é um assunto 

realmente temos que chamar a atenção porque se trata de saúde pública, e é aquela coisa que 

eu falei, é a prevenção, gasta na prevenção para evitar de se gastar na medicina curativa e que 

muito mascara, mas eu vou levar em conta isso, conselheiro Nelson, obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Luís Cunha, 

não tenho mais o que complementar, apenas porque o estado ele entrou e normalmente isso é 

do nível do município, ou dos municípios, mas o estado está da gravidade do problema, e ele 

participa agora. Alguma coisa que nos leve a uma pequena estranheza, conselheiro Luís 

Cunha, é que essas obras todas, juntamente nesse sentido, elas têm que ser obrigatoriamente 

precedidas pelo relatório de impacto ambiental e é uma surpresa, porque um projeto desse de 

destino final do lixo produzido, ele é um projeto que tem que vislumbrar um horizonte mínimo 

de 20 anos, e cada vez as cidades estão congestionadas do ponto de vista habitacional, as 

áreas disponíveis se reduzem, e esse aterro foi inaugurado ano passado, salvo engano, alguns 

anos atrás e as consequências ambientais e elas estão do lado, quer dizer, é uma indagação, 

houveram os laudos, houveram os estudos que liberaram  área para este fim, e se a coisa 

teoricamente tivesse sido corretamente executada, esses indícios, essas consequências do 

aterro naquela imediação estariam contornados, estariam, e pelo que estamos sentindo, cada 

vez eles são mais graves. Conforme deliberado nesta Sessão, segue a transcrição do artigo 

“Julgado pelo Tribunal de Contas” do escritor Rui Raio na edição de 22.08.2017 do jornal O 

Liberal: A poucos meses de completar cinquenta e cinco anos, fui julgado pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. Foi o meu primeiro julgamento por essa corte e também a primeira 

vez que um órgão colegiado se manifesta sobre a minha conduta. Quinta-feira passada, um 

oficial do Tribunal de Contas do Estado do Pará compareceu ao nosso modesto escritório para 

me notificar do julgamento. No momento, eu não estava presente, atendeu a funcionária que 

está conosco há vários anos, a qual lida diariamente com a nossa contabilidade. No espaço, 

tenho a sala onde escrevo, faço rádio e televisão. Mas, principalmente, funciona ali o escritório 

pastoral, onde recebo pessoas diariamente para aconselhamento e orações. A contabilidade a 

que me referi envolve essas atividades pastorais. Fui informado sobre a visita do oficial do 

TCE por meio do celular. Uma foto anexada apresentava o brasão do Estado do Pará cuja 

águia no topo do símbolo máximo logo me confirmou a seriedade daquela missiva. 
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Subitamente, minha consciência indagou o que eu tinha feito de errado. Por que o Tribunal de 

Contas do Estado do Pará enviaria um oficial até nosso escritório para me notificar? Bem, era 

bem provável que eu cometera algum deslize, afinal, além do dolo temos a culpa, seja 

negligente, imperita ou imprudente. Meu espírito perturbou-se alguns segundos. Como sempre 

fazemos em leituras desse tipo, a gente dá logo uma espiada no fim da mensagem. O tom de 

despedida diz tudo sobre o teor de um encontro, e ali estava eu sendo chamado a um tipo de 

encontro com o Tribunal de Contas do Pará. Tivesse eu começado pelo começo, e algumas 

batidas do coração seriam poupadas. Logo no ápice, o ofício resumia o tema. A ementa dizia 

assim: “Assunto: Inserção na Ata. Artigo. Jornal O Liberal.”. Vamos logo ao seu teor. 

“Prezado Senhor, apresentando cumprimentos, informo que o Plenário desta Corte de Contas, 

em Sessão Ordinária desta data, acolhendo a proposição do Exm.º Sr. Cons.º Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, acompanhada pelos demais conselheiros, inseriu na Ata n.º 5.489 a 

transcrição do belo e apropriado artigo A ilusão da riqueza de sua autoria, onde são 

despertados os sentimentos da caridade, solidariedade e da compaixão que devem presidir a 

qualquer cidadão, especialmente aqueles que têm sob sua responsabilidade a gestão dos 

recursos públicos. Na oportunidade, o Ministério Público de Contas, representado pelo 

Procurador Stanley Botty Fernandes, associou-se à referida manifestação.”. O ofício veio 

assinado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, Presidente do TCE em exercício. 

Primeiramente, minha gratidão a Deus por esse reconhecimento, pois nada de bom há em mim 

que não se explique n’Ele. Juntamente, meus sinceros agradecimentos ao Plenário do Tribunal 

de Contas do Estado do Para, em especial aos Conselheiros Nelson Chaves e Odilon Teixeira, 

assim quanto ao Procurador Stanley Fernandes. Confesso que fiquei surpreso com a 

sensibilidade destes nobres leitores, que, debruçados sobre temas tão vultosos, emprestaram 

um minuto de atenção à nossa singela mensagem impressa. Não poderia esquecer do jornal O 

Liberal, posto que tem sido essa a tipografia disponível para compartilharmos tantas ideias ao 

longo destes quase dez anos de ininterrupta e assídua colaboração. Dedico essa homenagem à 

memória do editor-chefe Walmir Botelho, a quem não conheci pessoalmente, mas, uma vez me 

ligou para me assegurar que a coluna estava aberta para qualquer tema que eu quisesse 

explorar. Considerando o veículo, a inserção do artigo em ata do Tribunal de Contas do 

Estado é um reconhecimento ao próprio jornal, uma espécie de berço que permite a vida de 
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ideias e palavras que talvez jamais seriam conhecidas de outra forma. Avançamos confiantes 

de que a vida é uma bela jornada cujo sentido só pode ser encontrado plenamente quando 

consideramos os nossos contemporâneos. “A ilusão da riqueza”, publicado no dia 8 deste mês, 

foi apenas uma das muitas placas ao longo deste caminho, advertindo-nos de que o fato de 

respirarmos o mesmo ar do planeta torna-nos cúmplices da felicidade. Julgado pelo Tribunal 

de Contas, fui aprovado. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de 

todos, e invocando novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e 

doze minutos (10h12min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 24 de agosto de 2017. 
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