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ATA Nº 5.498 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) do mês de setembro 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, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello 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 

esta sessão. Justifico a ausência do conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 

participando de evento oficial em Belo Horizonte, a respeito da Lei Kandir. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia catorze (14) de 

setembro 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: 

Impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: 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. Em não havendo expediente a ser lido e, 

antes de anunciar o seguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, Sua 

Excelência solicitou a inversão da pauta, antecipando o julgamento dos processos nºs 02, 03, 04 
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e 09, determinando, por conseguinte, ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 

sendo anunciado o Processo nº 2007/53048-3, 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 Substituto Daniel Mello, tendo o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias declarado suspeição em relação a estes 

autos. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas: Bom dia Senhora Presidente, Senhor Conselheiro Relator, demais 

Conselheiros, advogados, servidores e cidadãos aqui presentes. Senhora Presidente, depois 

desse extenso e bem-feito relatório do ilustre Conselheiro Daniel, eu gostaria apenas de 

pontuar algo acerca da execução financeira do convênio porque a execução física foi muito 

bem circunstanciada. De que quando da expiração, do término do convênio, feito a vistoria 

pelo Tribunal, constatou-se que apenas 12% daquilo que fora transferido, de fato havia sido 

executado. O novo laudo que foi feito, praticamente dois anos após, atestou um cumprimento 

maior, mas obviamente faz a ressalva de que aquele cumprimento se deu após a execução do 

convênio. Não bastasse isso, ao nexo de causalidade entre o valor transferido e aquilo 

efetivamente dispendido pelo convenente, resta frágil. Porque dos 56 mil reais que foram 

transferidos, 43 mil, 520 foram sacados em espécie, na boca do caixa e o restante, 13 mil, 

como pontuou o Conselheiro Relator, decorreu de uma transferência inominada que não há 

como se identificar o beneficiário desse valor. Então, jogando luzes também nesse aspecto, é o 

que o Ministério Público reitera toda a manifestação e a conclusão que já repousa nos autos, 

qual seja opinar pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável. Presente em plenário, o senhor 

Raimundo Zoé de Jesus Saavedra manifestou-se, em sustentação oral, conforme o preceito da 

ampla defesa contido no Regimento Interno do TCE/PA: Senhores conselheiros, senhora 

presidente, bom dia. Senhor conselheiro Daniel Mello, representante do Ministério Público. Eu 

venho aqui, doutor Daniel, porque apesar de todo o vasto apresentado aqui por ocasião da 

leitura da proposição, este primeiro laudo executado, da página 80 esse senhor ele não foi no 

meu município. Ele mandou alguém no carro, es fotografias. E eu estava viajando. Quando eu 

cheguei a um tempo atrás, eu tinha mais duas comunidades com blokret, e eu recebi a equipe 

do Tribunal de Contas do Estado. E eles andaram em todas as comunidades. Mas tem uma 
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comunidade em que eles não foram. No laudo da página 80, em frente e verso, o primeiro 

passo diz que a placa não foi localizada na comunidade. Só que na página 92, essa placa está 

colocada. Então a placa existia. O segundo que eu quero levantar, é que o segundo laudo que 

foi feito por um engenheiro, ele faz as medições. No item 2, terraplenagem e serviços foram 

parcialmente executados, prevê 418 metros de aterro, compactação, seiscentos metros de 

largura, ou melhor, seis metros por sete, para dar 4.200 metros quadrados. E aí eu tenho 351 

metros de via pronta, não com uma largura de sete metros, mas com uma largura de 7 metros e 

meio. Então meio metro a mais do que estava feito, com a via pronta, ocasionando uma 

redução de 32% do valor. Nesse segundo laudo, ele faz a observação que não houve alteração 

no objeto do convênio. Então o segundo laudo ele é feito tecnicamente baseado naquilo que foi 

colocado no convênio. O primeiro laudo foi feito de uma forma depressa. Nós estávamos 

naquele momento de uma ocorrência de 2006, e haveria uma pressa em apresentar os 

resultados. Então o que me traz aqui é que eu queria que o Ministério Público de Contas 

considerasse e olhasse esse segundo laudo, porque a devolução do valor de uma obra que está 

pronta fica muito ruim. Outro detalhe: quando esse primeiro senhor foi lá, eu pedi que ele me 

aguardasse, porque eu estava longe do local aonde ele se encontrava; ele não aguardou; então 

eu fiz, assim como eu venho aqui no Tribunal pedir a palavra, uma verdadeira romaria até à 

Sepof para que mandasse novamente alguém lá comigo, para olhar que a obra estava de 

acordo com aquilo que se tinha feito.  As falhas nas prestações de contas, dos documentos, eu 

não me atenho porque foi a minha contabilidade que fez esse trabalho. Agora quanto à obra 

física, de acordo, eu acho que não merecia fazer a devolução desse valor do recurso. Porque 

esse primeiro laudo é muito simples, e sem nenhum detalhamento do que foi feito lá. Então eu 

pediria que fosse olhado esse lado, até porque o segundo laudo, ele é assinado por um 

engenheiro. O primeiro laudo, eu não sei se foi a primeira pessoa que foi lá, não sei era 

engenheiro ou não, mas esse que assina o primeiro laudo, ele não foi ao município de Ourém. 

Então, eu peço que seja considerado esse segundo laudo, e que a irregularidade fosse pela 

documentação, mas não pela realização da obra, porque conforme ele diz aqui lá não tem 

placa, e a placa estava lá. O segundo engenheiro que foi, ele passou uma manhã, se você olhar 

nas fotos, nós aparecemos fazendo a medição com a fita métrica. Eu pedi que ele entrevistasse 

o pessoal da comunidade. Agora esses outros fatos do saque, etc, é porque a gente esperava a 
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segunda parcela. Na primeira parcela, o blokret não tinha como ser preparado. Era preparado 

a 70 quilômetros. Quando houve o acontecimento de 2006, em outubro, todos achavam que não 

iria mais receber o dinheiro.  Então começaram a se espalhar, tanto que eu tive, no mês de 

janeiro em pleno inverno, numa comunidade longe, alugar caminhões, para levar 70 

quilômetros de Blokret para a comunidade. Então a obra, senhor representante do Ministério 

Público, existem falhas, foi pronta, e eu contesto esse primeiro laudo porque esse senhor não 

foi no meu município, ele mandou um fotógrafo lá. A pessoa que foi, segundo o meu assessor, 

não sabia nem o número do convênio. Era uma coisa assim: vou fazer um laudo, me livrar e 

depois cada um cuide de si. Então eu pedi uma reconsideração nisso, porque eu fiz a obra 

conforme o engenheiro da segundo vistoria atesta, eu recebi 50% e preparei a obra com 

64,9%, ou seja, 15% praticamente a mais do que recebi, por mais que tenha sido fora do prazo. 

E as outras obras, observadas nos outros convênios, aonde os funcionários desse Tribunal 

foram – neste aqui o funcionário do Estado não foi – eles pediram, dada a minha insistência. 

Um dia eu sentei lá na porta, eu acho que era Julio o nome do cidadão, e só vou sair daqui 

quando for feito um ofício mandando o cara vim fiscalizar. Até o dia em que ele, por 

aporrinhação, vou resolver vou mandar, porque para mim seria ruim eu preparar a obra com 

15% a mais e ser penalizado e devolver o dinheiro. Então eu queria que fosse considerado isso. 

E quanto às outras irregularidades, minha contabilidade, não sei como foi feito, como agiu. 

Mas a obra, aquilo que foi colocado. Esse segundo laudo, ele é muito feliz quando diz assim: 

“A execução dos serviços visualizados está compatível com o descrito na planilha 

orçamentária, exceto no que diz respeito à extensão”, porque era de 400 metros e eu só fiz 315. 

Mas eu só recebi 50% conforme já mencionado nesse relatório. Essas alterações serão 

computadas no percentual dos serviços executados. Então o segundo laudo, ele está bem feito. 

O primeiro laudo ele não é o laudo a se considerar. Por isso é que peço que sejam 

considerados esses meus argumentos. Muito obrigado. Em seguida, a Presidência registrou a 

presença no Plenário desta Corte de Contas do Conselheiro do TCE/BA Marcos Vinicius de 

Barros Presídio que fez uso da palavra para saudar os membros do colegiado: Primeiramente 

bom dia a todos e eu quero agradecer a receptividade que nós da equipe da Bahia, Conselheiro 

Substituto do Paraná que está aqui presente conosco e tem uma auditora que também participa 

desse trabalho com a gente, do Piauí. E é um trabalho extremamente interessante, é através da 
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ATRICON, onde os próprios Tribunais de Contas se auditam, mas não no interesse de apontar 

falhas, apontar erros, a intenção da ATRICON com esse programa é exatamente o contrário, é 

que faça com que os Tribunais de Contas evoluam tecnicamente. Então tem os marcos de 

medição que são auditados e perguntados, e tem que se comprovar com as evidências e eu 

quero deixar vocês de antemão de parabéns. Ontem o dia foi extremamente proveitoso, a 

receptividade do Tribunal na pessoa da nossa Presidente aqui, que nos recebeu muito bem e eu 

estou realmente encantado Presidente com o seu corpo técnico. A receptividade foi a melhor 

possível, e quero dizer também que o Tribunal de Contas da Bahia está de braços abertos para 

receber os nossos parceiros Tribunais de Contas aqui do Pará. Muito obrigado. Houve, em 

seguida, a manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Nós é que agradecemos à Vossa Excelência, a todo o Tribunal de Contas da 

Bahia e leve nosso abraço também ao Presidente Inaldo que é nosso amigo já de muito tempo, 

inclusive ele já esteve aqui por várias vezes, apresentando a sua colaboração, contribuição. 

Quanta contribuição o Presidente Inaldo já deixou ao nosso Tribunal de Contas também, então 

leve o nosso abraço ao Presidente Inaldo e nós estamos aqui, também as portas sempre 

abertas, convidando também se puderem retornar para o nosso Círio, nossa maior festa, o 

Natal dos Paraenses, mas todos os Conselheiros estão aqui também de portas abertas nos seus 

gabinetes, Ministério Público que é aqui ao lado também. E nós estamos aqui com pessoas da 

comunidade, nós estamos com jurisdicionado, Vossa Excelência entrou e estava encerrando a 

defesa de um jurisdicionado à frente de um processo de sua lavra. E nós temos também aqui 

nesse plenário, advogados, contadores que estão inscritos para fazer defesas em processos na 

pauta desta manhã. Portanto, fique à vontade, eu sei que você está a trabalho, mas sinta-se à 

vontade, sinta-se em casa. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental e, antes de dar prosseguimento, o Conselheiro-Relator exibiu 

rápido pronunciamento: Gostaria de cumprimentar ao Conselheiro Marcus Vinícius, desejar 

boa estada no estado do Pará e por experiência própria, eu sou um catarinense, mas que morei 

15 anos na Bahia, falar sobre o povo paraense. O Conselheiro certamente vai se sentir em casa 

porque é muito parecida a receptividade com o povo baiano, é algo realmente impressionante, 

essa característica, essa identidade do povo paraense com o povo baiano, um povo 

extremamente acolhedor, receptivo. E desejo boa estada, bom trabalho e cumprimentando 
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Vossa Excelência, estendo o cumprimento aos demais membros da comissão que aqui estão 

para realização desse trabalho, muito bem ressaltado por Vossa Excelência, de extrema 

importância da ATRICON para o desenvolvimento dos Tribunais de Contas do Brasil e 

sobretudo mais, para uma padronização, uniformização positiva em relação a atuação dessa 

prestação de serviço que é dos mais relevantes no nosso estado democrático de direito. Então, 

Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão no sentido de julgar as contas irregulares, 

ficando o senhor Raimundo Zoé de Jesus Saavedra em débito para com o erário estadual na 

importância de R$56.520,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$5.652,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), pela 

imputação de débito; R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), pela grave 

infração à Lei nº 4.320/1964 e R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), pelo 

descumprimento de prazo para a apresentação da prestação de contas ensejando a instauração 

do presente feito. Seguiu-se a votação plenária. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator e peço permissão à Vossa Excelência para 

cumprimentá-la à presidência dos trabalhos, nossos companheiros Conselheiros, Doutor 

Procurador, Conselheiros Substitutos. Me permite também nesse preâmbulo fazer uma 

saudação de boas-vindas ao ilustre Conselheiro Marcus Vinícius, da Bahia e dizer a ele que se 

sinta em casa, e nós, como todos os estados brasileiros, certamente almejamos ter a 

adjetivação como tem a Bahia de que esta é uma terra boa. Então espero que Vossa Excelência 

já tenha sentido o calor do carinho, da generosidade, do afeto, da admiração dos Conselheiros 

e servidores dessa casa, e também dar à Vossa Excelência as boas-vindas, felicitá-lo e desejar 

êxito no trabalho, em um momento em que o Brasil atravessa uma de suas fases mais 

turbulentas na história e que deseja a sociedade brasileira que órgãos como os Tribunais de 

Contas possam ser referência de administração correta, séria e transparente, modelo para a 

República deste país. E quando se fala tanto nos nossos plenários e nos nossos debates, na 

transparência, a transparência não significa perfeição, ela apenas possibilita identificação de 

erros, que é a missão que Vossa Excelência certamente está aqui tentando fazer um 

aprimoramento dos nossos serviços, de maneira que eu quero dizer da nossa alegria de tê-lo 

aqui, almejar sucesso no desempenho do seu trabalho neste estado e em outros tantos que é a 

graduação e a missão de Vossa Excelência lhe determinará, e que faça também desse estado do 
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Pará como uma boa para essa visita e sucessivas que deveremos vê-lo por aqui com muita 

alegria para nós. Seja bem-vindo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora Presidente, muito bom dia a Vossa Excelência, Senhor Procurador de 

Contas, Doutor Felipe Rosa Cruz, Conselheiro Nelson Chaves, Conselheiro André Dias, 

Odilon, Rosa Egídia, os nossos Conselheiros Substitutos, Julival, Milene, Daniel, Edvaldo, 

jurisdicionados aqui presentes, servidores da casa. Também desejo cumprimentar o 

Conselheiro Marcus, seja muito bem-vindo ao nosso TCE, não sei se é a primeira vez que 

Vossa Excelência vem aqui e também assim como a Presidente fez, transmito o nosso abraço 

ao Presidente Inaldo que a gente gosta muito dele, já esteve aqui em um momento em que eu 

estava Presidente da casa, proferiu aqui uma belíssima palestra para os profissionais de 

contabilidade. E a gente admira muito o talento dele como Conselheiro e como Presidente 

daquela corte e um abraço a todos os baianos, que a gente tem uma afinidade muito grande. O 

caso da Bahia é um pouco parecido com o nosso, lá existe dois Tribunais de Contas, o do 

estado, que Vossa Excelência pertence, e o dos municípios, aqui é assim também, então há 

muita afinidade. Mas de qualquer maneira, eu faço questão de registrar a importância do 

trabalho que Vossa Excelência está fazendo aqui. Primeiro, pessoas que se colocaram à 

disposição para dar essa contribuição ao controle externo, porque Vossa Excelência poderia 

estar no seu gabinete, em seu Tribunal, cuidando dos processos, mas se colocou à disposição 

para dar essa contribuição, assim como no nosso Tribunal temos também Conselheiro 

Substituto fazendo isso. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês é uma enorme contribuição 

para que o controle externo melhore e a participação de Vossa Excelência aqui demonstra a 

seriedade desse trabalho, a isenção que que vai nos avaliar precisa ter. Então eu fico muito 

feliz, Presidente, de saber que a coisa está acontecendo a contento e certamente eu sei que o 

desejo da ATRICON não é ranquear qual é o melhor ou o pior Tribunal, mas é a gente 

perceber pontos que a gente não está bem, precisa melhorar, que haja um crescimento 

institucional. Então parabéns, obrigado pelo trabalho Vossa Excelência, bem-vindo. Senhora 

Presidente e Senhores Conselheiros, eu ouvi atentamente a manifestação do responsável pelas 

contas e também o acompanho já há algum tempo aqui, ele tem um histórico na minha cabeça 

aqui na Casa, de uma pessoa que se preocupa com as suas contas. Ele vem, ele procura se 

defender, ele mostra a versão dele. E nesse processo tem alguma coisa que me chamou 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1562

atenção, por exemplo, dois laudos, um dizendo uma coisa e outro dizendo diferente, um pouco 

mais. Então eu preciso de um tempo maior para amadurecer o meu voto, em razão disso eu 

peço vistas ao processo. Havendo a concessão, prosseguiu a pauta, oportunidade em que foi 

anunciado o Processo nº 2007/53136-2, que agasalha a tomada de contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Barcarena, responsável Laurival Magno Cunha, Procuradora Silaine 

Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se o 

impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante da Procuradoria: Senhora 

Presidente, inicialmente eu gostaria de saudar o ilustre Conselheiro Marcus Vinícius do 

Tribunal de Contas do estado da Bahia, um estado pelo qual eu nutro um carinho especial 

porque lá morei cinco anos, tenho família lá, quero muito bem aquela sua terra, terra 

maravilhosa assim como nosso Pará. Senhora Presidente, Senhor Conselheiro Relator, eu 

reitero a última manifestação que repousa nos autos e chamo apenas atenção para a vistoria 

que foi determinada pela Corte de Contas e que atestou o cumprimento integral da obra, ela se 

deu dez anos após o término da vigência desse convênio. Então feita apenas essa observação, e 

não havendo nada mais a acrescentar, eu ratifico o parecer, qual seja o de opinar pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo das multas 

regimentais cabíveis. Presente em plenário, o Advogado Maurício Blanco, procurador do 

senhor Laurival Magno Cunha, manifestou-se, em sustentação oral, conforme o preceito da 

ampla defesa: Muito obrigado Excelência. Senhora Presidente, Senhor Conselheiro Relator, 

demais Conselheiros, auditores, representantes do Ministério Público de Contas. Inicialmente, 

como primeiro advogado inscrito, não poderia também deixar de saudar a presença do 

Conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, que em seu trabalho junto à ATRICON vem 

buscando o aperfeiçoamento e a eficiência da missão institucional nos Tribunais de Contas. 

Tenho certeza que o aperfeiçoamento da missão dos Tribunais de Contas também reflete em um 

aperfeiçoamento da sociedade como um todo. Seja bem-vindo e um bom trabalho em nossa 

capital. Com relação ao presente caso, se irregularidade houve, foi irregularidade de cunho 

meramente formal e eu explico. Nós temos um primeiro laudo, assentado no ano de 2007, 

quando realmente a obra não havia sido concluída e é muito importante destacar o teor do 

laudo, o laudo não indica, Conselheiro Nelson Chaves, que a obra terminou e foi entregue, está 
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escrito no laudo, se não me engano de folha 19, Conselheiro Relator, que a obra está em 

andamento. Mas por que a obra está em andamento? Lá no ano ainda de 2007, quando foi 

apresentada a defesa a esse Tribunal, pela advogada anterior, habilitada nos autos, foi 

informado que houve um acréscimo no objeto. Por questões que não vêm ao caso hoje, talvez a 

irregularidade seja este ponto, a falta de informação à Sepof de que haveria um acréscimo, 

uma evolução no objeto do convênio. Neste momento, foi juntado ao laudo de execução, 

atestado de conclusão da obra pela gestão que finalizou a obra, com atraso, é verdade, porque 

houve um acréscimo, uma substancial melhoria na qualidade daquele projeto inicial, tudo em 

prol, em benefício daquela comunidade. Posteriormente, a gestão que sucedeu o prefeito 

executor da obra, também atestou naquele ano, 2008 ainda, não estamos falando hoje, 2016, 

2017, ano passado foi feito essa nova inspeção, estamos falando de 2008. 2007 ele alega que 

foi concluída a obra quando apresentou sua defesa, posteriormente a gestão que o sucedeu 

alega que a obra estava concluída. Pois bem, a Sepof não retornou para realizar uma nova 

mediação, o laudo – eu insisto nisso – informa que a obra estava em andamento. Ora, não é 

porque a obra foi concluída fora do prazo que ela não foi feita, nós temos obras feitas no prazo 

que não foram feitas, foram feitas a menor e que há irregularidade. Então não é a questão do 

prazo em si que vai definir a questão da execução ou não da obra. Pois bem, insiste o ex-gestor 

que a obra foi concluída e sensível a essa alegação da gestão que executou a obra, o Tribunal 

determinou uma inspeção e o que detectou essa inspeção? Eu trouxe aqui e me permitam 

mencionar, alguns trechos do laudo de inspeção realizado pelo Tribunal de Contas, pelo corpo 

de engenharia desta Corte. A extensão total de tubulação medida foi de dois mil e 62 metros, o 

convênio prescrevia mil metros. As tubulações encontradas de diâmetros 40 e 50 milímetros 

estão divergentes do previsto no orçamento base e na proposta da empresa vencedora da 

licitação, contudo, a extensão total implantada foi de dois mil e 62, enquanto a prevista era de 

somente mil metros. Ora, se houve um acréscimo, essa diminuição no diâmetro dessa tubulação 

não gera impacto nenhum na planilha orçamentária e visa – aí eu recordo já, vou voltar aos 

tempos de colégio, de segundo grau – que essa tubulação menor proporciona uma vazão 

maior, uma força maior da água na parte final, no seu destino. Foi exatamente isso que 

aconteceu, a pressão disponível no ponto de entrega está atendendo a necessidade da 

comunidade, com os diâmetros implantados. Então foi necessário fazer essa alteração para que 
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a obra fosse efetivamente entregue. Os pontos de entrega já estão nas residências da 

comunidade, ora, qual foi o benefício? O projeto original determinava que fosse feito – talvez 

tenha algum Conselheiro engenheiro aqui – barrilete com bateria de cinco torneiras para 

distribuição, os pontos foram entregues dentro das residências, Conselheiro. Então houve um 

aperfeiçoamento e o que chama atenção é o nexo, o nexo de causalidade está comprovado 

quando aquele primeiro laudo feito no ano de 2007 atesta que as alterações feitas no plano de 

trabalho original, objetivando a melhoria daquele convênio já eram detectadas naquele 

momento. Ora, o laudo de inspeção realizado agora pelo TCE detecta que nas fotografias 

anexadas ao laudo, primeiro laudo da Sepof, a estrutura da caixa d’água já foi alterada para 

uma estrutura mais forte, de concreto, objetivando claro, durabilidade e uma melhor eficiência 

dos recursos. Os recursos foram aplicados, parte os recursos do convênio e a Prefeitura 

também atendendo a um anseio da comunidade de que toda aquela população fosse 

efetivamente beneficiada, estendeu o objeto e infelizmente por questões que não me vêm ao 

caso agora, talvez o único equívoco aqui é uma falha de natureza formal que vem em 

entendimento contrário, talvez não poderia levar a uma declaração de regularidade das contas 

com glosa um simples pedido de prorrogação de prazo e de alteração de objeto do convênio. 

Então em si, todos os elementos constantes nos autos apontam que desde a execução inicial lá 

no ano de 2007, a obra foi alterada para melhor atender. Isto dispõe o próprio laudo de 

inspeção feito em 2017, então há aquele nexo de causalidade entre o que começou em 2007 e o 

que foi detectado em 2016, tanto que se trata de obra de engenharia e nesse ponto, ora, o que 

faltou naquele primeiro laudo? A tubulação, a caixa d’água estava sendo finalizada, a parte de 

engenharia eu acho que talvez somente começaria o segundo item da planilha de trabalho, 

após a conclusão do primeiro, da caixa d’água. E com todas essas considerações, esses 

apontamentos baseado no que está no processo, baseado na defesa no primeiro laudo, baseado 

na primeira defesa feita em 2008, baseado nos atestados de obra e atestados de conclusão 

realizados ainda em 2007, em 2008. Todos esses elementos foram corroborados no laudo de 

inspeção física realizado agora pelo TCE, então o tempo aqui não foi inimigo do gestor, o 

tempo aqui foi amigo do gestor porque possibilitou que esse Tribunal, sensível ao apelo do 

responsável, realizasse a inspeção e detectasse com todos os seus elementos que aquela obra 

foi realizada e realizada a maior, beneficiando um número maior de pessoas da população 
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geral, como um todo. Então com essas razões eu encerro a minha explanação, pugnando que 

as contas sejam consideradas regulares, sem qualquer devolução, ou caso assim entenda o 

Tribunal, seja feita uma recomendação para que a partir de agora o gestor, os eventuais outros 

gestores não esqueçam que em caso de atraso nas obras, requerer ou a prorrogação de prazo, 

um aditivo no plano de trabalho original. Então com essas razões eu encerro, pugnando pela 

regularidade das contas. Muito obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

contas regulares com ressalva, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$907,00 

(novecentos e sete reais) pelo descumprimento do prazo para apresentação da prestação de 

contas. Não havendo divergência, a presidência proclamou que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2009/53658-2, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Almeirim, responsável 

Gandor Kalil Hage Neto, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Relator Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante da 

Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, 

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

recomendação à Sepof, e, ainda encaminhou cópia dos elementos comprobatórios contidos nos 

autos ao Ministério Público do Estado do Pará, para as providências cabíveis. Presente em 

plenário, o Advogado José Augusto Silva, procurador do senhor Gandor Kalil Hage Neto, 

manifestou-se, em sustentação oral, conforme o preceito da ampla defesa: Excelentíssima 

Senhora Presidente, Doutora Maria de Lourdes Lima, meu muito bom dia representante do 

Ministério Público, Conselheiro Nelson Chaves, Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro André 

Dias, Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa Egídia, demais Conselheiros Substitutos, 

Secretário Tuffi, Jorge, Claudia, demais aqui presentes meu cordial bom dia, Conselheiro 

Marcus Vinícius quero parabenizar pelo incentivo que Vossa Excelência está ora fazendo no 

nosso estado e quero lhe deixar um adentro, não vá do nosso estado sem tomar o açaí, depois o 

senhor prova o pato no tucupi e a maniçoba, assim como ninguém vai à Bahia sem provar um 

acarajé. Conheço a sua cidade, uma cidade muito bela, muito bonita. Parabéns pelo seu 

trabalho aqui no nosso estado. Respondendo aqui um pouco do adentro do representante do 

Ministério Público, realmente existe um confronto muito grande entre o convênio 301 e o 334, 
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que se trata do mesmo objeto. Aqui defendendo o meu patrono que sempre que está a Belém, 

vem a essa Corte de Contas, o senhor Gandor Kalil Hage Neto, esse prefeito que nunca se 

eximiu, Conselheiro Relator de prestar qualquer esclarecimento. Aquela época quando eu 

falava que 24 vírgula alguma porcentagem foi feito conforme o relatório do laudo técnico e o 

repasse era de 22, dois vírgula, portanto a mais, Conselheiro Julival era a devolução de 0,007 

e se o senhor for ver no recurso de reconsideração, existe até um erro matemático muito 

grande que pede para devolver dois mil, oitocentos e alguma, quando a verdadeira devolução 

matemática era de mil e uns quebrados que eu não recordo agora, mas se Vossa Excelência 

puxar no recurso, puxar nos autos, representante, o senhor vai ver uma diferença muito 

grande. Queria eu deixar um adendo aqui, sobre a grande dificuldade que se tem nessas 

vistorias técnicas, Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís Cunha, que a Sepof brinca, eu digo 

que o órgão técnico brinca com os gestores, para quem já foi gestor aqui sabe, onde já se viu 

uma obra onde foi só liberada só dez por cento, Lá no oeste paraense onde nós sabemos que 

nosso período de inverno é inverno, onde os gestores procuram receber os recursos, eles 

vibram quando recebem, Conselheira Lourdes, a senhora que já esteve à frente do município, 

vibra quando recebe no verão porque é no verão que se consegue fazer a obra, representante 

do Ministério Público. Aí você vê que dos dez por cento, um ano após é feita a vistoria, aí é 

brincar com o erário, não o meu patrono que ora se faz aqui presente, mas sim o órgão técnico 

fiscalizador porque um convênio na razão, no montante de 800 e tantos mil reais só ser 

repassado 75 mil reais e até hoje Conselheiro Julival, Conselheiro Odilon, somente esses 75 

mil reais foram repassados. E aí você vai com os dez por cento, um ano depois, passando 

período de inverno que eu convido cada um de Vossas Excelências aqui presentes a conhecer o 

município de Almeirim, a ir lá no período de enchente. Ora, se os Estados Unidos, que é os 

Estados Unidos quando sofre uma enchente dessa, tudo é levado por terra, quiçá Almeirim no 

oeste paraense. Estão penalizados por esses laudos aqui, por essas vistorias, Conselheiro 

Relator, eu aqui já pedi clemência muitas vezes por conta dessa vistoria, salve o Conselheiro 

Luís Cunha à frente dessa presidência dessa egrégia Corte de Contas no qual merece meu 

muito respeito. Eu já apelei aqui que fosse feito uma vistoria para ver se a obra está lá, a lei é 

clara e diz que no in dubio o pro reo, mas ante um inocente solto. E aqui se o senhor for ver, 

um ano após, é brincadeira Conselheiro Julival. Você repassar dez por cento do montante de 
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quase 900 mil, você sofrer todo o inverno, você querer encontrar os dez por cento intactos, mas 

você chegou lá e encontrou sete vírgula alguma coisa. Será que essa erosão Conselheira Rosa, 

será que a chuva não levou pelo menos um pouco da terraplanagem? Mas esse ginásio até hoje 

se encontra lá. Conselheiro André, Relator, ilustríssimo Conselheiro André, quanto à prestação 

de contas, ela foi deixada na Prefeitura pelo ex-gestor porque existiam vários aditivos e se só 

tinha sido liberado dez por cento, ele na boa fé deixou para que a contabilidade, para que o 

posterior encaminhasse de uma única vez e não faltasse com a verdade. Porque vistoriando lá 

os arquivos mortos, nós conseguimos encontrar os documentos, eu sempre digo que hoje o 

prefeito tem que ser um pouco advogado e um pouco contador, antes de ser gestor, ele tem que 

saber. Então Conselheiro André, eu queria ter a oportunidade de poder entregar a 

documentação, que Vossa Excelência recebesse para fazer uma nova apreciação, para que o 

meu patrono não fosse penalizado nesse processo, haja vista que ele nunca deixou de 

responder. É o meu manifesto. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de receber a 

documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. Não havendo 

divergência, a presidência proclamou que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição 

do relator. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2012/52455-9, que cuida da Tomada de 

Contas instaurada no Sindicato dos Pescadores Artesanais e Aquicultores do Município de 

Maracanã, responsável Domingos Carrera Nunes, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo disposição legal e regimental, foi 

ouvido o representante da Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo das multas 

regimentais cabíveis. Presente em plenário, o Advogado Fabrício Cardoso Farias, Procurador 

do responsável Domingos Carrera Nunes, manifestou-se, em sustentação oral, conforme o 

preceito da ampla defesa: Primeiramente bom dia a todos os presentes, à Presidente e seus 

pares, os ilustres membros desse Tribunal. Eu queria também desejar muitas boas-vindas ao 

Doutor Marcus Vinícius que está visitando nossa cidade, que além do açaí várias outras 

belezas nós temos, não só culinárias. Queria primeiramente pedir desculpa se destoar a voz, 

mas estou iniciando pela primeira vez aqui nesta Casa e fico feliz por ser com Vossas 

Excelências. Eu também gostaria de agradecer ao Relator, o Doutor André Dias, pela síntese 
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que preparou e que ajudou também a relembrar os fatos desse processo. Inicialmente eu 

gostaria de pedir prazo para juntada de procuração porque eu estou aqui em uma advocacia 

pro bono, acompanhando o senhor Domingos Carrera Nunes que é da cidade de Maracanã, a 

qual eu tive oportunidade de visitar. É uma cidade de belezas ímpares, assim como Belém, lá 

nós temos a Ilha de Maiandeua, Algodoal, Ilha de Mocooca de onde ele é oriundo, uma pessoa 

ribeirinha realmente, o responsável por esse Sindicato de Pescadores. E eu gostaria também de 

ser avisado, eu não sei se vou utilizar todo o tempo, mas três minutos se alguém puder me 

ofertar. Gostaria também de solicitar que gostaria de preliminarmente requerer a reabertura 

da instrução, tendo em vista que eu tenho aqui alguns documentos que infelizmente não foram 

apresentados à época. E o motivo ensejador da situação, gostaria até de apresentar o senhor 

Domingo Carrera Nunes, se o senhor pudesse levantar, é um senhor de 74 anos, fica à frente 

desse Sindicato, uma pessoa de origem humilde. Infelizmente esses documentos não foram 

apresentados na oportunidade, de prestação de contas regular, tendo em vista que ele perdeu, 

foram extraviados em uma viagem de van para Maracanã, é uma pessoa de idade já que nós 

temos que reconhecer. E justamente por esse motivo eu peço a reabertura e aqui apresento. 

Inicialmente eu gostaria de observar que o referido recurso de que se trata esse processo que 

nós estamos analisando hoje em dia, foi recebido no ano de 2008, ou seja, nove anos atrás, 

onde não foi apresentada a regular prestação de contas. Mas por qual motivo? Infelizmente, 

acho que todos sabem a dificuldade que existe nos interiores, infelizmente alguns empresários 

utilizam de má-fé ou até mesmo falta de habilidade na gestão de seus documentos, a qual 

impossibilitou do seu Domingos Carrera, o seu Meringote, conhecido lá em Maracanã, vocês 

podem perguntar quando forem, de ele apresentar a prestação de contas regular. Essa empresa 

infelizmente faliu e mais um motivo que ensejou e que dificultou apresentação da defesa dele 

nesse processo foi a situação de ter sido extraviado, os autos daqui do Tribunal de Contas 

terem sido extraviados, e precisaram ser restaurados em 2016. O que tornou esse lapso 

temporal muito extenso, o que tornou essa dificuldade que tanto a gente aqui nesse minuto. 

Existem precedentes sobre a prescrição quinquenal, decanal, vintenal acerca da situação, mas 

a gente tem que relembrar que é uma pretensão punitiva que ainda não foi concretizada. Então 

o legislador estabeleceu regras para todo e qualquer processo administrativo, no qual a 

administração tem o prazo de cinco anos para poder apurar e verificar todas as pretensões, 
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todas as necessidades que ela tem a vir de cobrar de seus jurisdicionados. Mesmo tendo sido 

aberta, instaurada a prestação de contas, a Tomada de Contas neste Tribunal em 2012, já se 

passaram mais de cinco anos, em que aquele senhor continua representando Sindicato, com 

todas as dificuldades, a gente sabe a dificuldade do interior, não estamos eximindo a 

responsabilidade dele, mas nós também sabemos a responsabilidade do peso da idade em 

gestão de documentos. Mas é uma pessoa que tem se mostrado ativa, representando no seu 

município, sempre trazendo benefícios. Por mais que a empresa tenha demorado a apresentar 

os equipamentos que foram extraviados, no valor de três mil 700 e alguma coisa, da qual não 

me recordo neste momento, eles foram apresentados. Infelizmente a nota foi apresentada 

também posteriormente e aí consta, depois de muita labuta ele conseguiu restaurar, inclusive 

na Asipag para poder fazer a juntada desses documentos. Basicamente nisso que consiste a 

nossa defesa e gostaríamos principalmente do pleito da reabertura da instrução. Obrigado 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de receber a documentação 

apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. Não havendo divergência, a 

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

Imediatamente, foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2015/51628-4, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Capanema, responsável Eslon Aguiar Martins, Procurador 

Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

disposição legal e regimental, foi ouvido o representante da Procuradoria que ratificando o 

parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

glosado, com aplicação das multas regimentais ao seu responsável, e, por fim, informa o 

encaminhamento de cópias dos elementos comprobatórios desse fato, contidos nos autos, ao 

Ministério Público do Estado do Pará, para as devidas providências de sua competência. A 

presidência tornou público que embora regularmente notificado, o responsável supra não esteve 

presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Em 

não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Não 

havendo divergência, a presidência proclamou que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/51479-9, que trata do Pedido 
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de Rescisão formulado por Álvaro Aires da Costa, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo disposição legal e 

regimental, foi ouvido o representante da Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pelo conhecimento e procedência do pedido de rescisão em apreço, a fim que o 

Acórdão nº 54.119/2014 seja rescindido e que seja proferido novo julgamento no sentido da 

regularidade com ressalva as contas do senhor Álvaro Aires da Costa, com aplicação da multa 

regimental e irregularidade com devolução do valor de R$50.000,00, com aplicação da multa 

regimental do senhor Miguel Pedro Pureza Santa Maria. A presidência informou que o 

peticionante, embora regularmente notificado não se fez presente e nem se fez representar à 

sessão. Pausa. O assunto foi à luz da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental. Em seguida, Sua Excelência proferiu a Proposta de Decisão no sentido de julgar 

procedente o pedido, rescindindo a decisão guerreada, passando a julgar as contas de 

responsabilidade do Senhor Álvaro Aires da Costa regulares com ressalva; devendo ser 

retomado o curso do processo de prestação de contas de responsabilidade do senhor Miguel 

Pedro Pureza Santa Maria no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) com a devida citação. 

Não havendo divergência, a presidência proclamou que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Neste momento registrou-se a ausência do 

conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2014/51856-8, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Maria de Lourdes Camarinha Rodrigues, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante da Procuradoria que 

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento e não provimento do presente 

Recurso de Reconsideração. A presidência tornou público que embora regularmente notificada, 

a recorrente supra não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para conhecer do 

recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Não havendo divergência, a presidência 

proclamou que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Registrou-se o 

retorno do conselheiro Luís da Cunha Teixeira ao plenário. Prosseguindo-se, foi anunciado o 
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Processo nº 2017/51906-8, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Edmilson 

Brito Rodrigues, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Daniel Mello. Tendo sido registrado o impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes na atuação desse processo. Cumprindo disposição legal e regimental, foi 

ouvido o representante da Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo 

conhecimento e, no mérito negado provimento, mantendo-se na íntegra a decisão 

consubstanciada no Acórdão nº 56.673. A presidência tornou público que embora regularmente 

notificado, o recorrente supra não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Em não havendo, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão no sentido de conhecer do Recurso de Reconsideração, para que, no mérito, seja-lhe 

negado provimento, mantendo-se na íntegra a decisão consubstanciada no Acórdão nº 56.673. 

Não havendo divergência, a presidência proclamou que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, foi anunciado o Processo 

nº 2017/51029-0, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Adécimo Gomes dos 

Santos, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, registrando-se o impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes da atuação nesse processo. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o 

representante da Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo 

conhecimento e desprovimento dos presentes Embargos de Declaração, confirmando-se na 

íntegra todos os seus termos do Acórdão nº 56.383/TCE/PA, de 14.02.2017, fls.231/232 do 

processo nº 2007/50411-1. A presidência tornou público que embora regularmente notificado, o 

embargante supra não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

conhecer dos Embargos, para no mérito, dar-lhe provimento parcial, excluindo a ausência do 

processo de licitação como um dos motivos para a irregularidade, mantendo-se os demais 

termos do Acórdão embargado. Não havendo divergência, a presidência proclamou que 

resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2015/51368-3, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal Temporário realizado 
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pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - Adepará, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo disposição legal e 

regimental, foi ouvido o representante da Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pela denegação do registro, com a cominação de multa à responsável na forma do 

art. 243, I, “b” do mesmo diploma, penalidade essa extensível à autoridade que autorizou a 

contratação sub examine e determinar pelo Colendo Tribunal a imediata cessação de 

pagamentos e ainda determinações à Casa Civil da Governadoria do Estado e Adepará e reiterar 

a necessidade de incluir no rol do art. 114 do Ato nº 63/12 da exigência de declaração do 

admitido quanto à obediência no parágrafo único do art.2º da LC nº 07/91. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para deferir o 

registro em caráter excepcional, com recomendações à ADEPARÁ. Consultado o Plenário, 

Suas Excelências assim votaram: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a divergência. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o voto do relator. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos (4x2), acatar o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/51323-1, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal Temporário realizado 

pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo disposição legal e 

regimental, foi ouvido o representante da Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pelo indeferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Em 

não havendo, Sua Excelência proferiu voto para denegar o registro. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências assim votaram: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Divirjo do relator para deferir o registro em caráter excepcional. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a divergência. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1573

divergência. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Acompanho o voto do divergente. Em seguida, a presidência proclamou que 

resolveu o plenário, por maioria de votos (4x2), acatar o voto divergente Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/51111-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Antonio 

Ferreira da Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante da 

Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. 

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

proposta de decisão para deferir o registro, com recomendação ao Igeprev. Não havendo 

divergência, a presidência proclamou que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição 

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

195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2003/51969-3, que trata do 

Ato de Pensão em favor de Gabriela Apollo dos Santos, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido 

o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito os autos 

opinou pelo deferimento do registro, e, ainda, que a beneficiária seja dispensada da reposição 

das parcelas indevidamente percebidas, visto estarem presentes os pressupostos que autorizam a 

aplicação da Súmula nº 249, do Tribunal de Contas da União. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Não 

havendo divergência, a presidência proclamou que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2009/52234-0, que cuida do Ato de 

Pensão em favor de Raimunda Maria da Conceição Cruz, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo disposição legal e 

regimental, foi ouvido o representante da Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos 

autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Em 

não havendo, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro com 

recomendações ao IGEPREV. Não havendo divergência, a presidência proclamou que resolveu 

o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 
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decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. 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, a palavra foi franqueada aos presentes. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Excelência, eu não sei 

como é lá no Tribunal de Contas da Bahia, Eminente Conselheiro Marcus Vinícius, aqui o 

decano é o último que fala é o primeiro que apanha, eu não sei como é lá na boa terra. Mas já 

que a Presidente anuncia a retirada de Vossa Excelência, conversava aqui com o Eminente 

Conselheiro Luís Cunha. Eu queria fazer alguns registros e era importante que Vossa 

Excelência estivesse presente porque são afetuosos e alguma coisa que nos liga muito. Todo 

esse sistema de controle externo que Vossa Excelência vem aprimorar com seu talento e seu 

conhecimento, trocar informações conosco no estado do Pará. É momento que a gente festeja 

muito porque assim como agia no meu tempo de apreciador de futebol lá antigo, que se dizia 

que havia dobradinha, tabelinha, Pelé e Coutinho nos campos de futebol, todo o controle 

externo brasileiro se deve, na essência, à criatividade fantástica de Rui Barbosa e à denodada 

participação de Serzedello Corrêa, o ícone paraense que nós temos aqui os seus restos mortais. 

De maneira que essa semelhança entre a Bahia e o Pará já seria extremamente feliz para nós 

realçarmos porque surgiu exatamente desta convivência extraordinária administrativa que 

resultou o sistema de controle externo do nosso país, a começar pelo Tribunal de Contas da 

União. Uma outra situação que eu gostaria de realçar também porque vai no bojo de tudo isso 

que eu digo, nós temos nesse momento dois acontecimentos a festejar e a torcer por eles. Nós 

estamos com o Conselheiro Cipriano em Belo Horizonte com o Conselheiro Sebastião Helvécio 

do Instituto Rui Barbosa, lutando junto ao legislativo do estado do Pará, às forças produtoras, 

pelo regaste daquilo que a Lei Kandir levou de dois estados brasileiros na nossa grande 

reivindicação em relação aos minérios. É o estado de Minas Gerais e o Pará que também se 

rivaliza não no sentindo da contenda, da emulação com Minas Gerais e estamos lutando por 

essa restituição ao longo do tempo para que o Pará possa de fato receber os recursos que a 

gente reivindica e agora com outros estados. E me lembro também, agora neste momento, não 

para registrar o momento de contenda, ou de disputa, ao contrário porque devemos até ser 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1575

uma disputa saudável de quanto mais produzir, melhor, dizer que o Pará disputa com a 

Bahia o privilégio dos maiores produtores de cacau. Então faço esta reflexão em que nesse 

momento que o Pará faz essa solicitação de restituição de recursos que daqui foram 

levados, a Bahia conosco também nos estimula para que a gente cada vez mais alcance o 

mercado mundial na produção cacaueira, e que muito o estado do Pará também aprendeu 

com o estado da Bahia. E dizer assim para temperar a afetuosidade, a saudação à Vossa 

Excelência, que no cancioneiro brasileiro e muito diz respeito ao estado do Pará, foi o 

Dorival Caymmi, da Bahia, que compôs o Ita no Norte, a saber: “tomei um ita no norte e 

fui pro rio morar, adeus meu pai, minha mãe, adeus Belém do Pará”, de maneira que a 

bandeia pelos representantes que tem aqui como Conselheiro Julival, a presença de Vossa 

Excelência, nós queremos registrar essa satisfação e dizer que também temos raízes que 

ligam o Pará e a Bahia. E queria finalmente, para registrar aqui, além da questão da Lei 

Kandir, eu queria fazer uma saudação muito mais como cidadão e muito menos como 

Conselheiro. O governo do estado inicia hoje uma peregrinação em direção à China e à 

Indonésia no sentido de abrir o mercado internacional para produção, nós somos 

exuberantes na agricultura, no minério, no pescado, na carne viva, na exportação que 

ainda não conseguimos verticalizar, mas eu não queria aqui fazer uma palavra que 

parecesse um elogio fácil a uma programação do governo. Eu quero realçar que nesta 

delegação que vai em busca de novos mercados para o estado do Pará, está presente uma 

delegação Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro André Dias, melhor dizendo, que de lá 

vieram como a Conselheira Lourdes e eu próprio, uma comitiva de deputados da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, de todos os partidos praticamente, então isso 

descaracteriza que seja uma ação partidária, e muito mais uma ação do estado. Então 

nesse momento que eu queria saudar a presença de Vossa Excelência nesta Casa, também 

ela é em um momento em que nós paraenses temos muita esperança que a Lei Kandir possa 

devolver ao estado que daqui muito levou, e que representa, eu vou dizer aqui no plenário 

Conselheiro Marcus Vinícius que todos nós em nossos estados temos as diferenças 

partidárias, aqui não se pode tratar de política partidária, mas é importante quando se vê 

que uma causa pode juntar todas as lideranças. Estamos fazendo assim pela Lei Kandir e 
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nesse direcionamento que o governo do estado vai em busca do mercado chinês e lá para a 

Indonésia, enfim, para o mundo asiático é salutar saudar que na delegação há uma 

composição pluripartidária. Portanto, representando o anseio da sociedade do Pará e eu 

queria em um momento feliz para nós, registrar a presença de Vossa Excelência neste 

momento auspicioso que penso que a sociedade do Pará pode esperar. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu vou 

passar a palavra ao Doutor Daniel, mas antes eu gostaria de convidar o Conselheiro 

Nelson para fazer a entrega do livro do Serzedelo Correia que sabe Vossa Excelência que é 

o entusiasta nessa obra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu fico muito honrado, mas eu gostaria de dividir 

essa honra com todos nós aqui para cercar o Conselheiro Marcus Vinícius. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Só rapidamente 

Conselheiro Nelson Chaves, só me permita fazer mais um adendo. Existe mais um laço 

comum, traço, que sobretudo nós Tribunal de Contas, temos com o estado da Bahia: a 

criação dos Tribunais de Contas foi da concepção originária, na minha análise do maior 

jurista que Brasil já teve, Rui Barbosa, ilustre baiano e Serzedelo Correia, nosso paraense. 

A partir dessa união entre um cidadão baiano e um cidadão paraense nasce a estrutura dos 

Tribunais de Conta, só para fazer mais esse traço lá na origem dos Tribunais de Contas 

que une a Bahia ao Pará. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vamos suspender um pouco para depois voltar à 

matéria administrativa, para registrar, para gente liberar o nosso Conselheiro. Nós já 

recebemos um convite sobre contas governamentais, é uma obra produzida por vários 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos, tem um artigo da Conselheira Substituta Milene. 

Vai ter o lançamento aqui através da Audicon, que está patrocinando o lançamento desse 

livro, no dia 02, às 18 horas aqui no nosso Centro de Memória e Vossa Excelência está 

convidado. E todos os Conselheiros já receberam. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Marcus Vinícius Barros Presídio: Presidente, eu peço permissão para quebrar 

o protocolo. Quando o Conselheiro Nelson Chaves estava falando eu ia pedir uma parte, se 

assim estivesse lá na sessão, mas sem dúvida nenhuma seria quebra de protocolo. Mas eu 
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saio daqui com o dever de missão cumprida, eu quero agradecer às calorosas citações e 

receptividade do povo do Pará, especialmente os funcionários e Conselheiros do Tribunal 

de Contas desse estado. Eu tenho viajado pelo Brasil em troca de experiências e do meu 

tempo de gestor, eu entrei pela vaga da Assembleia Legislativa e fui por 18 anos 

superintendente geral da Assembleia Legislativa lá da Bahia, com muito orgulho e de lá saí 

para fazer parte do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Eu tinha uma filosofia 

administrativa que sempre deu certo, que é: o que é bom se copia. Então eu acho que a 

troca de experiências, do que está funcionando bem nos Tribunais de Contas é que vai 

engrandecer o nosso Tribunal nessa luta pela manutenção das instituições. O país 

atravessa uma fase complicada, mas o que mantem esse país em pé é o bom funcionamento 

sério das instituições, então eu saio daqui com o dever cumprido e orgulhoso de ter 

participado de ontem e hoje. Não vou embora hoje, ainda temos trabalho a fazer, mas eu 

queria publicamente agradecer a cada um de vocês e aos funcionários que têm nos 

recebido tão bem. E uma coisa muito semelhante à da Bahia, realmente, sem falsa 

modéstia, é a receptividade do povo do Pará, eu só tenho a agradecer e deixo aqui o 

convite para a visita ao Tribunal de Contas da Bahia, o estado da Bahia com certeza irá 

recebê-los de coração e braços abertos. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós é que 

agradecemos à Vossa Excelência, a toda equipe, que estão presentes aqui conosco e 

sintam-se bem-vindos e esperamos que voltem também, em outros momentos conosco, 

momentos inclusive festivos. Obrigada. Vamos retomar a nossa sessão para matérias 

administrativas. Conforme distribuído na sessão ordinária do último dia 12/09, submeto à 

consideração plenária a solicitação para assinatura do protocolo de intenções a ser 

firmado por este Tribunal com a Fundação Pro Paz, que tem como objetivo a articulação 

de ações voltadas para a proteção da infância e adolescência no estado do Pará. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.951, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu quero sempre ratificar a 

minha posição que todas as ações nesse sentido, invariavelmente, o que eu puder fazer 
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para ajudar a colaborar. Portanto, aplaudo a assinatura do convênio. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Senhores Conselheiros, a presidência informa que foi distribuído através dos e-mails 

corporativos a proposta orçamentaria para o exercício financeiro de 2018 deste Tribunal 

de Contas, elaborado pela Secretaria de Administração, através da Diretoria de Finanças. 

A qual fica à disposição de Vossas Excelências para que na próxima sessão ordinária este 

plenário possa deliberá-la. 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 onze horas e quarenta e oito minutos (11h48min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 19 de setembro de 2017. 
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