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ATA Nº 5.499 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (21) do mês de setembro 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 

Luíz Teixeira Chaves, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin, 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 a digna representante do Ministério Público de Contas e, sob as 

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico as ausências dos conselheiros Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, por motivo de força maior e Julival Silva 

Rocha, para tratamento de saúde, e na oportunidade em que foram anunciados  os 

Processos 01 e 04 da pauta, da relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias de números 

2013/51714-0 e 2016/50097-1, foram retirados de pauta. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezenove (19) 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: 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 
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Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a 

ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 

sendo anunciado o Processo nº 2015/51421-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

Temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 

IGEPREV, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio 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 pelo indeferimento do registro, devendo ser determinada por esta 

Corte, a imediata cessação de todo e qualquer pagamento em curso oriundo do respectivo 

contrato, adotando-se as medidas cabíveis para a rescisão do mesmo, caso tenha sido 

prorrogado e que faça a devida Inspeção Extraordinária para apuração dos valores 

despendidos com as despesas consideradas irregulares, para efeito de ressarcimento, além 

da multa regimental e determinações ao Igeprev e à Casa Civil (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para indeferir 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 em caráter excepcional o registro. Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho 

o voto divergente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto divergente. Em seguida, a presidência 

proclamou que resolveu o plenário, por maioria (3x2) de votos, acatar o voto divergente. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53432-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Rosa Ferreira Lourenço, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, 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 sua proposta de decisão para 
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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 191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Essa presidência comunica 

ao douto plenário o recebimento do ofício de número 582 de 2017, emitido pelo Instituto 

Ruy Barbosa, cujo o texto além do comunicado sobre a realização do terceiro congresso 

internacional de controle e políticas públicas que irá acontecer em Curitiba, entre os dias 

17 e 19 de outubro, informa sobre a homenagem ao nosso tribunal de contas, o qual 

segundo o ofício sempre apoiou os projetos desse instituto, incentivando a continuidade de 

nosso trabalho e merece, portanto, todo o reconhecimento. Em seguida, o documento 

assinado pelo senhor presidente Sebastião Helvécio pede que encaminhe via e-mail um 

projeto ou boa prática que mereça destaque especial, nesse sentido, sugerimos a 

apresentação para o público tão qualificado, incluídas as delegações de outros países, o 

projeto que vem tendo destaque nesse tribunal do TCE Cidadão, que, leva como todos 

sabemos, a noções de cidadania e controle social aos jovens estudantes de nosso estado, e, 

inclusive foi uma sugestão, o TCE Cidadão é um projeto, eu quero louvar a iniciativa do 

nosso decano que teve a iniciativa de propor alguns anos atrás esse projeto, o conselheiro 

Nelson Chaves, e, que teve início quando ainda presidiu o conselho consultivo e, que, 

iniciou-se com o projeto cidadão de ensino fundamental, se estendeu ao ensino médio e 

hoje temos já uma experiência exitosa inclusive ao ensino superior com o TCE Cidadão 

universitário, então, é uma experiência exitosa a nossa corte de contas, e, nós estaremos 

recebendo uma comenda ao tribunal de contas do estado pela dedicação, por uma 

homenagem ao nosso tribunal por mais essa experiência exitosa em nossa corte de contas. 

Então, eu gostaria de compartilhar com esse plenário e dizer da nossa satisfação que 

faremos com todo o empenho, eu estarei lá representando essa corte de contas em Curitiba, 

porque é um evento que começa dia 17 à tarde estamos informados que receberemos essa 
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comenda lá em Curitiba em nome da nossa corte de contas, portanto, eu gostaria de dividir 

e de compartilhar com todos os nossos conselheiros e também com o Ministério Público 

que nos tem apoiado. A Doutora Silaine que já teve a oportunidade de participar desse 

evento, e nossa secretária de planejamento nos informou que, aliás, ou seja, a nossa 

diretora da escola de contas, a Doutora. Carla nos informou quando os conselheiros, a 

equipe do MMD-TC, que estiveram aqui, e, conversando sobre como funciona o TCE 

Cidadão, e eles ficaram maravilhados com as informações e a participação inclusive de 

servidores, vamos dizer assim, a espontaneidade dos servidores participarem, e, também 

dos conselheiros, conselheiros substitutos, e, do próprio Ministério Público participando dessa 

ação que vem dando certo aqui em nossa corte de contas. Então, eles também elogiaram muito 

o trabalho da escola de contas que passou a Doutora Rosa e depois teve a continuidade 

atualmente com o conselheiro Luís, e o projeto está tomando o rumo, não é conselheiro 

Nelson? Que eu acredito que não tem mais retorno, é um projeto que vai se estender, um 

programa junto a nossa corte de contas, que, busca o controle social dentro daquilo que 

realmente nós vislumbramos, portanto, eu gostaria de dividir essa alegria com vossas 

excelências, com os servidores e servidoras, com o Ministério Público de Contas, e dizer que 

estamos enviando todos os esforços para apresentar o trabalho na Bahia, no Educontas, não é 

conselheiro Luís? Vai ter o Educontas, onde a escola de contas vai apresentar esse projeto, no 

encontro nacional, no Educontas, em Salvador, na Bahia, na próxima semana. O conselheiro 

Luís, como presidente do Conselho Consultivo, a diretora da escola de contas, estarão 

apresentando esse projeto lá em Salvador. Eu gostaria também de dentro da matéria 

administrativa, em atenção à solicitação do conselheiro corregedor, o doutor Odilon Teixeira, 

que solicitou a essa presidência e convida a todos os nobres conselheiros e conselheiros 

substitutos para uma reunião no gabinete da presidência para a apresentação do painel 

gerencial de processos, ferramenta desenvolvida pela corregedoria em parceria com a 

Secretaria de Tecnologia da Informação, da coordenação do conselheiro Nelson Chaves, e 

possibilitará o desenvolvimento das atividades regimentais, da corregedoria e dos demais 

julgadores desse colegiado, de maneira célere e transparente poderão realizar a correição 

permanente nos processos sob suas respectivas relatorias, especialmente no que se refere ao 

cumprimento dos prazos processuais. A reunião acontecerá no gabinete da presidência após a 
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sessão plenária de terça-feira, previamente marcada, e, contamos com as ilustres presenças de 

todos os conselheiros e conselheiras substitutas. É importantíssimo, porque estamos 

trabalhando o processo eletrônico, e, concomitante a tudo isso temos que trabalhar essas 

ferramentas para que a gente possa concomitante estarmos todos aptos a inclusive depois 

programarmos cursos e orientações aos próprios técnicos também. Essa é uma primeira 

reunião para tratar sobre esse assunto, mas eu acho importante que nós tracemos uma linha de 

trabalho e de ação, e que a gente alcance também aos técnicos, a SECEX e a própria 

tecnologia de informação que está à frente desse trabalho. Será importante essa reunião, dia 

26, terça-feira, após a nossa sessão plenária. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, é mais para dar um bom dia a 

todos, ao conselheiro Luís, conselheiro Odilon, conselheira Rosa, doutora Silaine, que 

representa o Ministério Público de Contas, substituta Milene, Daniel e Edvaldo, servidores 

da Casa. E só um registro, conselheira e presidente, é que submeteu-se a uma cirurgia, o 

nosso companheiro aqui do plenário, o Ubirajara Andrade, felizmente, todas as 

informações, que se tem, que é um ato absolutamente revestido de sucesso e eu queria só 

que nós pudéssemos nesse momento dar uma força de apoio, bons fluídos nesse sentido e 

dizer que desejamos a ele uma breve e total recuperação. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu também me associo 

a Vossa Excelência, o Ubirajara é uma pessoa que sempre está aqui ao nosso lado, nos 

acompanha, na maneira discreta que ele é, uma pessoa muito batalhadora, e, hoje, ele está 

em repouso por conta da cirurgia que ele se submeteu e eu concordo com Vossa 

Excelência, que a gente deseje ao Ubirajara uma breve recuperação e sucesso na cirurgia 

que ele realizou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Eu quero enaltecer o convite feito pelo IRB, a Vossa Excelência que representará 

o TCE em Curitiba, no terceiro congresso internacional de controle e de políticas públicas, 

e, de fato, o TCE Cidadão, há algum tempo já idealizado pelo conselheiro Nelson Chaves e 

colocado em prática pela nossa instituição e ele vem já obtendo muitos êxitos, e é uma 

prática sim que deve ser replicada país a fora, então, eu parabenizo a Vossa Excelência eu 

cumprimento e tenho certeza de que nesse encontro que haverá Vossa Excelência 
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representará muito bem o nosso tribunal, e, eu tenho certeza também de que essa boa 

prática, essa experiência positiva que estamos colhendo aqui no Pará terá boa aceitação a 

todos aqueles que participaram daquele congresso, parabéns, presidente. E, renovar o 

convite feito por Vossa Excelência a respeito da reunião para a apresentação do painel 

gerencial de processos. É uma reunião inaugural em que será apresentado esse painel a 

todos aqueles que relatam os processos na Casa, ou seja, os conselheiros substitutos, e é 

uma forma que a gente em parceria com a Secretaria de tecnologia da informação, a 

corregedoria junto à Secretaria da Informação, coordenada de forma muito natural pelo 

conselheiro Nelson Chaves, a quem eu sempre rendo a sua equipe, a ele e toda a equipe da 

Secretaria de Informação, a predisposição em ouvir não apenas a corregedoria e o 

gabinete, mas a todos aqueles que assim desejam em tirar dúvidas de algumas questões, 

não apenas informática, mas como dos sistemas que o tribunal gerencia. O que é muito 

positivo, e o acompanhante do processo eletrônico que é de interesse de todos nós, esse 

painel muitas vezes a gente pensa o seguinte, qual é o tamanho do passe do tribunal e o que 

fazer e como mensurá-lo e como trabalhar isso para que ele seja debelado o mais 

rapidamente possível. Então, nós imaginamos em primeiro lugar, eu preciso conhecer a 

dimensão do problema que eu preciso enfrentar para poder tomar as iniciativas gerais a 

respeito desse suposto problema, então a gente nesse painel vai estar o tamanho, o volume 

de todos os processos que tramitam nessa Casa, por relatores, por quantidades de dias que 

eles estão tramitando, e inserimos nesse painel um controle que o MMD-TC já vem 

praticando em nome da ATRICON, que cada classe processual que tem o seu prazo 

específico, uma consulta que tem um prazo diferente de um processo de contas e de gestão, 

de contas de convênio, uma representação a denúncia que teve ter prazo para a prestação 

diferente, é um ato de registro também, então vivenciaríamos isso lá, e a partir disso, 

estamos criando alguns alertas e montando algumas estratégias, presidente, para depois 

junto com a correição que já foi planejada e está sendo nesse momento, estamos emitindo 

questionários junto a SECEX, para que nos respondam algumas questões e possibilitem 

que a gente monte uma estratégia para a correição também, e isso colabora muito. Então, 

essa primeira reunião é inaugural para a apresentação do sistema a todos aqueles que 
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relatam, haja vista que cada relator também realiza a correição permanente dos conselhos 

que estão sob a sua relatoria, e que é importante, e ela é inaugural. E, depois na sequência, 

até porque eu quero colher também as opiniões de todos aqueles e que esse aqui é um 

trabalho institucional, possamos estar todos aqui para resolver algo que nos incomoda, que 

é o passivo. E a após essa reunião a gente pretende depois junto as assessorias de todos os 

relatores, oferecer um treinamento para a utilização do painel, junto com a Secretaria de 

Tecnologia da Informação, era isso senhora presidente, obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Com relação 

ao assunto que o Doutor Odilon estava se referindo e não sei se nesse primeiro momento, 

mas em alguma outra oportunidade, eu pergunto se não seria de bom tom também convidar 

o Ministério Público? Já que eles atuam no processo, ou seria em uma fase futura? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não há 

problema algum, fica a critério da senhora presidente. Esse painel pode ser ou não 

ofertado ao Ministério Público de Contas, ele parte de uma estratégia gerencial interna, 

mas pode ser ofertado também, não há problema, fica à critério talvez em um segundo 

momento. Exatamente, até para quando ofertarmos termos algo já mais ajustado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, eu tenho certeza de que terça-feira deve ser apresentado a todos nós uma 

proposta muito interessante, da corregedoria, eu sempre falo com muita alegria desse 

trabalho institucional que o conselheiro Odilon desenvolve, período em que eu estive como 

presidente, ele deixou me deixou muito feliz ao fazer um trabalho grandioso na ouvidoria, e 

agora eu o vejo trabalhando com a mesma dedicação para apresentar a nível de 

corregedoria ao forte e consistente que, talvez seja a oportunidade que teremos para 

enfrentar esse problema que nos incomoda a tempo, que é a questão do passivo. E, 

apresentar a nível de corregedoria algo forte e consistente que talvez seja a oportunidade 

que teremos para enfrentar esse problema que nos incomoda a tempo, que é a questão do 

passivo. E, eu queria sugerir, eu não sei como a Secretaria planejou a próxima sessão 

plenária, se tem muitos processos ou não, julgamento marcado ou não, porque seria 

necessário termos bastante tempo para conversar, e se for uma sessão longa. Manifestação 
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da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Temos julgamentos marcados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Veja bem, se permite um aparte excelência, eu solicitei a presidência o 

agendamento, então, logo seja possível eu indiquei o gabinete da presidência por ser a 

melhor sala, pois é uma sala que vai nos permitir um certo conforto e existe uma tela, nós 

vamos ter toda a discrição necessária para tratar do assunto. O momento eu não posso 

definir, isso fica a critério da senhora presidente ela sugeriu a terça-feira, então eu penso 

que a Secretaria trabalhe, mas pode ser na quinta, senhora presidente, ou na quarta, fica a 

seu critério, eu só gostaria que todos os relatores estivessem presentes, por isso que eu 

explanei da importância do assunto, porque eu acredito que é a ponta de algum Norte que 

vamos começar porque alguns assuntos. Outro dia eu até posso ter sido ácido em algum 

comentário em relação a abordagem de Vossa Excelência, mas alguns assuntos internos 

precisam ser discutidos, porque eles vão aflorar aqui no plenário, excelência, e existem 

certos assuntos que a gente precisa discutir melhor internamente e resolve-los tão logo que 

seja possível. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu queria me manifestar e agradecer logo ao conselheiro Odilon, aliás, desde a 

ouvidoria, o momento que estamos agora na parte da Secretaria de Informática, da 

tecnologia e informação, melhor dizendo, esse entendimento tranquilo e muitas sugestões 

que ele tem apresentado, Carlos Gomes tem sido orientado com a equipe em muitas 

contribuições o conselheiro Odilon tem dado para a nossa Secretaria de Tecnologia e 

Informação e eu louvo isso, porque eu acho que compartilho daqueles que entendem que o 

trabalho conjunto e coletivo é que a razão do sucesso. E eu como conselheiro aqui já 

alguns anos, me confesso algumas vezes constrangido de relatarmos processos de 12 anos, 

10 anos, e eu acho que a grande crítica que os tribunais de contas, já estou antevendo aqui 

que ele vai propor a todos nós medidas quase entre aspas como se estivéssemos em guerra, 

medidas emergenciais que fujam da rotina e não vejo no horizonte como possamos superar 

esse passivo que agride a todos nós na sociedade de modo geral com a rotina de trabalho 

que os tribunais em geral obedecem, a partir desse encontro eu acho que é o fio do novelo 

para que a gente possa acompanhar, por exemplo, projetos de um processo que está sob a 
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minha relatoria, para advogar outros que possam não estar na minha dependência e talvez 

os conselheiros não saibam onde estão e ele vai e fica, e, entra aspas ao meu bel prazer, 

quer dizer, que tem um mecanismo que ele enfatizou de controle e nós temos que ter o 

controle dessa atividade e muitas coisas que ele fala agora ao final nós temos que 

efetivamente discutir logo entre nós, porque ao cabo acaba sendo discutido em uma sessão 

plenária e há muitas coisas a serem resolvidas e a serem encaminhadas no entendimento 

que se estabeleça entre nós, mas eu acho então que é o calcanhar de Aquiles das contas dos 

tribunais, exatamente esse passivo, as circunstâncias e o que eu estou tirando de 

diligências longas, mas não se pode mais continuar tolerando e estamos a cada sessão 

julgando um processo de 12, 15 anos, 10 anos, e ele perde o sentido, ele perde o objeto, o 

sujeito já morreu, e as chuvas todas são... as estradas, não é conselheiro Luís, já vieram, 

enfim, eu acho que é um momento de grande importância para o tribunal, eu quero inovar 

o trabalho do conselheiro Odilon nesse sentido, e da minha parte o que eu puder fazer 

minimamente para poder colaborar com a disposição de Vossa Excelência para o que for 

preciso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, eu novamente volto a ponderar sobre a sessão, geralmente sessão de 

julgamento marcada é imprevisível, são cinco processos com julgamentos marcados, 

Jorge? De repente pode terminar rapidamente, de repente não. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A 

gente poderia transferir para o dia 27, quarta-feira. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Não, mantém, quarta eu já não vou estar aqui, 

eu estou cumprindo a missão oficial determinada por Vossa Excelência eu fico preocupado, 

eu queria muito participar, porque, sinceramente eu estou ansioso e com muita esperança, 

conselheiro Odilon, para ver o caminho que devemos seguir. Eu confesso que não fico nada 

confortável com a sessão como a de hoje, eu não tenho um processo para relatar, quatro 

processos na pauta, e agora, não tem processo no meu gabinete disponível para relatar. O 

que tinha eu mandei andar. Ou deve ter alguns já na Secretaria à disposição para o 

julgamento marcado. E, então, a gente tem que analisar o todo, é isso que eu acho que o 

conselheiro Odilon vem apontando. E eu fico triste, eu tenho certeza de que o sentimento 
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toma conta de todos aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu estou preocupado, porque, por exemplo, pela área que eu fiquei 

responsável que é a da saúde, tem um acervo fantástico, eu posso dizer que estamos 

doentes sendo a área da saúde porque é muita coisa. Então tem a possibilidade de 

redistribuição inclusive com o talento e a força dos conselheiros substitutos, como fez 

Vossa Excelência na medida em que foi para a presidência. São assuntos que tem que ser 

colocados entre nós porque é humanamente impossível fazer dentro da rotina 

administrativa, e, a gente tem observado, só para concluir o raciocínio presidente, não sei 

conselheiro Odilon, nós temos que arrumar, ele vai ter que bolar uma estratégia de guerra 

para que a gente possa puxar esse passado e para que ele não seja tão passado assim. Mas, 

nos preocupa, o processo está lá em 2006, 2007, mesmo em 2010, é ruim para a gente 

nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Parece, conselheiro Nelson, que Vossa Excelência é o conselheiro que tem o maior número 

de processos. Parece que eu sou o terceiro em escala. E o problema não está nisso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não foi 

negligência, eu herdei uma área nesse aspecto rica em número de processos. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Não é. Eu devo ter mil e 

500 processos. Mas eles não estão concluídos para eu relatar, para eu trazê-lo ao plenário. 

Então o problema é assim, são os entraves ainda, no funcionamento da Casa, na 

tramitação da Casa, não é culpa do conselheiro. Eu digo que eu fico constrangido porque 

eu gostaria de ficar aqui e relatar os processos. A sessão anterior eu não tive nenhum e na 

de hoje também. E, hoje aqui a gente teve quatro processos na pauta, é só uma reflexão, 

isso não é bom para a instituição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se Vossa Excelência permite, conselheiro Luís Cunha, é 

nesse sentido que eu tenho esperança. Haverá de brotar ali, porque da crise sai a solução e 

nós vamos todos juntos ajudando ao conselheiro Odilon a tirar uma solução. Eu quero 

apenas dizer que o método rotineiro e adotado não tem sido positivo ao longo dos anos. Eu 

estou dando o depoimento que o mais atingido sou e o mais antigo, é preciso um novo 

caminho para que essa rotina se altere e a aceleração chegue. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Concordo plenamente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É preciso que 

se diga também que o nosso tribunal a partir da nova lei orgânica em 2012, no novo 

regimento interno, ele foi adotando outros parâmetros de distribuição processual. Hoje, 

não existe nenhum processo dentro da casa sem relator. Até pouco tempo atrás havia e isso 

querendo ou não contribuiu em parte para o passível, porque nós abrimos e a gente está 

falando na verdade que o tempo processual é um conceito que vai ser melhor esclarecido 

na reunião. Mas, hoje, conselheiro Luís Cunha como não há processos sem relatores, 

Vossa Excelência como preside a instrução, todos os relatores podem chamar a área 

correspondente e a partir do painel Vossa Excelência vai ter o acesso a quais são os seus 

processos, onde estão e Vossa Excelência vai poder questionar o porquê do motivo de estar 

parado. E já sabemos alguns motivos, e por isso fizemos o concurso, não tínhamos técnicos 

suficientes. Mas também a gente precisa criar estratégias e procedimentos acompanhando 

todo o desenrolar. Eu sempre brinco aqui que quando eu era criança eu entrava em uma 

agência bancária e havia 60 caixas. Hoje, se o senhor entra em uma agência bancária que 

tem dois caixas, um para prioridades e outro para não prioridades. A tecnologia da 

informação, estamos atrás do processo eletrônico. E também temos que ter noção de que a 

que passo anda isso, e estamos caminhando, e conectar tudo isso hoje, o conhecimento e a 

informação conjuntamente elas têm que andar associadas com as nossas estratégias de 

planejamento para podermos moldar a realidade ao nosso redor. E então, a nossa casa ela 

vem evoluindo, ao decorrer da sua história em alguns aspectos, e eu tenho certeza de que 

está caminhando para a frente. Agora, a gente precisa contornar alguns gargalos que 

ficaram no meio do caminho, e, para isso, essas reuniões são importantes para que a gente 

monte algumas estratégias, eu pretendo apresentar o painel e ouvi-los, todos os relatores e 

colher todas as situações possíveis e a partir disso, e aqui a conselheira Rosa não me furtei 

a esquecer de hipótese nenhuma, só que em um primeiro momento eu não vejo, agora, a 

participação do MPC, mas em um segundo momento o MPC é um autor importante para 

acompanhar também e corroborar essas estratégias que pretendemos eventualmente 

colocar a prática. E, agora como a estratégia é construída da instituição, independente de 
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quem seja o corregedor, e, por isso que contamos com o apoio de todos. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro 

Odilon, já me antecipando, eu sou entusiasta dessas mudanças, torço muito por Vossa 

Excelência e eu creio que virá coisa boa da corregedoria, eu estou muito ansioso para essa 

reunião de terça. E senhora presidente, só para fechar essa parte, eu estava na presidência 

quando o procurador geral de contas, o Doutor Felipe, por ofício manifestou o desejo de 

um encontro do Ministério Público com o tribunal e eu me refiro aos membros, justamente 

para discutir esses problemas em relação principalmente a processos, e para a gente 

firmar entendimentos que eu acho que na hora em que a gente sentar à mesa, e discutir 

esse problema certamente muita coisa pode fluir melhor, então aqui a Doutora Silaine, a 

gente poderia novamente a senhora poderia levar ele para procurar ele procurar a 

presidente Lourdes Lima, para ver se a gente marcaria uma agenda, então eu acho isso 

muito importante. E na hora que você está no Ministério Público para pontuar algumas 

coisas que no entendimento deles a gente pode até estar indo em outra direção ou até a 

gente dizer ao Ministério Público que não é bem assim, a gente está entendendo que tem 

alguma diligência aqui ou ali, e talvez a gente possa evitar e não é muito apropriado, 

então, eu acho que a gente tem que ter esse diálogo com o Ministério Público, porque é de 

conhecimento de todos que muita coisa mudou de dois anos para cá no Ministério Público. 

A forma de atuar, e eu acho isso importante, Doutora Silaine, eu acho que foi uma 

evolução extraordinária do Ministério Público de Contas, mas, já tem alguns pontos de 

repente que a gente precisa conversar, eu acho que talvez não seja a melhor solução e 

como a gente trabalha juntos, a gente tem que juntos encontrar as soluções. Porque eu 

acho que o caminho que o Doutor Odilon vai mostrar para nós vai ser muito bom, mas 

também eu creio que em seguida tenha que dialogar com o Ministério Público, e a outra 

parte eu acho que é envolver a Secretaria de Controle externo com os setores da Casa, e eu 

acho que tem que ser um esforço de todos nós. Porque o conselheiro Odilon falou bem, a 

coisa acaba chegando aqui. E não é muito apropriado chegarem aqui problemas que 

aconteceram há 12 ou 13 anos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Luís Cunha, no meu pedido eu solicito a 
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participação do secretário de controle externo, o secretário geral, o Dr. Tuffi, e o do 

secretário de tecnologia da informação, são na minha visão três áreas estratégicas dentro 

da Casa, e a gente precisa participar e contar a realidade deles para nós também para 

ponderarmos juntos. São atores ao meu entender extremamente relevantes para essa 

discussão e pela condição, ao conselheiro Odilon que Vossa Excelência com certeza 

acompanha também e é um ponto a ser destacado, porque é um ponto positivo é que essa 

conversa, vamos dizer assim, entre a Secretaria e a SECEX e a SETIN está 

permanentemente ocorrendo. É um consentimento que nós encontramos todos, e o 

conselheiro Odilon tem contribuído muito nesse sentido, para que haja essa interação que 

não possa de forma alguma haver uma departamentalização do que está sendo feito. É um 

trabalho, de fato, e está sendo começado e ajudado por todos, no sentido de que não haja 

uma fronteira entre a Secretaria, a SETIN e a SECEX e todos estão no mesmo sentido. E 

quero ressaltar essa colaboração que tem existido entre esses três setores, especialmente 

porque foram citados aqui. O conselheiro com certeza concorda com isso. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com 

certeza, conselheiro Nelson, o conselheiro Odilon tem toda a razão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora presidente e 

conselheiros, bom dia a todos. Eu também gostaria de assomar a fala dos conselheiros que 

me antecederam e louvar a medida adotada pela corregedoria, especificamente pelo 

corregedor, pelo conselheiro Odilon, de sempre com muita ousadia e audácia, eu diria e 

logicamente com muita propriedade, realizar um estudo para um enfrentamento de um dos 

maiores problemas do tribunal de contas do estado e talvez não seja muito específico 

nosso, de um modo geral do controle externo brasileiro que é o passivo. Mas, o nosso 

passivo aqui todos nós sabemos que é um passivo que realmente chegou a uma dimensão 

alarmante e que nos impede, conselheiros, de atuar com mais efetividade naquilo que dá 

realmente um maior retorno da nossa função institucional, da nossa missão, que é inibir, 

impedir e contribuir para o bom gasto da coisa pública, do dinheiro público. Me parece 

que isso pode ser feito com auditorias concomitantes, auditorias até mesmo preventivas, 

auditorias operacionais e o que em grande medida não podemos fazer em razão da nossa 
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ocupação com um passivo, e, até mesmo esses julgamentos de processos de 12 ou 10, 15 

anos, a efetividade desses julgamentos ela é mínima, nós acabamos fazendo um trabalho 

burocrático, um trabalho muito posterior ao que deveria e me parece que era um momento 

realmente de ser enfrentado esse grande problema. Então, eu parabenizo ao conselheiro 

Odilon pela iniciativa, e, levando-se em consideração a sua capacidade já demonstrada 

aqui em outras atividades e sabemos que o resultado disso deve ser realmente importante 

para as atividades do tribunal, eu me solidarizo e a sua coragem de enfrentar isso 

demonstra muito da sua personalidade, da sua capacidade e principalmente do seu zelo no 

seu fazer. Mas, parabéns ao conselheiro e eu acho que podemos de alguma forma 

contribuir em relação a isso. E, certamente o processo eletrônico é um grande passo para 

ajudar a redução do passivo, mas não vai ajudar a redução do passivo já existente, porque 

sabemos que o processo eletrônico ele vai facilitar e muito a nossa vida, mas, a partir dos 

processos autuados eletronicamente que são daqui para frente. Pouco se terá a atuação 

daqui para trás, do que já existe de passivo, mas, a SECEX tem técnicos de extrema 

competência, e certamente muitas sugestões virão de lá além dos relatores para a solução 

desse grande problema e temos também, senhores conselheiros, alguns paradigmas, alguns 

tribunais de contas que podem ou que pode e deve ser copiado. Nós temos o tribunal de 

contas da união que é a nossa maior referência em relação a diversos assuntos, e também é 

no trato e no cuidado com a atuação junto ao passivo. E tem delas experiências no tribunal 

de contas da união, assim como o tribunal de contas do Piauí, de Pernambuco e do Mato 

Grosso, que são nesse sentido referência de baixo ou quase nada de passivos processuais. 

Então, eu acho que nós podemos fazer alguns estudos interessantes e algumas 

contribuições. E eu acho que não pode ficar de fora uma estratégia de alguma adoção de 

uma matriz de risco, conselheira Lourdes, para atuar no nosso passivo já existente e 

assumir realmente que esse passivo deve ser eliminado o mais brevemente possível para 

que possamos atuar com mais efetividade naquilo que de fato é a nossa missão institucional 

e não ficar julgando o processo de 12 anos, eu acho que isso não traz uma contribuição tão 

efetiva assim para a sociedade o quanto ela espera de nós. Era essa a minha fala inicial, e, 

também antecipar que na terça-feira, eu não estarei presente, estarei no Maranhão, a 
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serviço da ATRICON, e, gostaria muito de participar dessa atividade, mas eu tomarei pé da 

situação com os meus pares e darei as minhas contribuições no momento certo, obrigado 

presidente pela palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Essa presidência através da Secretaria encaminhou os 

envelopes com o ofício do presidente da Assembleia Legislativa convidando para os 

lançamentos, o deputado Márcio Miranda encaminhou ontem até a presidência uma 

comissão de servidores que estiveram nos entregando um ofício e também pediram que 

essa presidência encaminhasse a cada um dos senhores, inclusive, não trouxeram para os 

substitutos, nós pedimos que mandassem também o Ministério Público, e encaminhassem 

que no dia 27 de setembro, estarão lançando um livro, o “Parlamento Paraense na 

Construção da Cidade de Belém”. E, eles estarão fazendo o lançamento desse livro no 

antigo palácio do governo ao lado da Assembleia Legislativa, então, eles trouxeram para 

cada conselheiro um ofício, um convite em razão do tempo e pediram que essa presidência 

os acompanhasse e compartilhasse, e como eu percebi que faltam para os conselheiros 

substitutos, e também para o Ministério Público, eu pedi que os mesmos encaminhassem a 

eles. E os nossos conselheiros que já estão identificados em seus ofícios, eu gostaria de dar 

conhecimento e entrega a cada um dos senhores, se puderem se programar aqui no 

parlamento, oriundo do parlamento temos cinco conselheiros. Conselheiro Nelson foi o 

primeiro, segundo. A segunda vim pelo parlamento e eu estou aqui, o terceiro conselheiro 

Cipriano e quarto é o conselheiro Luís e o conselheiro André apesar de não ter vindo 

diretamente pela vaga indicada pelo parlamento, mas ele também teve a oportunidade de 

ser deputado estadual e federal. E, então ele passou por aquela casa legislativa, e, todos os 

cinco temos assim uma afinidade com o poder legislativo estadual, portanto, mesmo os que 

não tem essa afinidade, mas eles tiveram, o deputado Márcio Miranda teve a honra de 

mandar o convite aos outros colegas. E eu vou mandar também para o Ministério Público e 

demais conselheiros substitutos. Ninguém mais se manifesta, agradeço a Deus, agradeço 

ao conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Luís Cunha. Eu agradeço ao conselheiro 

Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia, aos conselheiros substitutos Milene, Cunha, 

Daniel Mello, Edvaldo Souza, agradeço também a nossa procuradora, a Doutora Silaine 
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que veio aqui nessa sessão brilhantemente representar o Ministério Público de Contas. 

Agradeço a todos os servidores e servidoras dessa corte de contas, e agradecemos também 

aos jurisdicionados, agradecemos aos nossos internautas que nos acompanham pelas redes 

sociais, muito obrigado, em nome de Deus, está encerrada essa sessão plenária de hoje. 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 vinte e um 

minutos (10h 21min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 21 de setembro de 2017. 
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