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ATA Nº 5.500 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (26) 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da 

Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira, além dos Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, 

o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente a 

digna representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Justifico as ausências dos conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Rosa Egídia e 

Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior e Daniel Mello participando da Comissão de 

Garantia de Qualidade do MMD/TC junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Em 

razão da ausência de quórum, deixou de ser apreciada e colocada para votação nesta data a ata 

da sessão ordinária do dia doze (21) de setembro. Neste momento se registrou a ausência em 

plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Em seguida não 

havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário a leitura da 

pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2011/51503-1, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Colares, responsável Ivanito Monteiro Gonçalves, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado, ficando solidariamente em débito os senhores 

Ivanito Monteiro Gonçalves e Maria do Socorro da Costa Coelho e aplicação das multas 
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regimentais extensiva aos senhores Maria do Socorro da Costa Coelho e Nilson Pinto de 

Oliveira. Pausa. Presente em plenário, o Advogado Manoel Filho, manifestou-se, em 

sustentação oral, conforme o preceito da ampla defesa contido no Regimento Interno do 

TCE/PA: Excelência, eu vou abrir mão da sustentação oral, devido a opinião do Relator em 

relação a aplicação de multa. O relatório final ele não cita, inclusive a aplicação da multa ao 

professor Nilson Pinto, os laudos foram juntados em tempo hábil. Eu entendo que seria 

desnecessário fazer a defesa nesse sentido. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/50096-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Ivanise Coelho 

Gasparim, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

fixando o prazo para retorno na sessão ordinária de 03-10-2017. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2008/53243-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos 

Filhos e Amigos de Santa Bárbara do Pará, responsável Claudinéia Silva Barros, Procuradora 

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

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

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

das contas, com aplicação das multas regimentais a responsável, extensiva ao senhor Pio X 

Sampaio Leite e expedição de determinações a Asipag e a Associação dos Filhos e Amigos de 

Santa Bárbara do Pará. Pausa. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva com 

recomendações à Associação dos Filhos e Amigos de Santa Bárbara do Pará. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 
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foi anunciado o Processo nº 2014/50074-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação de Produtores Rurais de Aturiaí, responsável Selma Cunha da Silva, tendo o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira arguido suspeição em relação a 

estes autos. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais a responsável, ficando solidariamente em débito a Associação de Produtores Rurais 

de Aturiaí e a senhora Selma Cunha com inabilitação a funções públicas. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares e condenar solidariamente responsáveis em débito para com o 

erário estadual a senhora Selma Cunha da Silva e Associação de Produtores Rurais de Aturiaí 

na importância de R$126.300,00 (cento e vinte e seis mil e trezentos reais), aplicar a cada um a 

multa no valor de R$12.630,00 (doze mil e seiscentos e trinta reais), pelo débito apontado e, 

ainda, aplicar a responsável a multa de R$907,00 (novecentos e sete reais), pela instauração da 

tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53473-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação da Casa Familiar Rural de Igarapé-Miri, 

responsável Romildo Corrêa Fonseca, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi 

o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e, ainda, responsabilidade 

solidária da autoridade administrativa concedente à época competente, bem assim da pessoa 

jurídica beneficiária. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A 

matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Presidente, eu quero apenas em discussão, chamar a atenção 
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para algo inusitado nesse processo, eu citei uma preliminar sobre a citação. Se, por ventura, o 

pleno acolher essa preliminar, os autos serão convertidos em diligência. Se o pleno não 

acolher, eu passarei a análise do mérito. Conselheiro Odilon, nesse processo aqui eu só citei 

uma preliminar sobre a citação, se, por ventura, o pleno acolher essa preliminar, os autos 

serão convertidos em diligência para proceder a citação. Se não, se o pleno não acolher, eu 

passarei à análise do mérito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Bom dia, Conselheiro Cipriano, Luís Cunha, André Dias, Procurador Geral de 

Contas Felipe, nobre Julival e Edvaldo. Senhoras e senhores, gostaria de entender melhor, 

doutor Julival, a preliminar. Por que fazer uma citação? A quem, afinal? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Eu entendo que a citação 

feita por edital foi inválida. No meu entender. Por isso, eu vou apresentar para vocês a 

proposta para o pleno. Caso o pleno acolha e entenda como eu entendi, os autos serão 

convertidos em diligencia, para localização das pessoas. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Foi na vigência regimental nova, ou na anterior? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Na 

anterior, mas a citação por edital, em ambos os períodos eu entendo que seria falha, nesse 

processo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Tanto o responsável quanto a pessoa jurídica, não é? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas o novo endereço é certo? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: É isso que 

eu vou propor, vou esmiuçar aqui no processo. Eu entendo que não foram enveredados todos 

os caminhos para a localização da pessoa. É sobre aquela situação de não procurado, 

Conselheiro Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, gentilmente. Me parece que esse é um caso semelhante daqueles 

com que existe uma sede do Correio na cidade e ela faz uma comunicação para que a pessoa 

procure no Correio a notificação. O Correio, depois, informa que não foi procurado quando, 

na verdade, a pessoa não foi localizada. É isso, mais ou menos? Às vezes o Correio não vai até 

a pessoa, mas ela anuncia dizendo que a pessoa deve procurar, lá. Às vezes, o Correio alega 

que não encontrou a pessoa. Já aconteceu até comigo, eu pedi uma situação, o endereço que 
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eles foram entregar não localizaram e depois eu recebi o comunicado que eu deveria procurar 

o Correio. Interessante que, para eu receber não foi possível, mas o comunicado para eu 

procurar o Correio eu recebi. Eu fui procurar o Correio e recebi o que eu tinha solicitado. Eu 

acho que é um caso desse e nesse caso, talvez, o Conselheiro Julival tenha razão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu fico olhando para o 

Município de Igarapé-Miri. Associação da Casa Familiar Rural. Subentende-se que é nas 

ilhas, por ali. Se olhar um Iguarapé, o mais famoso, Rio Merú, o Igarapé-Miri é uma loucura. 

Duas horas em uma rabeta e você não chega, talvez, em uma comunidade dessas. Se for o 

Castanhal do Caji, também não é diferente. É uma área rural de difícil acesso Igarapé-Miri. É 

algo parecido com Abaetetuba, com Barcarena, é difícil acesso. Eu prefiro dar a oportunidade, 

em nome da boa defesa e do contraditório, eu vou com a preliminar. Concordo. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Eu vou apresentar a 

proposta sobre a preliminar, as razões. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Perfeito, eu acho que é esse o caminho. É uma nova oportunidade 

para defesa, é isso que Vossa Excelência vai propor? Para citar a pessoa? Perfeito. Estou de 

acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: É 

isso que eu entendo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Presidente, nada impede que ouçamos os fundamentos da preliminar de sua 

Excelência, o Conselheiro Substituto Julival e apreciamos dar oportunidade na sequência. 

Acho que podemos ouvir sim, tranquilamente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com a palavra, o Conselheiro 

Substituto para proposta de decisão com relação a preliminar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: De início, como eu citei, no inciso primeiro 

do artigo 12, cumulado com inciso primeiro do artigo primeiro e do artigo 155 do Regimento 

Interno, trago a apreciação deste egrégio colegiado a questão pertinente a regularidade da 

citação ficta dos responsáveis pelas contas, por conta o procedimento levado a cabo, no bojo 

deste processo, o qual reputa-se insuficiente para caracterização de citação por edital, tem 

sido observada em vários processos de minha relatoria, razão pela qual, em deferência ao 

tratamento equânime que deve ser dispensado aos jurisdicionados deste tribunal, convém que a 

solução da questão deva pautar-se por critérios objetivos e públicos, o que será melhor 
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atingido por meio de deliberação deste tribunal pleno. Assim sendo, verifica-se que as citações 

de Romildo Corrêa Fonseca, signatário do convênio e responsável pelas respectivas contas e 

da Associação da Casa Familiar de Igarapé-Miri, responsável solidária, por eventual débito 

apontado, não foram entregues nos respectivos endereços, porquanto retornaram com a 

informação de não procurado. Motivo pelo qual, a secretaria geral considerou os destinatários 

como não localizados e, ato contínuo, realizou a citação editalícia. Não obstante, o 

procedimento adotado, convém salientar que a citação ficta, por edital, nos termos no artigo 

212 do Regimento Interno desta corte de contas é medida excepcional, somente adotada 

quando a comunicação expedida restar infrutífera por estar o destinatário em lugar ignorado, 

incerto ou inacessível. Na hipótese dos autos, as comunicações postais desta entidade 

convenente, folhas 55, e do seu titular, folhas 53, restaram prejudicadas pois foram devolvidas 

pelos Correios com a informação não procurado. Em razão disso, necessita-se certificar 

quanto a regularidade do procedimento adotado pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, tendo em vista que os endereços constantes as correspondências em questão, são 

da zona rural do Município de Igarapé-Miri. Nesse sentido, contata-se que a Lei 6538 de 78, 

que regulamenta os serviços postais prevê, artigo quarto: É reconhecido a todos o direito de 

haver a prestação do serviço postal e do serviço de telegrama, observadas as disposições 

legais e regulamentares. Artigo 14: o objeto postal, além de outras distinções que venham a ser 

estabelecidas em regulamento, se classifica; inciso terceiro: quanto ao local de entrega; alínea 

A: de entrega interna - quando deva ser procurado e entregue em unidade de atendimento da 

empresa exploradora; alínea B: de entrega externa - quando deva ser entregue no endereço 

indicado pelo remetente. Por sua vez, a Portaria número 567 de 29/12/2011 publicada do 

diário oficial da união de 30/12/2011, de lavra do Ministro do Estado das Comunicações, que 

trata da entrega dos objetos postais básicos, contenha os seguintes preceitos, artigo primeiro: 

a entrega postal de objetos dos serviços de carta e cartão postal, de impresso, de encomenda 

não urgente e de telegrama será realizada da seguinte maneira; inciso segundo: interna, 

quando o objeto postal deva ser procurado e entregue ao destinatário em unidade do Correio. 

Artigo segundo: a Empresa de Correios e Telégrafos deverá realizar a entrega externa em 

domicílio nas localidades, sempre que atendidas as seguintes condições; inciso primeiro: 

houver correta indicação do endereço de entrega no objeto postal; inciso segundo: possuir o 
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distrito mais de 500 habitantes, conforme o censo do IBGE; inciso terceiro: as vias e os 

logradouros ofereçam condições de acesso e de segurança ao empregado postal; inciso quarto: 

os logradouros e vias disponham de placas indicativas de nomes instaladas pelo órgão 

municipal ou distrital responsável; inciso quinto: os imóveis apresentem numeração de forma 

ordenada, individualizada e única; inciso sexto: os imóveis disponham de caixa receptora de 

correspondência, localizada na entrada, ou haja a presença de algum responsável pelo 

recebimento no endereço de entrega. Artigo quarto: a entrega interna do objeto postal somente 

será realizada em unidade da Empresa de Correio de Telégrafos, quando; inciso primeiro: as 

condições definidas nos artigos segundo e terceiro desta Portaria não forem integralmente 

satisfeitas; inciso segundo: o objeto, por suas características, tais como peso e dimensões, não 

possibilite a entrega externa, ou; inciso terceiro: as características do respectivo serviço ou o 

endereçamento do objeto assim o determinar. Parágrafo único: no caso de distritos com menos 

de 500 habitantes, o objeto ficará disponível na Unidade Postal mais próxima do endereço 

indicado. Artigo sexto:  no caso de impossibilidade de entrega ao destinatário ou a quem de 

direito, por qualquer motivo, o objeto será devolvido ao remetente, exceto no caso de 

impressos sem devolução garantida ou automática, os quais serão destinados a refugo. Da 

leitura desses comandos normativos depreende-se que os Correios não realizam entrega 

externa de telegrama na zona rural, pois neste caso o endereço do destinatário não atende as 

previsões previstas nas regras supramencionadas. Nessa hipótese, adota-se o procedimento da 

entrega interna, no qual a correspondência é enviada para uma unidade mais próxima do 

Correio, onde permanece por determinado período. Caso não seja procurada pela interessada, 

ela é devolvida ao remetente. Acerca desse modo de execução dos serviços postais, a segunda 

turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ao julgar a apelação interposta pelo 

Ministério Público Federal contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública, 

reconheceu a legitimidade das condicionantes supramencionadas, consoante se infere na 

ementa do julgado abaixo. Vou ler apenas a parte mais importante, peço permissão para tanto, 

sra. Presidente. “Inciso quinto: a Lei número 6538 de 78 – isso é o que diz a ementa – ao 

regular os diretos e obrigações pertinentes ao serviço postal, estabelece as modalidades de 

entrega interna e externa do objeto postal, consoante expressa disposição no artigo quarto, da 

referida Lei, a Portaria número 567 de 29 de dezembro de 2011 do Ministério das 
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Comunicações, ao regulamenta-la, dispôs sobre a entrega que objetos de serviços postais 

básico pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Inciso sexto: a própria Lei de 

regência previu a possibilidade e entrega interna em casos específicos, como as dos autos. Não 

se pode exigir dos Correios a entrega postal em domicilio, de modo que a referida Portaria 

número 567 de 2011 só cumpriu o seu papel regulamentador estabelecendo critérios objetivos 

para se estabelecer a obrigatoriedade da entrega externa. Em parecer acostado nos autos, 

opina a Procuradoria Regional da República da Quarta Região, pelo improvimento da 

apelação e do reexame necessário, uma vez que o Sítio Quebra, comunidade localizada na 

zona rural do Município do Ceará, não preenche os requisitos previstos do inciso quarta e 

quinto, do artigo segundo, da Portaria 567/2011 do Ministério das Comunicações, que dispõe 

sobre e entrega de objetos e serviços postais básicos pelo Correio, uma vez que não possui 

ruas com placas indicativas ou numeração das casas de forma ordenada”. Vê-se, portanto que, 

em caso, a frustação da comunicação postal não decorrera de falha na prestação do serviço 

pelos Correios, mas do fato dos destinatários não terem se dirigido a agência dos Correios de 

Igarapé-Miri para retirar suas correspondências. Diante desse quadro, resta saber se o 

procedimento adotado pela secretaria geral foi suficiente para caracterizar a hipótese 

excepcional da citação editalícia. Nessa cena, observa-se que, atente a devolução dos 

telegramas citatórios pelo Correio, a secretaria, de pronto, certificou o fato nos autos e, ato 

contínuo, promoveu a citação pelo Diário Oficial do estado. Ocorre que, o endereço para qual 

foi enviado a citação do responsável foi extraído do banco de dados da Receita Federal, 

providência padrão nos feitos de tramitam nesta egrégia corte de contas. Não obstante, em 

casos análogos, ou seja, em que a correspondência foi devolvida sem a comprovação de 

entrega no endereço do destinatário, o Tribunal de Contas da União, que também utiliza os 

banco de dados da Receita Federal como ferramenta padrão para identificação dos endereços 

dos seus jurisdicionados, mal grado reconheça a grande valia das informações constantes 

nessa base de dados, tem entendido que não são suficientes para a caracterização do 

destinatário como não localizado para efeito de citação ficta. Nessa linha, o Ministro Benjamin 

Zymler, em voto vencedor apresentado ao plenário daquele tribunal, reconheceu a nulidade da 

citação editalícia com o esteio nas seguintes razões: mais uma vez, eu peço vênia para ler 

apenas a aparte mais importante – “retornando ao cadastro mantido pela Receita Federal, a 
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obrigatoriedade de se manter atualizado o registro decorre do artigo 30 do decreto 3000 de 99, 

o qual estabelece ser obrigação do contribuinte a comunicação da mudança de domicílio, no 

prazo de 30 dias. Essa comunicação ainda, segundo a norma, também poderá ocorrer quando 

da declaração anual de rendimentos da pessoa física. A não localização do responsável no 

endereço indicado, por sua vez, autorizaria a intimação do contribuinte por meio de edital, nos 

termos do artigo 23, parágrafo primeiro do decreto 70.235 de 72, que dispõe sobre o processo 

administrativo fiscal. Nessa moldura jurídica, a secretaria de recursos entende que o 

responsável deu causa a sua não localização, de forma que não pode alegar a nulidade da 

notificação por via editalícia, sob pena de ser beneficiaria da própria torpeza. Com efeito, o 

cadastro de pessoas físicas da Receita Federal é uma poderosa ferramenta para a identificação 

do domicílio de pessoas que devam ser notificadas para e, o querendo, apresentarem defesa 

nos processos no âmbito dessa corte de contas. A consulta a cadastro, registro, é o 

procedimento padrão adotada para tanto pelas unidades técnicas do TCU, entretanto, não é 

comum entre os cidadãos comunicar a Receita Federal eventuais mudanças de domicílios, tão 

logo elas ocorram. Principalmente entre aqueles que não vislumbram que suas declarações 

possam ser objeto de maiores questionamentos por parte do fisco. Como razão para tal 

conduta, pode citar as dificuldades burocráticas para essa atualização tempestiva e o próprio 

desenvolvimento da tecnologia da informação, o qual permite que os contribuintes saibam da 

sua declaração de rendimentos mediante mera consulta na internet. Sendo assim, no mais das 

vezes, a atualização de endereço do contribuinte ocorre uma vez por ano, quando da 

declaração de rendimento anual, ou seja, é possível que haja mudança de endereço ainda não 

captada pelos registros do sistema quando da pesquisa efetuada por técnicos desta corte de 

contas, sob essa ótica, poder-se-ia inclusive, cogitar a realização de outras pesquisas em data 

posterior ao prazo para apresentação de nova declaração anual. Outro ponto a ser 

considerado, é que a desatualização de determinado cadastro gera as consequências jurídicas 

que a norma específica lhe impõe, no caso do cadastro de pessoas físicas, a notificação por 

edital, de eventual instauração de processo administrativo fiscal. Desta feita, não me parece 

que a simples desatualização desse cadastro possa gerar a presunção de que a pessoa, objeto 

de pesquisa, encontre-se em lugar desconhecido e incerto para justificar notificação editalícia 

em outros procedimentos, que não aqueles a que se refere a norma. Oportuno aduzir, que no 
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âmbito deste tribunal não há previsão normativa quanto aos procedimentos que deveriam ser 

adotados nas hipóteses de devolução das comunicações postais pelos Correios sem a 

comprovação de entrega no endereço do destinatário, diversamente, o TCU por intermédio da 

Resolução TCU número 170 de 30/06/2004 que dispõe sobre a elaboração e a expedição das 

suas comunicações processuais, estabeleceu a necessidade de adoção pelas unidades 

remetentes das comunicações postais, de providências no sentido de confirmar ou identificar 

outro endereço dos jurisdicionados, previamente a citação ficta por edital. Desta toada, o 

artigo quinto e sétimo do mencionado ato normativo prevê que: “transcorridos quinze dias sem 

o retorno do aviso de recebimento caberá à unidade remetente requerer efetivas providências 

dos Correios no sentido de restituí-lo no prazo máximo de cinco dia.  Artigo sexto: na hipótese 

de os Correios informarem que o destinatário; inciso primeiro: é falecido, caberá à unidade 

remetente identificar o inventariante, ou os sucessores, mediante solicitação de auxílio; alínea 

A: à unidade jurisdicionada ou órgão de controle interno ao qual esteja vinculado o 

destinatário ou o processo; alínea B: ao Poder Judiciário na Comarca de domicílio do 

falecido; inciso segundo: mudou-se, é desconhecido ou que o endereço é insuficiente, caberá à 

unidade remetente adotar uma ou mais das seguintes providências: a) consulta a outros 

cadastros, b) solicitação de auxílio à unidade jurisdicionada ou órgão de controle interno ao 

qual esteja vinculado o destinatário ou o processo, c) solicitação de colaboração à secretaria 

do Tribunal na unidade da federação em que se supõe residir o destinatário, d) solicitação de 

colaboração dos órgãos de controle externo estaduais. Artigo sétimo: Esgotadas as medidas 

previstas nos artigos quinto e sexto, conforme o caso, a unidade remetente; inciso primeiro: 

renovará a comunicação quando identificado o inventariante, ou os sucessores, ou o novo 

endereço do responsável; inciso segundo: aplicará, desde logo, o disposto no inciso quarto do 

artigo terceiro, caso não seja possível confirmar a entrega da comunicação no endereço do 

destinatário. Frise-se que a Lei número 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, ao tratar da 

situação por edital, prevê medidas semelhantes ao estabelecer no parágrafo terceiro do artigo 

256, que: “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de 

sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Retomando a 

praxe do TCU, trace a colação trecho do acordão número 7.798 de 2015 de relatoria do 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1605

Ministro Vital do Rêgo, no qual ficaram registrados esforços enviados para localização do 

responsável, o qual confirma a excepcionalidade da citação vitalícia, no âmbito daquela corte. 

Eu peço vênia para deixar de ler esse julgado, porque é longo, e apenas apresenta soluções 

que poderiam adotadas pela secretaria. Diante dessas procidências, o relator do voto da 

decisão referida, referendou uma citação ficta consoante que depreende do seguinte excerto: 

“a Secex cercou-se de todos os cuidados para promover o chamamento regular do responsável 

aos autos. Salta aos olhos que as citações enviadas para todos os endereços possíveis do ex-

prefeito não lograram êxito em localizá-lo. Foram obtidos endereços atualizados junto à 

Receita Federal do Brasil, a Eletrobrás o Tribunal Regional Eleitoral e em consulta a 

documento subscrito por advogada do responsável, caracterizada à revelia”. Por que? Porque 

tomaram várias medidas e não conseguiu lograr êxito em encontra-lo. Em outro caso, ao 

analisar a regularidade de citação do jurisdicionado com domicílio na zona rural, o Ministro 

substituto Marcos Bemquerer Costa também considerou insuficiente a informação do banco de 

dados da Receita Federal para efeito de citação por edital, disse o Ministro Bemqurer: 

“primeiramente, cumpre ressaltar que a Secex ao se limitar as pesquisas nos dados contidos no 

cadastro de pessoas física da Receita Federal, descumpriu o artigo sexto, inciso segundo, da 

Resolução TCU 170 de 30/06/2004, o qual exige, em caso de insucesso na localização do 

destinatário, previamente a opção editalícia, sejam efetuadas consultas a outros cadastros 

mantidos por instituições públicas ou privadas, à unidade jurisdicionada ou ao órgão de 

controle interno ao qual esteja vinculado o responsável ou, ainda, aos órgãos de controle 

externo dos estados. Retornando ao caso concreto que ora se analisa, o que se observa é que 

esse descumprimento da Resolução TCU 170 de 2004 adquiriu contornos ainda mais graves, 

tendo em vista que os ofícios citatórios foram enviados para endereço localizado em zona 

rural, tendo ocorrido apenas disponibilidade da correspondência pelo prazo de menos de 10 

dias na agência local, sem que dela tivesse inequívoca ciência o destinatário, Sr. Rosalvo 

Jonas Borges Sales”. Destarte – a parte final, sra. Presidente e srs. Conselheiros – 

considerando que na hipótese dos autos, o signatário do convênio, Romildo Corrêa Fonseca, 

foi considerado não localizado como fundamento exclusivamente das informações constantes 

no banco de dados da Receita Federal e que a citação editalícia é medida excepcional nos 

feitos deste Tribunal, proponho a conversar deste processo em diligência, afim de que os autos 
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retornem a secretaria geral para adoção, previamente a citação por edital, das medidas 

constantes nos artigos sexto e sétimo da Resolução TCU número 170 de 30/06/2004, aplicável 

subsidiariamente nos processos dessa egrégia corte de contas, a teor do artigo 290 do 

Regimento Interno. É a proposta sra. Presidente, srs. Conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhora Presidente, eu peço vistas 

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

verdade, Senhora Presidente, muito interessante o relatório e voto do eminente Conselheiro 

Julival, na minha linha de atuação nesta casa, sempre gosto de dar todas as chances ao 

jurisdicionado tentar resolver seu problema e ter êxito na sua prestação de contas, na sua 

aposentadoria, sei lá o que for. Eu confesso que é a primeira vez que vejo um processo assim. 

No primeiro momento, eu tive a sensação de que estava complicando mais a situação, mas 

como o eminente Conselheiro André Dias pediu vistas, eu vou aguardar a manifestação dele, 

porque eu também senti o mesmo desejo de pedir vistas, para poder entender direito, 

justamente o desejo do eminente Conselheiro Julival. É só isso que eu queria dizer, sra. 

Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro André Dias pede vistas antecipadamente. Deferido o pedido. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50733-5, que trata da Prestação de Contas 

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

Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará - Ideflor, exercício de 2013, 

responsável Thiago Valente Novaes, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva. Pausa. A matéria foi 

colocada em discussão. Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Queria cumprimentar a Vossa Excelência, bom dia, Presidente, 

Doutor Felipe Rosa Cruz, Procurador Geral, Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon, 

Conselheiro Luís Cunha, Presidente, Conselheiro Edivaldo e Conselheiro Julival. Eu queria 

fazer, na discussão, uma observação. Esse Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do 

Pará, ele deve dar exemplo em todos os sentidos, uma vez que ele é o órgão que fiscaliza, de 

forma rigorosa e pressiona todos os produtores. Eu acho interessante que não há, muitas vezes, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1607

da parte desse instituto, quando faz o seu trabalho, flexibilização. Não há relaxamento. Eles 

são rigorosíssimos com questões ambientas, questão florestal. Por outro lado, quando se 

apresentam ao Tribunal de Contas aparecem diversas situações que devem merecer, por este 

Tribunal, ou órgão técnico, Ministério Público, até o plenário, essas ressalvas e estas 

observações. Só faço esta observação, uma vez que quem tem essa atribuição de cobrar, 

fiscalizar, ainda mais da forma que eu sei que eles fazem, tenho conhecimento. Eles utilizam, 

muitas vezes, o apoio do Ibama, da Polícia Federal, de órgãos estaduais e federais quando vai 

fazer o acompanhamento dessas questões ambientais e tudo mais e deveriam ser um exemplo, 

em todos os sentidos, inclusive na hora de prestar suas contas dos valores que administraram, 

que passa dos 17 milhões de reais no exercício referido pelo eminente relator. Eu faço esse 

comentário para que fique registrado, uma vez que a atenção e as recomendações que este 

órgão observe com critério e atenção todas as manifestações e observações feitas pelo 

eminente relato, incluindo o órgão técnico e o Ministério Público, Senhora Presidente, 

agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Obrigado, senhora 

Presidente. Desde já eu agradeço a concessão da palavra, na hora de confirmar o parecer eu 

não adentrei para o memorial que me foi enviado. Indo ao encontro do que falou o Conselheiro 

Cipriano, as contas do Ideflor estão formalmente corretas, a autoria constatou que o dinheiro, 

os valores aplicados obedeceram às normas legais. O porquê da ressalva, então? Porque o 

Ministério Público contatou que aqueles programas finalísticos os Ideflor, aquilo para o que 

ele foi criado, não foram cumpridos conforme a Lei orçamentária. Diferentemente do gasto 

com o pessoal, que atingiu 100%, o gasto com os programas finalísticos, ou seja, a 

preservação da natureza, essas atividades fins do Ideflor, tiveram um desempenho fraquíssimo. 

Foi executado menos de 50% dos programas finalísticos. O Ministério Público colocou isso 

nos autos no seu parecer, eu também registro aqui em plenário, para que a corte de contas se 

debruce sobre isso e que esse instituto que é estratégico e fundamental para a Amazônia, ele dê 

a sociedade, ao Estado do Pará, tudo aquilo que ele pode e para o qual ele foi criado e que 

todos esperamos e rogamos que assim o seja. Constada essa inconsistência na execução 

orçamentaria, é que o Ministério Público de Contas propõe a regularidade, com ressalvas das 

contas. Pausa. Encerrada a discussão, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 
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regulares, com recomendação ao Instituto, de acordo com a manifestação da Secex. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero manter e dizer que essa 

flexibilidade que o Tribunal está tendo e o próprio relator colocando, que ele tivesse também 

na hora que ele fosse agir, porque eles têm uma atividade que eu acho importantíssima, e tem 

que ser, como disse o Ministério Público, é importante, principalmente para a região norte, 

para Amazônia. Agora, quando se trata de, por alguma razão falha e que muitas vezes o 

produtor ou alguém não teve culpa de causas aquela situação, há atitudes fortíssimas e 

ferrenhas com relação as pessoas. Então, que ele também observe. Se pudesse incluir uma 

recomendação que ele tivesse o mesmo comportamento que o Tribunal teve com ele e com os 

que ele atua, talvez ficaria melhor. Mas não é possível, talvez, como colocar, Conselheiro Luís 

Cunha, essa observação. Essa flexibilidade se estendesse as ações dele, quando ele empreende 

contra uma pessoa, às vezes é cruel demais, a pessoa às vezes não tem instrução, enfim, são 

submetidos. Mas eu entendo como perfeito. Eu quero votar com o relator, fazendo essas 

observações no sentido de ter esse comportamento, que fique registrado. Que ele receba, 

Presidente, as recomendações todas do Ministério Público e do Relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Sra. Presidente, o assunto 

abordado é muito interessante, porque uma das competências do sistema de controle interno é 

justamente avaliar programas de governo. Nós, no Tribunal, na prática, ainda estamos, de 

forma incipiente, exigindo isso do controle interno. A colocação que o Procurador Geral de 

Contas fez, ela é importante e relevante, resta saber se o gestor foi instado a se manifestar 

sobre isso. Vossa Excelência, quando falou que ele não teve acesso ao recurso, Vossa 

Excelência está falando por experiência própria, acredito. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Pela tabela que 

consta nos autos juntada e de pesquisa extraída do SIAFEM, as alocações foram mantidas. Só 

houve um cancelamento de uma dotação, mas todos os demais programas finalísticos foram 

mantidos e a média de execução total foi de 30%. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Perfeito. Obrigado, Excelência. De todo o modo, para que o Tribunal 

possa mensurar isso, ele teria que exigir a avaliação do programa de governo, já pelo próprio 
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controle interno. É uma coisa, Presidente, que teria que se debruçar com a nossa secretaria de 

controle externo e estudar. Isso já é feiro algum tempo pelo TCU. O TCU, com dois anos de 

antecedência, se não me falha a memória exige quais programas de governo ele quer que o 

controle interno faça a análise. Pela Constituição da República, ele teria que fazer análise de 

todos os programas de governo. Só que é humanamente impossível. Até por questões de 

logística e infraestrutura. O Tribunal de Contas, que tem a competência de avaliar o sistema de 

controle interno pode, a partir disso, num diálogo com a AGE, no caso aqui no Estado do 

Pará, solicitar que em determinadas contas, programas de governo específicos, venham com 

análise mais pormenorizadas. O que permitiria a gente verificar a qualidade desta gestão. Eu 

acredito que seria um avanço para o futuro. Nesse momento, eu acompanho o Relator. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira:  Conselheiro 

Odilon, achei muito importante as ponderações de Vossa Excelência, tudo isso, Conselheiro, eu 

ponho na balança. Eu tenho acompanhado uma evolução na auditoria geral do estado, que faz 

o controle interno do estado. A AGE evoluiu bastante, mas nem os órgãos que tem o seu 

controle interno próprio, como é o caso do Ideflor, acompanhou essa evolução. Isto é, o órgão 

central, a auditoria geral do estado evoluiu bastante, creio que está no caminho certo. Precisa 

melhorar? Precisa. Mas, tem alguns órgãos da administração pública estadual que ainda não 

deu esse passo. Mesmo considerando as contas regulares, não vi razão para ressalva. Mas faço 

a ponderação nesse sentido, em relação ao controle interno, levando em conta o que diz o 

Ministério Público e o nosso controle externo. Eu acho que é o que precisa melhorar. É o 

controle interno do Ideflor que, na minha avaliação, é fraco. Em seguida, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52477-4, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Pequenos Agricultores do Projeto de Assentamento Deus 

é Paz Colônia Arraiapora III, responsável Reginaldo da Silva Santos, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

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

das contas. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão para julgar as contas 
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regulares, e, ainda, que seja determinada as retificações no sistema de dados e na autuação, 

fazendo constar o presente feito como Prestação de Contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 Cipriano Sabino De Oliveira Junior. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51714-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no Centro de Estudos e Práticas de Educação Popular, responsável Ilma Cristina 

Bittencourt Rodrigues, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias, com pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão 

de 12/09/2017, que apresentou voto para acompanhar o eminente relator, contudo, com a 

advertência que os recursos devem ser devolvidos ao BANPARÁ. A presidência proclamou, 

então, que resolveu o plenário acatar, unanimemente, a posição do relator, com o acréscimo 

sugerido pelo voto-vista. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50097-1, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Francinete Nascimento dos Santos, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada 

de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 

1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que 

foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores Conselheiros, foi 

distribuída na sessão ordinária do último dia 19 de setembro a proposta orçamentária para o 

exercício financeiro de 2018, desta corte de contas, elaborado pela secretaria de 

administração, através da diretoria de finanças. A matéria recebeu a contribuição do 

Conselheiro Substituto Edvaldo Souza, que verificou a necessidade de um pequeno ajuste de 

digitação devidamente procedida pela unidade responsável. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.952, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Presidente, discutimos o assunto bastante aqui na casa, com a nossa assessoria, com a Vossa 
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Excelência, e agradeço também a manifestação do nosso Conselheiro substituto, porque ele é 

da área, trabalhou na secretaria de planejamento do Estado do Pará, é economista, tem um 

conhecimento nessa área, interessante a contribuição do Conselheiro Substituo Edvaldo.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Cumprimentar a 

equipe técnica, obviamente a participação do Conselheiro substituto e dizer que o Tribunal 

vem mantendo a coerência no seu posicionamento, no que se refere a orçamento, plano 

plurianual e tudo mais, essa que é a questão. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de dizer que 

ontem, esta Presidência recebeu a maior comenda da Polícia Militar, estivemos participando 

do aniversário de 199 anos da Polícia Militar do Pará, quase uma instituição bicentenária e 

que tem demostrado seu trabalho, seu apoio a segurança pública do nosso estado. Inclusive, foi 

uma honra enorme receber essa maior comenda que é o mérito Coronel Fontoura. Eu gostaria 

de compartilhar com Vossas Excelências e dizer que essa comenda pertence à pessoa mais, eu 

gostaria de dizer, que eu quero dividir com os conselheiros, conselheiros substitutos, com o 

Ministério Público de Contas, nosso parceiro, com todos os servidores e servidoras desta corte 

de Contas. O reconhecimento pelo nosso trabalho tem um envolvimento com todos nós, então 

eu gostaria de compartilhar com Vossas Excelências desse momento, desta honraria que nós 

recebemos do Secretário de Segurança Pública, que estava presente, Sua Excelência, o 

governador em exercício, doutor Zequinha Marinho. E ele também foi um dos agraciados. 

Governador em exercício, Zequinha Marinho. O presidente da Assembleia Legislativa, o 

presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, também foi um dos agraciados. O 

Procurador Geral do Ministério Público do Estado, o Procurador doutor Ophir Cavalcante 

também. Então, várias personalidades receberam esta comenda. Que é a maior honraria da 

Polícia Militar do Estado do Pará. E eu gostaria de deixar o registro e dizer, da minha alegria 

e do compartilhamento com Vossas Excelências. Esta comenda, eu entendo que ela foi 

dedicada em homenagem à nossa Instituição, Tribunal de Contas do Estado, e eu compartilho 

com todas as Vossas Excelências. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela medalha, é a maior 

condecoração da Polícia Militar do Estado do Pará e parabenizar todos os integrantes desta 

casa, os conselheiros, os servidores, os conselheiros substitutos, como Vossa Excelência se 
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manifestou já, compartilhando a medalha com todos os que fazem a Instituição. Cumprimentar 

também o nosso gabinete militar da casa, os oficiais que tem aqui na Casa, que estavam aí 

prestigiando Vossa Excelência e todos os integrantes do gabinete militar pelo aniversário da 

Polícia Militar. Polícia nossa, 199 anos. Parabéns, que Deus abençoe todos os nossos oficiais 

e integrantes do gabinete militar e ao Conselho Supremo, obrigado pela gentileza, mas eu 

quero dizer, eu não sei o que ele vai propor. Eu não vou estar para votar, mas estou de acordo 

porque eu acho que é coisa boa que vem aí. Se for em relação a evento da Polícia Militar, 

Presidente, eu quero antecipar meu voto de acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero propor que o Tribunal encaminhe 

obviamente votos de louvor e congratulações à toda corporação da Polícia Militar do Estado 

do Pará, não só ao comandante geral, mas também a todos que compõem a Polícia Militar 

pelos 199 anos e pelo brilhante e relevante serviço para o Estado, à sociedade paraense. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Depois do 

conselheiro Cipriano, de acordo. Fico feliz de poder participar esse pouquinho aqui da sessão 

administrativa para votar esta matéria e considero da maior importância porque, apesar de 

tudo que está acontecendo, de violência no Estado do Pará, nós temos que ter orgulho da nossa 

Polícia Militar do Estado do Pará. Tem que ter orgulho porque a Polícia tem cumprido a sua 

função. Existe falhas pontuais. Eu posso dizer direcionada a um ou outro policial, mas não 

pode é ter uma mancha generalizada para a Instituição Polícia Militar, é uma Instituição. E eu 

encerro essa minha manifestação, conselheiro Cipriano, com depoimento do atual Secretário 

de Segurança Pública do Estado do Pará. General do Exército Jeannot Jansen. Ele, ao ser 

convidado, ele dizendo isso para nós, ficou muitíssimo preocupado. Meu Deus, eu venho do 

exército, uma estrutura muito organizada, uma estrutura robusta, o que é que eu vou encontrar 

no Estado do Pará? Ele teve a maior surpresa ao ver o nível de organização, a estrutura da 

Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Ele se surpreendeu e 

disse: "nós estamos organizadíssimos, nós temos realmente tropas preparadas para fazer o 

bom trabalho na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros". Depoimento dele, 

então eu encerro, viu, conselheiro André, essa minha manifestação, reconhecendo o valor 

daqueles que honram a farda. Infelizmente, tem alguns que não honram a farda da Polícia 

Militar, mas parabéns aos que honram que é importante para todos nós, paraenses. Presidente, 
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eu vou pedir para me retirar, já concordando com o conselheiro Cipriano. Estou indo para o 

evento nacional, conselheiro André, conselheiro Odilon, o oitavo Encontro Nacional das 

Escolas de Contas. Vamos ter o privilégio de compartilhar isso com o IRB e os dois Tribunais 

de Contas. TCE da Bahia e TCM da Bahia. Um dia vai ser no TCE, os outros dois dias no TCM 

da Bahia. Isso também é outra demonstração de respeito, de integração das Instituições de 

controle externo do Estado da Bahia. Um abraço em todos. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Uma boa viagem para 

Vossa Excelência. Vamos votar, inclusive, também ao governador, que o governador é o 

comandante geral. Conselheiro Luís Cunha, acrescentou mais um que é o Secretário Jeannot 

Jansen. Então, ao governador, ao Secretário Estadual de Segurança Pública e ao comandante 

geral coronel Hilton. Foram, então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas 

unanimemente, ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 0249 a 0251/2017-SEGER, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, obrigado. A proposta foi aprovada já por unanimidade, com apoio de todos. 

A Polícia Militar do Pará, na ordem do mérito Coronel Fontoura, foi criada pelo decreto 986, 

de 17 de setembro de 1980, Presidente. O governador do Estado do Pará, Grão-Mestre da 

Ordem do Mérito Militar Coronel Fontoura, houve por bem admitir em seu corpo, acatando a 

proposta do conselho da ordem, a Excelentíssima Senhora Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

no grau de comendador por decreto governamental. Para constar, espaço o presente diploma, 

vem por mim abaixo assinado. Assina o comandante geral da Polícia Militar que é o 

Presidente do conselho da Ordem do Mérito Coronel Fontoura. Então, Vossa Excelência 

recebe, por mérito, merecimento, que foi indicada pelo conselho e por isso merece também o 

nosso reconhecimento, os parabéns por tão importante e relevante honraria recebida pela 

nossa grandiosa Polícia Militar do Estado do Pará, então eu queria só fazer esse cumprimento 

a Vossa Excelência e fazer a proposta que já foi aprovada, então, parabéns Presidente 

conselheira Lourdes Lima, com certeza estará no lugar de honra guardado por Vossa 

Excelência, e a gente fica, todos os conselheiros, o Tribunal de Contas, os servidores ficam 

todos orgulhosos e felizes por ver Vossa Excelência recebendo esta honraria tão importante 

para a Polícia Militar que agora Vossa Excelência faz parte quando recebe esta comenda. 

Então, eu cumprimento Vossa Excelência e parabenizo por tão importante e honrosa 
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homenagem recebida no dia 25 de setembro de 2017. Presidente, em seguida, eu gostaria de 

falar sobre outro assunto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu agradeço as manifestações honrosas de Vossa 

Excelência e repito, quero dividir com todos, conselheiro Nelson Chaves que não está aqui, 

mas com certeza faz parte dessa história. Conselheiro Cipriano que já fez essa proposta 

maravilhosa, conselheiro Luís Cunha, conselheiro André Dias, conselheiro Odilon Teixeira, 

conselheira Rosa Egídia que também faz parte dessa história. Ao Ministério Público de Contas, 

na pessoa do nosso Procurador Geral, e aos conselheiros substitutos, Julival, Edvaldo, Milene 

e Daniel. E aos servidores e servidoras desta corte de Contas, também quero dividir com cada 

um que faz parte do momento histórico do Tribunal de Contas do Estado, das pessoas aqui, do 

nosso secretário Tuffi, Walmir, o Jorge, fazem parte dessa história. Enfim, Claudia e todos. Os 

servidores e servidoras desta corte de contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente. Cumprindo inclusive 

a resolução na época proposta pelo conselheiro Nelson Chaves que é exatamente tentar dar 

uma, dividir o conhecimento e repartir com todos que está acontecendo em determinado 

trabalho ou projeto, eu venho aqui fazer um breve relatório de viagem com relação à missão a 

mim dada por Vossas Excelências, meus colegas conselheiros e que se refere a Comissão de 

Estudos sobre a Lei Kandir. Eu já fiz uma primeira apresentação onde a primeira 

apresentação termina, senhores conselheiros, quando a gente fala da viagem para Santarém. 

Na última parte da apresentação que eu fiz na primeira, ela vem relatando tudo que ocorreu, a 

Comissão criada, a indicação da Presidente Lourdes apoiada pelos conselheiros e os trabalhos 

que estavam sendo desenvolvidos, inclusive, reunião aqui no Tribunal e ela termina aquela 

primeira apresentação com a próxima viagem que seria dia 14, na época, para Santarém. 

Então, vamos prosseguindo daqui, houve uma sessão especial da Assembleia Legislativa que 

fomos convidados, o Tribunal de Contas como outros órgãos. UFOPA, que é a Universidade 

Federal de Santarém, Câmara Municipal de Santarém, Prefeituras da região, Ordem dos 

Advogados do Brasil, a FAPESPA e outros órgãos. Lá, teve uma sessão na Câmara Municipal 

de Santarém, no dia 14, onde o Tribunal de Contas fez a apresentação por primeiro da 

problemática da situação e os questionamentos do que se pretende, aonde nós já chegamos, 

com relação a lei Kandir. Mesmo quem estava participando da mesa, deputado Airton Faleiro, 
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Geismar Costa, Antônio Rocha que era o vereador presidente da Câmara, deputado Saulo 

Sabino e eu apresentando. Ao meu lado, tem o prefeito, se eu não me engano, de Almerim que 

está aí do meu lado. Prossiga a transparência. A exposição foi feita da tribuna da Câmara 

Municipal, onde nós apresentamos todas as informações referentes ao Estado do Pará, 

pontuamos alguns estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro, para que todos tenham apenas 

uma noção da questão da problemática da lei Kandir e após a apresentação, nós fizemos uma 

divisão por município e o que cada um teria a responsabilidade com relação a questão, 

principalmente direcionada, como estávamos aí no Oeste do Pará, no município de Santarém, 

foi apresentado um relatório referente aos municípios da região do baixo Amazonas. Prossiga 

a transparência. Foi feito uma apresentação pela Assembleia do doutor que é advogado João 

Paulo Gomes, ou Mendes? Gomes. E a bancada dos vereadores participou do debate. Não só 

os vereadores de Santarém. Logo que abriu a sessão, os vereadores que estavam na galeria de 

outros municípios foram convidados a entrar e participar da mesa e ficaram lá, todos 

participando. Vamos prosseguir a transparência. Foi aberto para o debate. O deputado Airton 

Faleiro fez a sua colocação, cumprimentou, parabenizou o Tribunal de Contas e a Assembleia 

Legislativa. O prefeito de Alenquer também falou e agradeceu os números que foram 

apresentados, ele percebeu ali, que a partir desta apresentação do Tribunal de Contas, ele viu 

que ele tinha dinheiro para receber e, se não me falha a memória, em torno de 27 milhões de 

reais no município de Alenquer teria para receber pelos prejuízos causados pela Lei Kandir. A 

senhora Presidente, senhores conselheiros, a OAB também cumprimentou a todos ao Tribunal 

de Contas, da subseção de Santarém, Assembleia pediu informações ao Tribunal e colocou-se à 

disposição para ajudar. Teve fala dos vereadores, prossiga, houve uma repercussão muito 

grande porque o Tribunal de Contas, Presidente, orientado por Vossa Excelência não só se 

aprofunda no estudo, há um interesse muito grande do Estado do Pará, como também a gente 

vai, tenta buscar o máximo de detalhes possível porque ali, às vezes no detalhe, tem toda uma 

comunidade, uma população que depende, muitas vezes, dessa questão. E nós apresentamos os 

números da região, quando falamos que Santarém tem cerca de 190 milhões de reais para 

receber. Aliás, quase 200, 196 milhões, por aí, para receber pelos prejuízos causados pela lei 

Kandir, houve uma repercussão na hora imediata. Vários vereadores se manifestaram e a 

imprensa correu. Televisão, rádios, jornais e nós tivemos que dar, pode voltar uma 
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transparência, Rafael, aí nós tivemos que dar a informação para todos que estavam 

procurando. Prossiga. Imediatamente foi destaque nas matérias, na televisão, nos jornais 

locais passou em todos os jornais, Bandeirante, Record, Globo, todos da região foi transmitida 

a entrevista e a notícia, nos rádios também e prossiga. O encerramento, o Presidente da 

comissão, o deputado Celso, mais ou menos, aí prossiga no final, aí a foto de todos os 

participantes, inclusive, da mesa e dos debatedores, veja aí a ordem dos advogados, deputados 

estaduais, a UFOPA, o Reitor da UFOPA, o Presidente da Câmara, prossiga a transparência. 

E rapidamente, dá prosseguimento cumprindo a resolução do colega eminente, conselheiro 

Nelson Chaves, vamos aproveitar a oportunidade e falar da viagem que foi, em seguida, para 

Belo Horizonte, já aí, senhora Presidente, senhores conselheiros, conselheiro Odilon. A partir 

de Belo Horizonte, já é uma discussão nacional. Em Santarém, foi regional, Belém, foi 

regional, Pará. Vamos para Belo Horizonte, aí já colocamos lá, o Tribunal, colocamos a 

problemática colocada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais e que se refere a Minas 

Gerais. Estiveram participando conosco, volte a transparência anterior, doutor Rafael, por 

gentileza. Anterior. Essa. Era o Tribunal de Contas, e teve aqui pelo Tribunal de Contas do 

Estado, eu fui com o doutor Valino e o doutor Rafael Laredo que compõe a comissão técnica 

do Tribunal, estamos fazendo esse estudo e a primeira reunião nacional, no Instituto Rui 

Barbosa, foi realizada no Tribunal de Contas de Minas Gerais, que disponibilizou toda a 

estrutura. E o intuito, nosso objetivo era esse, coordenar os trabalhos com todos os integrantes 

dos Tribunais de Contas, todos interessados, e tentar fazer, elaborar um documento e quem 

sabe até um projeto de lei complementar com o objetivo de dar satisfação ao Congresso 

Nacional do Tribunal de Contas da União. Prossiga. Os participantes, diversos conselheiros, 

inclusive do Tribunal de Contas de Minas Gerais, conselheiros substitutos, técnicos dos 

Tribunais. Procurador Geral de Contas do Estado de Minas Gerais, Secretário da Fazenda do 

Estado de Minas Gerais, Procurador Geral do Estado de Minas Gerais, deputados estaduais, 

estados representantes, todos aí, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe. Na composição da mesa, veja aí, 

conselheiro Cláudio Terrão, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o 

Presidente do IRB e o coordenador dos trabalhos que foi eleito no Tribunal do Pará para 

coordenar. E a conselheira Lourdes Lima com os conselheiros fizeram a nossa indicação, e o 
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início da nossa apresentação. Senhora Presidente, senhores conselheiros, próxima 

transparência. Foi apresentada a problemática, a situação de Minas Gerais, que está em 

primeiro lugar na, vamos dizer assim, o direito para receber maior montante de recursos é o 

Estado de Minas Gerais, com mais de 130, 140 bilhões de reais. E em seguida, foi o Estado do 

Pará que fez a apresentação, isso estava no cronograma. Depois da apresentação do Estado do 

Pará, colocamos inclusive dos municípios, teve os debates. Verifica aí o Procurador Geral, o 

Secretário da Fazenda, o deputado Gesimar do Pará, doutor Reinaldo Valino, doutor Rafael 

Laredo e Sidnei Tavares, e outros conselheiros substitutos, e outros que participaram do 

debate. Prossiga a pauta. Nós fizemos uma proposição ao Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, existe conselheiro André, conselheiro Odilon, em vários projetos de lei complementar no 

Congresso Nacional em tramitação. Vários. Uns querem uma coisa, outros querem outra. E 

diversos autores diferentes, deputados e senadores. Inclusive, tem um que é muito importante 

que está sobre a relatoria, vamos dizer assim, do senador Flexa Ribeiro, do Senado, que é 

importante para nós. Nesta comissão, o relator é o Flexa, o Presidente é o Priante, deputado 

José Priante, e por coincidência, o coordenador dos estudos dos Tribunais de Contas é o 

Tribunal de Contas do Pará. Então, veja que nós temos na Presidência da comissão um 

deputado paraense, na relatoria o senador paraense e o coordenador pelos Tribunais, também 

do Pará. Então isso é uma coincidência muito positiva que poderá, esperamos assim, tentar 

render alguns frutos com relação a isso. E aí foi dado um cronograma de trabalho por mim que 

foi aprovado por todos os Tribunais e participantes, que era até o dia 27 do 9, nós recebemos 

as problemáticas, sugestões e a comunicação, ou seja, a informação de todos os Estados e vai 

até amanhã o prazo. Então, o Tribunal do Pará está recebendo as informações, o Estado do 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e toda a Secretaria da Fazenda, dos Estados para fazer essa 

reunião desses documentos, preparar os dados e colher as informações necessárias com o 

objetivo de fazer um documento e, quem sabe, prossiga e aí está, consolidar as informações 

finalizando com uma proposta de lei complementar. Nós tivemos lá uma proposta apresentada 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará e uma sugestão do Procurador Geral do Estado 

que era colher uma proposta de Lei Complementar de um deputado que já está lá no 

Congresso, então uma dessas comissões já está lá, o deputado federal, que dizendo o 

Procurador Geral do Estado de Minas Gerais, disse que ele acolheu a proposta. Ele pegou a 
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proposta do Confaz com mais outras instituições que tão fazendo esse estudo, ele pegou como 

relator, fez o projeto de lei, deu entrada. E talvez esse projeto de lei pode vir a resolver ou 

ajudar a resolver o problema de todos os Estados, então nós vamos, se não chegar nenhuma 

proposta de lei complementar até amanhã, nós vamos pegar do Tribunal de Contas do Estado e 

está desse deputado, como é o nome do deputado, doutor Rafael? Pompeu de... Estado, no 

Estado está lá tramitando. Essa proposta, eu acho que nós entregamos para Vossas 

Excelências alguma coisa aí. Nós vamos fazer a juntada do TCE com a dele e fazer uma só e 

encaminhar ao Instituto IRB com o objetivo de tentarmos equacionar essa dificuldade. Então, 

até o dia 20 do 10, nós teríamos para fazer esse fechamento dessas informações e entregar 

para o Instituto Rui Barbosa. Eu quero, além de fazer a prestação de contas, mais na frente, foi 

feito uma proposta pelo Instituto Rui Barbosa e pelos participantes que foi a carta de Minas 

Gerais que foi lida pelo Presidente Sebastião Helvécio e foi colocado em votação. E eu queria 

pedir, assinado por todos e aprovado por unanimidade por todos. Eu queria pedir à Presidente 

a permissão rápida, a carta para o doutor Tuffi dar uma lida para dar conhecimento a todos 

antes de eu finalizar. Manifestação do Senhor Secretário José Tuffi Salim Junior: Carta das 

Minas Gerais. Documento final do encontro técnico dos Estados Brasileiros realizado em Belo 

Horizonte no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na Central Suricato de 

fiscalização integrada. O Instituto Rui Barbosa editou a portaria número três de 2017, criando 

grupos de estudos acerca da desoneração do ICMS sobre as exportações de produtos 

primários e semielaborados, commodities e seus impactos nos Estados membros e sobre direito 

ao crédito de ICMS pela aquisição de bens do ativo imobilizado, sobre a coordenação do 

conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, do TCE-Pará. Participaram os representantes 

dos Tribunais de Contas e dos Poderes Executivos e Legislativos dos Estados de Espírito 

Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São 

Paulo e Sergipe. Decidiu-se pela adesão a carta de Diamantina de 12 de setembro de 2017 e 

pelo encaminhamento por parte dos representantes de cada ente federado, das estimativas de 

perdas decorrente da desoneração do ICMS sobre as exportações, bem como de propostas 

para discussão e consolidação do projeto de lei complementar sugerido pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Pará constituindo assim documento único que vise corrigir as distorções 

ao pacto federativo decorrente da lei Kandir. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2017. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, esta carta foi proposta pelo Instituto Rui Barbosa, foi aprovada por unanimidade 

lá. Apenas é fazer, a carta diz bem resumidamente o que foi decidido lá, que é o que já foi dito 

aqui, desde o princípio e ficou registrado na ata, ou seja, nessa comissão. Até o dia 20 do 10, 

devemos concluir o trabalho. Eu quero aproveitar para pedir aos meus colegas conselheiros, o 

Tribunal de Contas do Pará teve esta oportunidade de ajudar, não só o Estado do Pará, como 

a todo o Brasil nesse sentido, e eu queria pedir aos colegas que puderem nos ajudar, 

contribuir, dar sugestões, informações, ou seja, o que for possível no sentido de ajudar 

comissão. A comissão é do Tribunal de Contas do Estado do Pará, fui indicado pelos colegas 

conselheiros e pela Presidente, pelo Nelson Chaves e os outros colegas André, Luís Cunha, 

doutor Odilon, doutora Rosa, todos conselheiros e eu estou a frente disso, mas a comissão, a 

equipe técnica precisa e quer o apoio de todos os conselheiros, então aqueles que quiserem, 

por gentileza, nos ajudar dando sugestões, informações, o que puder, nós estamos colhendo de 

todos os Estados do Brasil, estamos em contato com a FAPESPA, com a Secretaria da Fazenda 

do Estado do Pará e com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, órgãos que acredito ser 

poderes dentro, também órgãos que acredito ser e ter as ferramentas, ou seja, as informações 

necessárias para que a gente chegue próximo da realidade, que é a Secretaria da Fazenda, 

pelo Estado, Poder Executivo, a própria FAPESPA também pelo Estado. Assembleia 

Legislativa que é o poder legislativo, e o Tribunal de Contas que é o órgão de controle e está 

fazendo esse trabalho. Então, peço a contribuição e a colaboração de todos, no trabalho, 

vamos receber sugestão até o dia 27, de fora. Mas aqui do Tribunal, como está sendo feito 

aqui, obviamente que estaremos abertos a qualquer momento, a qualquer instante, até pelo 

menos o dia 20 de outubro para concluirmos o documento final e encaminhar para o Instituto 

Rui Barbosa uma sugestão de levantamento geral de tudo. Vou dar um exemplo para Vossas 

Excelências. No Estado de Minas Gerais, tem mais de 140 bilhões, eu posso até ver o número 

preciso, doutor Rafael, acredito que se aproxima de 150 bilhões de reais, e tem uma dívida com 

a União de 84 bilhões de reais. E todos sabem, como eu já disse aqui, que a União é forte, 

ferrenha para cobrar dos Estados e dos municípios. Até impede liberação de recurso, todo ano 

tem aquela negociação das dívidas, dos municípios, dos Estados, aquele problema todo. Então, 

só o Estado de Minas Gerais poderia compor quase a metade da sua dívida com esse dinheiro 
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e já livraria o Estado de ter que está pagando juros, ter que está fazendo composição. Isso não 

só o Estado, mas os municípios também. Então, para vocês terem uma noção da importância 

disso daí, então o Estado do Pará tem os seus compromissos com a União, como tem os 

municípios de Santarém, de Marabá e todos os municípios, como tem no Brasil inteiro. Então, 

talvez, ainda não concluímos, talvez seria próximo a União, alega conselheiro Odilon, que não 

tem recursos para pagar. O orçamento ainda não está nem fechado e não teria previsão 

orçamentária, uma série de dificuldades que a União alega. Mas as alegações da União não 

são as mesmas quando é para cobrar dos Estados e dos municípios. Ou seja, a dificuldade se 

apresenta de forma grave para os Estados e municípios. Então, nada impede de fazermos uma 

composição para o próximo ano, já que o orçamento não está prevendo isso, então por que não 

inclui no orçamento para o ano que vem ou para 2019? E fazendo a composição das dívidas, 

porque dizer que não tem dinheiro para pagar e empurrar o problema para os Estados e 

cobrar dos Estados... quem lê ou estuda, quem tem um pouquinho de conhecimento, o quanto a 

União cobra e pressiona os estados e municípios com relação às dívidas que tem com a União. 

É muito grande o problema. Mas em contrapartida, na hora de fazer essas composições, a 

União faz questão de esquecer isto. Então, acho que é uma grande oportunidade para fazer 

essa composição, nem que isso não se reverta em dinheiro efetivamente, mas que sirva para 

quitar dívidas, para colocar os Estados e municípios numa situação mais confortável com 

relação ao equilíbrio das suas contas e das questões. Então, senhores conselheiros, vamos para 

o encerramento. Já foi lida a carta, essa foi a última foto, Presidente do Tribunal de Minas 

Gerais e outros participantes. Houve várias repercussões, prossiga a pauta, doutor Rafael. 

Todos os participantes aí na foto. Houve várias repercussões já. E concluindo, agradecendo a 

equipe técnica, a todos que estão, a conselheira Lourdes nos deu o apoio total e vem dando o 

apoio total, conselheira Lourdes, eu agradeço a Vossa Excelência e ao doutor Reinaldo Valino 

que faz parte da equipe. Doutor Érico Silva, também agradeço ao conselheiro substituto doutor 

Edvaldo. Ao Rafael Laredo e a doutora Vera Braga que são esses quatro integrantes do 

Tribunal de Contas do Estado, servidores altamente competentes, preparados que fazem parte 

desta comissão, estão trabalhando no sentido de receber a proposta de todo Brasil no que se 

refere a isto. Então, queria prestar contas, cumprir a resolução do colega conselheiro Nelson 

Chaves e agradecer a Vossa Excelência, ao Presidente, que a todo momento, Vossa Excelência 
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dá total apoio, que eu considero como os conselheiros num assunto tão relevante e importante. 

E o Estado do Pará não poderia ficar fora dessa discussão, uma vez que na relação, doutor 

Felipe, primeiro Minas Gerais, segundo Rio de Janeiro, terceiro é o Estado do Pará. E aí 

depois vem em seguida. E aí depois do terceiro, os recursos que tem cai muito, já é uma 

questão importante, pelo menos, para esses três estados. Então, agradeço a Vossa Excelência, 

Presidente, pelo apoio. E com isso, quero ir dando satisfação, passando para os colegas o que 

está acontecendo e pedindo a participação dos meus colegas conselheiros que nos contribua 

com sugestões nessa elaboração desse projeto. Obrigado, Presidente. Manifestação da 

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

parabenizamos Vossa Excelência pela atuação, pela forma de como abraçou essa causa desde 

o início. A gente sabe que Vossa Excelência, quando assumiu a Presidência, procurou fazer 

logo um levantamento junto à SECEX e ofereceu apoio ao próprio governador que teve um 

embasamento para entrar, inclusive, com ação de inconstitucionalidade que chegamos a novo 

passo onde nós tivemos, o Estado do Pará teve a felicidade do reconhecimento, inclusive, pelo 

Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão do Tribunal, apesar de ter sido oficializada esse 

ano, em agosto desse ano, mas eu acho que não resta dúvida que nós tenhamos essa 

responsabilidade, essa condição de continuar colaborando no sentido de que a gente não perca 

esse foco que é de suma importância para o Estado e para os municípios do Estado do Pará e 

para outros Estados brasileiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria colaborar com a fala de Vossa Excelência, 

dois assuntos, agradecendo. A publicação ocorreu em agosto efetivamente, como Vossa 

Excelência falou e eu falei também na sessão anterior. Lá na reunião de Minas Gerais, com o 

Procurador Geral de Minas Gerais, conversando conosco e falou isto publicamente, isso é 

importante colocar. O doutor Ophir Cavalcante que é do Pará e o doutor lá de Minas Gerais 

que estavam no Supremo Tribunal, na defesa à sustentação oral com relação a ação e 

inconstitucionalidade por omissão. E com os Estados que se associaram, todos entraram juntos 

e o quem fez a defesa oral foi o doutor Ophir, mas teve o apoio de outros procuradores como 

foi o caso do procurador de Minas Gerais que esteve lá. E ele falou conosco lá e falou na 

reunião, conselheiro André e conselheiro Odilon, que imediatamente, eles foram para cima do 

Supremo no sentido de definir essa questão. E ficou definido que a data prevalece a data do dia 
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da aprovação, uma vez que foi registrado na ata e eles pediram que fosse registrado na ata. 

Então, houve mais uma vitória do Pará, embora a publicação ocorreu em agosto, mas está 

contando o prazo do julgamento que vai vencer dia 30 de novembro agora deste ano. Então, há 

uma vantagem. E se até o dia 30 deste ano o Congresso não se manifestar, inclusive hoje está 

tendo, hoje ou amanhã, uma audiência pública no Congresso Nacional, com o Presidente, 

deputado Priante e relator Flecha Ribeiro, conversando com Confaz, com TCU, e com a 

comissão técnica do Congresso, e aí os Tribunais estão lá. Daqui do Pará, Vossa Excelência 

encaminhou o servidor que foi o doutor Valino para acompanhar, para tentar chegar até antes 

do prazo e concluir o encaminhamento. Caso isto não ocorra, será encaminhado ao TCU a 

partir do dia 30 de novembro para que faça então como será feita essa organização da 

reposição desses recursos. Essa informação que eu queria dar a Vossa Excelência, 

agradecendo e muito bem colocado por Vossa Excelência Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está ótimo porque a gente 

estava imaginando que pudesse acontecer só após a data da publicação porque tomaria mais 

um tempo dos Estados.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Presidente, antes de mais nada, parabenizar a Vossa Excelência pela medalha, a 

comenda da Polícia Militar. Vossa Excelência é merecedora dela e eu particularmente tenho 

certeza que todos os meus colegas membros e servidores da casa e do Ministério Público se 

sentem prestigiados na pessoa de Vossa Excelência Parabenizar também a PM pelos 199 anos, 

não é qualquer Instituição que tem tanto tempo assim. E pelo serviço que ela tem prestado, 

essa sociedade querida que é o Estado do Pará. E cumprimentar aqui especialmente Vossa 

Excelência, conselheiro Cipriano, pelo trabalho que Vossa Excelência tem coordenado e pela 

equipe que, acompanhando Vossa Excelência, que nesse esforço, que é um esforço relevante, 

demonstra o quão é necessária essa discussão e que ela resulte, de fato, num resultado que a 

União reconheça essa situação e que estamos postos aqui, essa realidade que não é agradável 

para os Estados exportadores e que a gente resolva definitivamente essa questão. E o tempo 

corre. Fico feliz aqui com o cronograma que Vossa Excelência propôs nessas reuniões com a 

carta de Diamantina, com a minuta do projeto de lei complementar, que vai ser o Norte aos 

outros Tribunais de Contas, vão poder utilizar como parâmetro. E fico feliz, eu não esperava 

nada menos de Vossa Excelência e de sua equipe. Eu me sinto muito bem representado nesse 
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trabalho. Parabéns e no que eu puder ajudar, eu vou pedir aqui, nada comparado já a 

experiência que Vossa Excelência tem no assunto, mas o que eu puder ajudar, eu encaminho ao 

seu gabinete, muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Da mesma forma, Presidente, eu parabenizo a senhora pela comenda 

recebida da PM. Parabenizo também a Polícia Militar pelo aniversário. E parabenizo o 

conselheiro Cipriano, como bem disse o conselheiro Odilon, as palavras eu quais eu subscrevo, 

é um trabalho excelente e que o senhor possa continuar e que possa ter um êxito mais breve 

possível, um retorno para os cofres de nosso Estado. Parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Senhora Presidente, gostaria também de parabenizá-la e aproveitar para saudar essa 

corporação que completou 199 anos, que é a ponta da lança da Segurança Pública, é a 

primeira a chegar e a que mais sofre embates e baixas por conta disso. A Instituição Polícia, 

de um modo geral, ela ainda, a população, a sociedade ainda não se deu conta do quanto isso 

fundamental. Uma Instituição que recebe muitas críticas, que é fácil criticar, mas fazer o que 

eles fazem, com abnegação e com risco da própria vida é para poucos, então parabéns pela 

medalha, ela carrega todo esse simbolismo e eu tenho certeza que ela representa também a 

homenagem ao Tribunal de Contas na figura de todos os seus membros. Também mais uma vez 

parabenizar e reconhecer o trabalho que tem sendo capitaneado pelo conselheiro Cipriano e 

esse trabalho, certamente, já é um divisor de águas nas finanças do Estado, a vitória 

conseguida no Supremo Tribunal Federal representa bem isso e eu tenho certeza que vai 

desaguar com a regulamentação disso, seja pelo Congresso ou pelo TCU como foi determinado 

na decisão. Parabéns ao senhor e a toda sua equipe pelo brilhante trabalho que vem 

desenvolvendo e, da parte do Ministério Público, o que nós pudermos ajudar, será uma grande 

honra e satisfação, conte conosco também e parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente, eu não quero me alongar, mas 

eu queria fazer um registro que é importante. Essa condição toda que os Estados, as 

Secretarias das Fazendas de todos os Estados, enfim, ela é por causa da vitória do Estado do 

Pará com relação a ação imposta pelo Estado, proposta pelo Estado. Então, todos os Estados 

que se manifestaram fizeram referência e cumprimentaram o Estado do Pará e aí eu quero 

fazer o registro, não sei se caberia, mas é uma proposta de enviar para o governador essa 
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manifestação no sentido de dizer tanta preocupação dele, importância do assunto, interesse dele, 

do equilíbrio das contas, desde lá de muito tempo que ele vem cuidando disso, do Estado. O Estado 

em Minas Gerais, por exemplo, está em condições dificílimas de gestão de administração. Foi 

relatado lá pelo Secretário da Fazenda e pelo Procurador Geral. E nós tivemos a alegria de 

colocar já o Estado do Pará não vive nessas condições. Quer dizer, fica uma situação para nós de 

orgulho, então além de se preocupar com isto, a partir do momento dos levantamentos 

apresentados a ele, reuniu a equipe técnica toda, botou o pessoal para trabalhar e aí vai o 

Secretário da Fazenda, doutor Elenilson Pontes e toda a equipe do Estado, que na época era o 

vice-governador, depois ainda continua ajudando o Estado, no sentido de apresentar essa questão 

na justiça que foi no Supremo Tribunal. Esta atitude do governador, esse trabalho da equipe 

técnica, competência, os argumentos fortes, convincentes, no fórum do Tribunal tivemos a 

oportunidade de conversar com o ministro Gilmar Mendes aqui no Estado do Pará. O governador 

veio, Vossa Excelência falou com Gilmar Mendes, o próprio governador falou, ou seja, todo o 

trabalho feito, graças a isso, e aí vai os parabéns, cumprimento pelo governador por esta vitória. É 

um primeiro passo, mas foi um passo importante que animou a todos os Estados, e eu senti isso lá, 

a manifestação, a empolgação, a alegria dos Estados. A dificuldade é grande, mas houve uma 

renovação. O pessoal acordou. Estava todo mundo, não acreditavam mais. É um problema que vai 

ficar. Com isso daí, houve um ânimo total e a vitória que o Estado do Pará teve foi graças às 

atitudes, o proativo governador que foi para cima e tentou resolver o problema e conseguiu, pelo 

menos, primeira vitória foi alcançada. Não posso deixar de registrar o cumprimento, os parabéns, 

ao empenho, a luta do governador do Estado do Pará que, com isto, deu a todos os Estados do 

Brasil a esperança de poder rever esse dinheiro, esse prejuízo que foi causado pela União. Então, 

cumprimentar, parabenizar o governador do Estado, senhora Presidente. Manifestação da 

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

André Dias, Vossa Excelência concorda com a proposta do conselheiro Cipriano? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Concordo e queria fazer o seguinte 

acréscimo, que é um acréscimo matemático. Vossa Excelência testemunhou o que foi levado a 

Vossa Excelência pelo Secretário de Fazenda e pelo Procurador do Estado de Minas Gerais sobre 

as dificuldades financeiras vividas pelo Estado, pelo governo de Minas Gerais. Quero chamar 

atenção, doutor Felipe, que o governo de Minas Gerais tem 800 municípios, 820 municípios, para 

uma população de mais ou menos uns 20 milhões. Ou seja, duas vezes e meia a população do Pará, 
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mas cinco vezes o número de municípios. Aí você diz, mas o que importa isso? Importa que, por 

sabedoria deles, cada vez que eles criaram um município, esse município tem uma participação 

numa cota a parte do FPM, e eles impediram que nos últimos 15, 20 anos, a gente criasse 

municípios aqui. Então, nós temos vilas dentro de municípios gigantes, como Altamira, São Félix 

do Xingu, que são do que muitos dos municípios de Minas Gerais, mas não tem um aporte 

financeiro para sua administração. Esse dado que pode parecer um dado bobo, ele é altamente 

relevante, porque quando você anda nesses municípios de Minas Gerais, esse município parece ser 

mais provido do que os municípios do interior do Estado do Pará. É simples, eles dispõem de mais 

receitas. Mas apesar disso, o governo do Estado tem conseguido manter as folhas de pagamento 

em dia, o governo tem conseguido repassar recursos aos municípios e fazer obras nos municípios. 

O Estado do Pará. Então, o elogio que traz o conselheiro Cipriano, ele ganha volume na medida 

que você compara, não somente o aspecto, digamos, olha, nós estamos com as contas em dia, os 

outros não. Nós somos menos endividados proporcionalmente do que o Estado de Minas Gerais. 

Por exemplo, 20 bilhões é muito maior do que a nossa dívida com a União. Perdão, é a dívida de 

Minas Gerais com a união. Então por vários aspectos, nos parece que a colônia Pará, em relação a 

metrópole Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. O exercício da administração pública feita por nós, 

de alguma maneira, foi feito com mais acuidade, com mais atenção, com mais responsabilidade. E 

em verdade, o governador Simão Jatene, que conta no meio do seu terceiro mandato, mas 

participou de outros dois, então ele vem participando na construção durante os últimos 20 anos 

desse Estado. Daí ganhar relevância em especial que a performance dele no governo que tem sido 

para todos aqueles que saem do Pará, motivo, eu não diria de orgulho, mas de vaidade dizer, olha, 

nós não fizemos tudo, mas nós fizemos e fizemos o melhor possível. E essa vaidade tem que 

alcançar cada um do povo porque, na verdade, como repete sempre o governador Simão Jatene, eu 

sou só estou aqui porque o povo do Pará fez esta escolha soberana quando de suas eleições. Era 

isso que eu tinha a acrescentar. Agora, conselheiro Cipriano, vossa Excelência, eu queria, para ser 

justo até, dizer que a briga de Vossa Excelência, a luta de Vossa Excelência com relação a questão 

da desoneração das exportações não começou, conselheiro Odilon, agora quando ele era 

Presidente do Tribunal de Contas. Desde de a edição da lei Kandir, ele vem se insubordinando e 

dizendo: "não, isso não é justo". Só que da mesma maneira com que o conselheiro Nelson Chaves é 

de uma persistência e que serve de exemplo, o Cipriano nunca abandonou a luta porque vários se 

associaram a luta, mas ao longo do caminho, foram se perdendo em outras batalhas. E o Cipriano 
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tem a noção exata que aquele volume de receitas que são subtraídos, eles precisam não só ser 

repostos por uma questão de justiça, mas que eles fazem parte da estrutura necessária dentro da 

arquitetura e planejamento de um Estado para dar suporte às atividades econômicas deste Estado. 

Ou seja, eu não posso movimentar uma quantidade de um PIB do Pará sem a devida proporção em 

infraestrutura, seja de estradas, ferrovias, rodovias, educação, saúde, segurança, porque ele 

movimenta aquele volume de economia. E se ele movimenta aquele volume de economia, um 

percentual dela tem que ser dado de infraestrutura, e isso tendo sido retirado e daí uma sensação 

de dívida com a população, que existe, mas que não é, foi provocada pela dedicação da maioria 

dos homens públicos aqui que tem se dedicado e daí você ter constatação a nível externo, na 

comparação com outros Estados que a performance no Estado do Pará tem sido melhor que nos 

demais. Parabéns, conselheiro Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, ouvindo bem o conselheiro André, nós ouvimos do 

Secretário da Fazenda e do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

conselheiro André, nos dias que a gente estava lá, os noticiários e as informações no computador, 

na internet sobre Minas Gerais, doutor Rafael Laredo e doutor Valino estavam lá atentos, já 

estavam falando em negociação de parcelamento do pagamento de salário de servidores. E outras 

questões, dívidas, negociações e tudo mais. Em virtude desta reunião provocada pelo Instituto Rui 

Barbosa que os tribunais foram para lá e o Presidente do TCE e o Secretário da Fazenda estava na 

reunião, saíram para dar entrevista. Qual foi o noticiário da entrevista a noite? Nós estamos nessa 

crise porque nós precisamos receber os 150 bilhões que a União, quer dizer, já tão colocando a 

responsabilidade, a culpa em cima do problema da lei Kandir. Olha só a questão, quer dizer, 

acabou despertando ainda mais o interesse quando a coisa aperta, vai buscar aonde tem para 

receber para buscar. E eu achei interessante, eu queria ter visto qual era a justificativa que eles 

davam antes de ter este assunto levantado. Explicava, nós estamos nessa crise por quê? Porque 

nesses dias, era porque estavam com cento e tantos bilhões para receber da União e já poder 

entregar metade para União, essas coisas todas lá. Então, é interessante colocar essa questão, que 

Minas Gerais já está vestindo a camisa, como dizendo que o problema dela é por causa da lei 

Kandir. Se não tivesse a lei Kandir, já estava tudo tranquilo. Então assim, Vossa Excelência falou 

muito bem. Vereador está para entregar João Paulo, governador está para entregar o hospital 

Abelardo Santos. E outras diversas obras importantes que estão acontecendo no Estado do Pará. O 

orçamento do ano passado, que nós votamos aqui, o relator conselheiro Luís Cunha disse que o 
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governador investiu um bilhão de reais, investimento. Isso que nós estamos vendo aí. A lei Kandir 

tirou do Pará, ano passado, três bilhões de reais. É o que Vossa Excelência falou, nós precisamos 

de investimento, mesmo com tudo isso? Se o Estado tivesse esta compensação pelo menos, o 

governador teria possibilidade de investir mais 200% ou 300%, de acordo com o que você olha, 

quanto a João Paulo, quanto aos hospitais, quantas escolas técnicas, como a de Santarém que é um 

exemplo, e outras mais que teria sido feito. Então, é de fato de se reconhecer e parabenizar, 

cumprimentar, isento porque nós somos Tribunal de Contas, mas é de se respeitar e considerar a 

conduta, o posicionamento, o encaminhamento, a preocupação da gestão do governador Simão 

Jatene. É de se considerar e de se parabenizar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado, Presidente. Bom dia, Presidente, 

conselheiros, Ministério Público de Contas. Todos aqui presentes. Queria parabenizar pelo 

recebimento da comenda, Presidente, dar meus parabéns, e essa Instituição tão importante que é a 

Polícia Militar. Realmente, são poucas Instituições que tem esse privilégio de comemorar 199 anos. 

Mas também, Presidente, quero parabenizar o conselheiro Cipriano por essa empreitada de longas 

datas. Isso. E reforçar que há toda uma comissão, uma equipe por trás, inclusive um do meu 

gabinete, o Érico Lima, e que eu converso muito com ele, qualquer contribuição que eu possa ter, 

será uma honra divulgar e dividir. E eu tenho certeza, tenho convicção, Presidente, conselheiro 

Cipriano que teremos um sucesso nisso aí. Uma preocupação que você levantou em relação ao 

prazo também fiquei muito feliz que será registrado o prazo da ata, de 30 de novembro e o tempo 

está contra nós, nesse sentido. Acho que a crise, tem indicadores econômicos que estão saindo da 

crise, mas de uma forma ou de outra, somos penalizados todos os Estados, senão dividirmos os 

salários, mas temos prejuízos nos investimentos, com certeza. Tenho certeza que o governador teve 

que decidir algumas obras, dar prioridades para que pudesse tocar a gestão do Estado e eu 

acredito que ele tenha feito da melhor forma. Acho que foi o menor impacto que podemos ter assim 

em relação a essa crise e também acredito que estamos saindo dela. Mais uma vez, parabéns, 

conselheiro. Só complementar também, Presidente, um outro assunto que foi levantado em relação 

ao Ideflor, em relação a controle interno, a Secretaria de Planejamento tem uma diretoria 

específica que cuida do PPA e acompanha os indicadores e a execução física e financeira dela. É 

um relatório que é feito de forma quadrimestral, tanto do físico e do financeiro. E é entregue, à 

época, era entregue à AGE. Eles tinham esse conhecimento até porque é uma das atribuições 

constitucionais de Controle Interno, avaliar a execução dos programas de governo. Manifestação 
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do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas não é qualitativo. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: O que acontece, a 

SEPLAN centraliza as informações em contato com as Secretarias internas de todos os órgãos, a 

secretaria de planejamento, e eles têm que dar uma justificativa. Por exemplo, um convênio não foi 

firmado, estava programado e não foi firmado. E eu acredito que, de alguma forma, uma 

informação qualitativa, conselheiro Odilon. De repente, podemos aprimorar. Porque realmente a 

prioridade é no financeiro. Concordo com você, com Vossa Excelência Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Se me permite o aparte, Excelência, o 

objetivo ali na SEPLAN, como Vossa Excelência mesmo relata é mensurar o físico com execução. 

Esse é o objetivo. A análise qualitativa aprofundada, se o programa atingiu a efetividade dele, não 

é feito. Isso é um trabalho que precisa ser muito mais amadurecido ao encontro daquilo que nós, 

Tribunal, desejamos para o futuro. Que eu acho que nós vamos caminhar. A SEPLAN contribui 

muito para isso. Acho que todas aquelas informações que estão lá e elas, conselheiro Luís Cunha 

não está aqui, mas o conselheiro Cipriano foi relator de várias contas de governo, é sempre 

mencionado nas contas de governo e sempre a área técnica leva em consideração. Mas eu acho 

que a gente pode avançar um pouco mais. E aí é uma coisa que precisamos amadurecer, inclusive, 

para mensurar se determinada conta ou não, do ponto de vista da gestão, foi melhor ou pior para 

daqui para frente. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza: Com certeza, concordo com Vossa Excelência Acho que o mais 

próximo que chegamos disso é o mapa de exclusão, né, conselheiro Odilon? Que tem uma demora, 

dois anos para gente ter resultado de PIB, de vários indicadores, mas é o mais próximo, mas eu 

concordo com Vossa Excelência É um caminho, temos que construir ainda mais. Mas seriam essas 

considerações, Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de consultar o plenário, a proposta do conselheiro Cipriano 

Sabino, de o plenário encaminhar à sua Excelência, governador do Estado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Queria só colocar para os 

colegas avaliarem, porque esta foi uma grande vitória. Já foi decidido. Era que o Tribunal se 

manifestasse parabenizando, complementando o governador pela disposição, pela luta e pela 

vitória no Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela procedência da ação implantada pelo 

governador de inconstitucionalidade por omissão, uma vez que não houve a lei complementar, 

porque assim, então foi uma vitória muito grande. Isso reanimou, reativou, deu, não sei como, mas 
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acredito que sim, deu para os Estados uma motivação e um título ao dizer, “olha, vocês, União, 

devem isso para o Estado, tem que resolver esse problema, não pode ficar assim”. Se não fosse 

isto, ainda estávamos aí até hoje no debate, na discussão, e talvez não fosse resolvido. Então, acho 

que foi uma grande vitória, mas foi o quê? Atitude do governador, a ação dele, o empenho da 

equipe técnica dela e todos assinaram juntos com ele, os Estados. O governador entrou, e em 

seguida, entraram os Estados juntos se associando a manifestação do governador. Eu não sei se 

caberia, mas eu sinceramente manifesto aqui, já manifestei minha opinião, se o Tribunal mandar, 

acho que não há problema nenhum, mas eu coloco a disposição do plenário pela vitória na questão 

da ação, da vitória do governador, é isso. Isso não é imposição, Presidente. Apenas eu me coloco a 

disposição dos colegas, se acharam que der, o governador recebe essa manifestação que houve 

uma vitória, parabenizando que nós estamos na luta aqui junto com ele para ajudar. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu tenho a impressão que já foi, mas 

acho que não torna displicente ou desnecessária, o acréscimo que Vossa Excelência trouxe e que 

pode ser feita via um simples ofício da Presidência dizendo: "olha, o conselheiro Cipriano Sabino, 

em representação deste tribunal, participou do, onde notou-se a grande motivação e observa-se 

que foi motivado pela vitória sem precedentes da ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo 

Estado do Pará de autoria deste governo. E que esta vitória estabeleceu um prazo fatal que 

estimula a pensar que nós, antes mesmo do TCU ter que intervir, que é o que estabelece no 

acórdão, na decisão. Antes mesmo, talvez o Congresso, por notar que isso, se ele não legislar, vai 

ser feito pelo TCU, talvez o Congresso se motive a votar a lei complementar e por isso nós estamos 

participando. E só por isso, porque achariam que era impossível de ser alcançado, participando de 

um projeto onde todos os tribunais de contas e suas Secretarias de Fazendas estão compondo uma 

lei complementar. Quer dizer, só é possível pensar em fazer a lei complementar, trocando em 

miúdos, do ponto de vista prático por entender que olha, ou faz uma lei complementar ao 

Congresso, ou o TCU vai estabelecer. Então é melhor vocês fazerem, porque senão o Congresso 

iria estabelecer outras prioridades. É isso que é a sua ideia? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É isso, veja bem, eu concordo. Só dizendo 

o seguinte, é a lei Kandir de 1996. Todo esse tempo vem se discutindo isso, o conselheiro André 

colocou e eu agradeço muito as generosas palavras dele desde a Assembleia, não só eu, ele 

também. Ele também cobrava isso da Tribuna e eu me lembro disso. Aí a vitória mais expressiva 

neste processo inteiro, há 21 anos, foi está agora. Então, está agora foi uma vitória extraordinária, 
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não só para o Pará. Ela estende para todo Brasil. Então assim, há 21 anos que vem nesta disputa, 

nesta luta. E nem o conselheiro André, nem eu, nenhum paraense vai abandonar e deixar de 

defender essa questão, vejo Vossa Excelência todo o apoio à equipe técnica, enfim. Então, eu 

acredito assim, foi uma vitória significativa e está sendo uma esperança muito grande. Meu Deus, o 

que pode representar o Estado receber ou negociar, ou ter alguma, algum recurso de restituição 

desse prejuízo, vai ser uma coisa extraordinária, ainda mais para condição que o doutor Jatene 

vem administrando o Estado, vai ser muito positivo. Então, eu considero muito importante. Mas a 

forma, a crítica com problemas, a dificuldade, apontar o dedo, eu faria assim, eu faria assim, botar 

dificuldade, reclamar, nós temos muito. O governador deve receber reclamação, pressão todo dia. 

E talvez dizer muito obrigado e parabéns, governador, são poucas as vezes que ele recebe isso. 

Então, eu acho que merece, mas a forma como vai ser, eu concordo com conselheiro André, 

imagine o governador, o prefeito, recebe uma pressão, uma reclamação diária de todos os lados, 

poderes, órgãos, é isso, é aquilo. E poxa, não recebe um muito obrigado, parabéns. Estou me 

colocando, vamos dizer assim, no lugar dele. Eu acho que aqui e ali, nós temos que também dizer: 

"olha, aquela sua obra foi legal, esse projeto foi legal, aquela sua atitude foi legal e está, se nós 

tivermos parte aí dos 30, 40 bilhões de reais que temos para receber, porque chega perto disso. 

Valores líquidos. O Estado vai ser extremamente beneficiado e terá oportunidade de crescer muito. 

Então, só queria dizer isso. E se é num ofício, que eu concordo com conselheiro André, se é uma 

manifestação mais formal, seja como for, que chegue ao governador, que nós aqui no Tribunal, 

todos nós, ficamos felizes pela atitude dele e complementamos, parabenizamos ele por isso. 

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

no Ofício nº 0252/2017-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta Presidência também apenas quer reforçar, nós 

já colocamos na intranet o convite para o servidor a participar no dia 28, depois de amanhã, no 

auditório Elmiro Nogueira, a Feira do Círio. Nós já estamos aproximando do Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré, a maior festa dos paraenses. Já temos a nossa peregrinação interna e vamos 

oportunizar aos servidores que tem talentos em produzir alimentos, bijuterias, roupas, objetos de 

decoração, dentre outros itens, mas para o servidor. Apenas para o servidor. Ele não pode trazer, 

é. É uma valorização do servidor. O servidor que realmente vem produzindo esses itens, ele pode se 

inscrever, e é até hoje as inscrições pelo ramal 1641 para expor os objetos produzidos por ele no 

próximo dia 28, quinta-feira próxima. Esta Presidência também gostaria de convidar todos os 
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conselheiros, conselheiros substitutos, Ministério Público para o encerramento, sexta-feira pela 

manhã, da peregrinação interna da imagem peregrina do nosso Tribunal. E às 18 horas, esse ano, 

nós estamos com a coordenação e a idealização de ampliar os barcos de promesseiro, conselheiro 

Cipriano Sabino, conselheiro Nelson teve uma ideia, começou a se idealizar que nossos barcos 

pudessem ser motorizados, ser iluminados, iluminar nosso espaço, nossos lagos aí onde eles são 

expostos por iniciativa e ideia dele, e nós, esse ano, descobrimos, detectamos, conselheiro Odilon, 

aqueles estudantes da Universidade Federal do Pará, e o conselheiro Nelson já estava com essa 

ideia e abraçou a causa e estamos trazendo, inclusive, eu quero dizer que o bispo Dom Antônio já 

confirmou presença no evento aqui, também a convite do conselheiro Nelson Chaves, e nosso 

convite. Ele vai estar presente neste evento e nós gostaríamos que todos os conselheiros, 

conselheiros substitutos, servidores e servidoras desta corte de Contas, do Ministério Público de 

Contas, participem porque esse ano é uma inovação. A canoa de promesseiros vai está prometendo 

ser realmente uma inovação aqui na nossa corte de Contas e nós estamos convidando a todos, 

inclusive os familiares, quem tiver jovens, criança, porque eu acho que além de apresentar esse 

trabalho acadêmico dos universitários que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de conhecer 

uma pequena amostra lá, eles vêm apresentar várias amostrar aqui e já de uma forma, de uma 

experiência exitosa aqui ao nosso, os barcos de Miriti, se Deus quiser, vão está trazendo uma 

inovação para nossa Instituição. Então, gostaria de contas com a participação da sociedade, mas 

principalmente, dos servidores, servidoras, de todos os conselheiros, dos familiares dos 

conselheiros, do Ministério Público e o conselheiro Nelson Chaves está na coordenação desse 

momento que é uma iniciativa que ele vem, inclusive, trazendo ideias exitosas e ampliando a ideia 

dessa exposição de canoas de promesseiros. Então, vai acontecer no dia 29, na próxima sexta-

feira, às 18 horas. Nós gostaríamos de receber as pessoas e todos nós, servidores, servidoras, 

conselheiros, conselheiras, conselheiros substituto, Ministério Público, recebendo as pessoas para 

esse momento que, com certeza, já faz parte do calendário do Círio. Na próxima segunda-feira, 

também, todos estão convidados para recebermos dom Teodoro que vai trazer a imagem peregrina 

da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré para fazer a visita a nossa instituição, que também já é 

uma tradição, conselheiro Cipriano, já virou uma tradição nossa e no calendário da arquidiocese 

de Belém. Então, esse momento também vai ser um momento de grande brilhantismo aqui na nossa 

instituição, Tribunal de Contas do Estado. E o conselheiro Odilon também tem um convite, né, 

conselheiro? Para quinta-feira, eu queria que Vossa Excelência, todos os conselheiros, 
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conselheiros substitutos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Então, Presidente, não tivemos a presença de todos os conselheiros na sessão de hoje e eu 

adiantado da hora, aquela nossa reunião sobre o painel. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Seria hoje sobre o painel. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Exatamente, da corregedoria, essa 

conversa, em combinado com Vossa Excelência, então com os conselheiros, a gente deixasse para 

próxima quinta-feira, pós-sessão. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem. Com a SECEX e a Secretaria de 

Informática. 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 

cinco minutos (11h 45min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 26 de setembro de 2017. 

 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR  
Subsecretário 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2017. 

 
 
 
 

    JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
   Secretário-geral 

 
 

V I S T O: 
 
 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
                          Presidente  


