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ATA Nº 5.501 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de setembro do ano dois 

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

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

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, 

o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa 

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

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em 

decorrência da sua participação representando nosso Tribunal no VIII Educontas – 

Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas, na Cidade de 

Salvador-Bahia e Daniel Mello participando do MMD-TC no Estado do Maranhão, 

e na oportunidade em que foram anunciados os processos, da relatoria do Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, de números 2014/50108-8, 2016/57474-0 e 2007/53048-3, foram retirados de 

pauta. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal as atas das sessões 

ordinárias dos dias vinte e um (21) e vinte e seis (26) de setembro de 2017, na forma do 

disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, 

razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Declaro-me impedido de 

votar a ata do dia 26, estando de acordo à aprovação da ata do dia 21. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Declaro-me impedido 

de votar a ata do dia 21, estando de acordo à aprovação da ata do dia 26. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Declaro-me impedido de votar a ata 

do dia 21, estando de acordo à aprovação da ata do dia 26. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-as. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo a ata do dia 21 e declaro-

me impedida quanto a ata do dia 26.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-as. Em não havendo expediente a ser 

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

antes determinar a inversão na pauta dos processos n.ºs 03, 09 e 04. Destarte, deu-se o anúncio 

do Processo nº 2013/51729-7, que cuida da tomada de Contas instaurada na Associação 

Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais-ABIPEM, responsável João 

Carlos Figueiredo, Procurador Stanley Botty Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

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

regimentais, ficando solidariamente responsáveis em débito o senhor João Carlos Figueiredo e a 

Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais e ainda, opina pela 

citação da entidade convenente para que exerça seu direito constitucional à ampla defesa e ao 

contraditório. A presidência tornou público que, embora regularmente notificados, tanto o 

responsável quanto à associação supramencionada não se fizeram presentes e se nem se fizeram 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o 

senhor João Carlos Figueiredo em débito para com o erário estadual na importância de 

R$10.000,00 (dez mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.000,00 (mil reais), 

disposta nos art.62 c/c 82 e 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2007/54347-4, que agasalha a prestação de 

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

Honório Esporte Cultura Clube, responsável Maria Virgínia Soares Rodrigues, Procuradora 

Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 
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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 glosado, com aplicação das multas regimentais a responsável extensiva a 

senhora Suleima Fraiha Pegado, ficando solidariamente responsáveis em débito as senhoras 

Maria Virginia Soares Nascimento e Suleima Fraiha Pegado. A presidência informou que, 

embora regularmente notificadas, as senhoras supramencionadas não estiveram presentes e nem 

se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as 

contas irregulares, declarando a senhora Maria Virgínia Soares Rodrigues em débito para com 

o erário estadual na importância de R$15.442,70, (quinze mil, quatrocentos e quarenta e dois 

reais e setenta centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.554,27 (um mil, 

quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) pelo dano causado ao erário. 

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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2014/50027-8, que agasalha a tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará, responsável 

João Batista Ferreira da Costa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva ao senhor Jorge 

Luiz Guimarães Panzera, ficando responsáveis solidariamente em débito o senhor João Batista 

Ferreira da Costa e a Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará, e por fim requer 

a citação da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Presente em plenário, o 

senhor João Batista Ferreira da Costa manifestou-se, consoante o direito à ampla defesa: Aos 

ilustres conselheiros deste tribunal de contas, o meu cordial, bom dia. Solicito a atenção dos 

prezados conselheiros para a explicação a respeito desse processo que se encontra em análise 

e julgamento. Na condição de ex-presidente da associação dos cronistas e locutores esportivos 

do Pará, ACLEP, entidade que em 2019 completará seu cinquentenário, assinei convênio para 

os festejos de 40 anos de fundação dessa entidade, ficando a SEEL na responsabilidade de 
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repassar verba de 20 mil reais. Como a SEEL encontrava-se em dificuldade financeira, 

conseguiu fazer o repasse de 10 mil reais, o tempo estava passando e a SEEL não conseguia 

completar aquele valor. Como a data de realização dos festejos comemorativos de 40 anos da 

ACLEP se aproximava, tive que usar do expediente de emitir cheques pré-datados para 

fornecedores de material. O convênio foi realizado, mas a SEEL não repassou os 10 mil reais 

que ficaram faltando. Na sequência, a ACLEP tinha programado a realização do seminário 

esportivo na cidade de Breves, e tabulando as negociações com o então-prefeito de Breves, 

Xarão Leão do PMDB. Dei entrada na SEEL de solicitação de recursos para viabilizar esse 

seminário. Em determinada data, fui comunicado pela SEEL do repasse de 10 mil reais, valor 

depositado em conta da ACLEP no banco do Brasil. Como o prefeito de Breves, Xarão Leão 

desistiu de patrocinar o seminário em sua cidade, o evento acabou sendo cancelado, e como a 

SEEL devia a ACLEP igual valor referente aos 50% que ficaram faltando do evento dos 40 

anos da ACLEP, utilizei esse valor para saldar os compromissos que ficaram pendentes. 

Posteriormente, prestei conta dos 20 mil reais referentes ao evento dos 40 anos da ACLEP. 

Dessa maneira quero informar aos ilustres conselheiros que talvez por falta de uma 

orientação, tenha incorrido no erro de utilizar os recursos de um evento para quitar débito de 

outro, mas afirmo que não houve dolo de minha parte, jamais incorreria numa ação desonesta, 

ficando com recursos públicos, isso não é da minha índole. Quero lhes informar que durante a 

minha gestão na ACLEP, de 9 anos, firmei vários convênios com órgãos públicos, como com a 

SEEL, Assembleia Legislativa, secretaria de Obras e Ação Social, que totalizaram 403 mil e 

900 reais. Esses valores, se fossem corrigidos hoje, deveria alcançar a casa de 1 milhão de 

reais, e prestei conta de todos os valores a esse tribunal, recebendo a certidão negativa de 

débito de todos os convênios. Jamais subtraí um centavo sequer, e diante do exposto, solicito 

aos nobres conselheiros para que se sensibilizem e me isentem de culpabilidade nesse 

processo, pois a minha vida de 69 anos tem sido pautada pela humildade, trabalho, e jamais 

pratiquei alto de desonestidade. Sou jornalista profissional e vou completar 50 anos na 

imprensa esportiva do Pará com 19 livros publicados, tendo um nome a zelar. Era o que eu 

tinha a dizer. Obrigado. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, condenar solidariamente em débito 

o senhor João Batista Ferreira da Costa e Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do 
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Pará na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), e, aplicar a cada um as multas nos valores 

de R$1.000,00 (mil reais), pelo débito e ao seu responsável a multa no valor de R$906,00, pela 

instauração da tomada de contas, e, ainda, aplicar ao senhor Jorge Luiz Guimarães Panzera a 

multa no valor de R$906,00 (novecentos e seis reais), pela não emissão do laudo conclusivo. 

Consultado o Plenário, este apresentou a seguinte declaração de votação. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Alego suspeição para esse processo de 

votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Alego 

suspeição para esse processo de votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

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

Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Terminada a 

votação, proclamou a presidência que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2006/51674-9, que compõe 

a tomada de Contas instaurada na Associação da Mulher de Marabá, responsável Júlia Maria 

Ferreira Rosa, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 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 aplicação das multas regimentais a responsável 

e extensiva ao senhor Wandenkolk Pasteur Gonçalves e recomendações a Secretaria Executiva 

de Estado de Agricultura e a Associação da Mulher de Marabá. A presidência informou que 

embora regularmente notificados os senhores supramencionados, embora regularmente 

notificados, não se fizeram presente nem se representar. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

proposta de decisão no sentido de julgar as contas regulares com ressalva e, aplicar à 

responsável a multa no valor de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto no artigo 191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Registrou-se, a partir desse momento, a 
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ausência do conselheiro André Teixeira Dias. No curso da sessão, foi apregoado o Processo nº 

2012/51076-9, que cuida da tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Bragança, 

responsável Edson Luiz de Oliveira, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator 

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 

percentual não executado, sem prejuízo das multas regimentais cabíveis e recomendações à 

Prefeitura Municipal de Bragança. A presidência informou que, embora regularmente 

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

matéria ficou sob a égide da discussão. Pausa. Em não acontecendo, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, ficando o senhor Edson Luiz de 

Oliveira em débito para com o erário estadual na importância de R$1.096,00 (um mil e noventa 

e seis reais), aplicando-lhe as multas de 10% (dez por cento) sobre o débito atualizado e de 

R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2017/52032-

9, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Adalberto Cavalcante Anequino, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, 

registrando-se, neste ato, o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

em virtude da atuação no processo n.º 2006/50808-1. 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 não admissão do pedido rescisório, por ausência 

de fundamento de rescindibilidade, e, caso se julgue pelo seu conhecimento e pela sua 

improcedência total e por fim, requer a remessa de cópias do processo nº 2006/50809-1 ao 

Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do art. 93 da Lei Complementar nº 81/2012, 

em virtude da existência de indícios da prática de ilícito penal, consistente no uso de documento 

falso. A presidência informou que, embora regularmente notificado, o responsável supra não 
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esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa.  Matéria entrou na fase da discussão. 

Em não havendo manifestações neste sentido, Sua Excelência proferiu proposta de decisão que 

culminou pela improcedência do pedido de rescisão, mantendo-se in totum o Acórdão recorrido. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

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

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

191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na mesma senda, deu-se o anunciado do Processo nº 

2017/50236-0, que trata da Representação formulada pela empresa Trivale Administração 

Ltda., Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo conhecimento da denúncia, no mérito pelo desprovimento da denúncia, por 

ausência de fundamento legal e falta de razoabilidade no pedido. A presidência informou que, 

embora regularmente notificado, o representante da empresa supra não esteve presente à sessão. 

Pausa. A matéria foi à baila da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu 

voto no sentido de julgar improcedente a Representação. 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. Imediatamente foi chamado à 

ordem da pauta o Processo nº 2015/51979-2, que cuida do Ato de Aposentadoria em favor de 

Luiz Ernane Ferreira Ribeiro Malato, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, com pedido de vistas pelo Ministério Público 

de Contas, em sessão de 31/08/2017. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

decorrente do pedido de vistas, cujo entendimento jurídico, nesta nova adoção, foi para 

sobrestar o trâmite do presente processo até que seja proferida decisão definitiva no bojo do 

Mandado de Segurança nº 0010801-52.2016.8.14.0000, caso não seja esse o entendimento do 

douto plenário, ratifica todos os termos do parecer de fls. 99/100. Pausa. O assunto foi à luz da 

discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para solicitar a reabertura da 

instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Incontinenti, foi apregoado o Processo nº 2016/50847-4, que trata do 

Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Nazaré Elias Correa, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 

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

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

conhecimento e improvimento do recurso. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para julgar as contas regulares com ressalva 

e manter as multas aplicadas ao recorrente. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 

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

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

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

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

administrativa, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores conselheiros, após a sessão 

plenária será encaminhada aos e-mails corporativos de vossas excelências, a proposta de 

revisão do plano estratégico 2016-2021, desta corte de contas, relativamente ao exercício de 

2017, em atenção ao artigo oitavo, parágrafo primeiro da resolução número 17.794/2009. 

Contou com a participação das unidades de trabalho na sua construção, coordenado pela 

secretaria de planejamento, a presente proposta prevê a possibilidade de revisão a cada dois 

anos. O processo de revisão do plano estratégico teve início com a participação das unidades 

de trabalho, como já foi dito, gabinete dos conselheiros, dos auditores, corregedoria e 

ouvidoria. Em oficina de trabalho, e reuniões técnicas, que redundou na inclusão de um 

indicador do plano estratégico exclusão de três e modificações de 10 indicadores, pois 

observou-se que as metas e ações propostas para o plano atual 2016 a 2021 não se ajustavam 

mais ao respectivo objetivo, daí a necessidade da revisão. A revisão assim buscou aperfeiçoar 

indicadores atuais, criar outros e aprimorar o sistema de medição a fim de proporcionar o 

monitoramento mais efetivo para o alcance dos objetivos estratégicos. A matéria ficará à 
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disposição de vossas excelências para deliberação na próxima sessão ordinária. Esta 

presidência lembra e convida os senhores conselheiros e conselheiros auditores, conselheiros 

substitutos, nosso procurador levando sempre a mensagem a todos os procuradores do 

ministério público de contas, inclusive ao procurador geral, para amanhã, às 17 horas, 

teremos aqui à frente do tribunal, a abertura da exposição Canoas de Promesseiros 2017. Esse 

ano, um trabalho inovador tendo a coordenação do conselheiro Nelson Chaves, que vem com 

muito entusiasmo trabalhando esse momento com inovações, e que eu tenho certeza que todos 

nós conselheiros auditores, conselheiros substitutos, nossos procuradores, servidores, 

servidora dessa casa, estão sendo convidados para que nós prestigiemos um momento, teremos 

também a presença do nosso bispo, dom Antônio, que já confirmou presença no evento, várias 

autoridades já confirmaram presença, às 18 horas, ou seja, às 6 da tarde, eu gostaria de assim 

ter esse momento que com certeza será de grande brilhantismo, esperamos contar com a 

presença dos conselheiros e familiares dos servidores, e também familiares, dos nossos 

procuradores e também familiares. Também na próxima segunda-feira, terá o lançamento de 

um livro aqui, contas governamentais e responsabilidade fiscal, de vários autores, o ministro 

Bemquerer, presidente da Audicon, e vários conselheiros substitutos, inclusive a conselheira 

Milene, com a auditora conselheira substituta Milene, tem um artigo na obra. O lançamento 

será às 17 horas no espaço cultural Clóvis Morais Rego, e na segunda-feira de manhã também 

gostaria de convidar a todos, teremos a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de 

Nazaré às 11 horas, estaremos recebendo aqui, convido todos os conselheiros, conselheiros 

substitutos, nossos procuradores, inclusive a imagem peregrina estará, como já é tradição, 

visitando o ministério público de contas também, então vamos estar aqui aguardando a 

imagem peregrina pela manhã às 11 horas, também teremos a presença do bispo Dom 

Teodoro. Amanhã contaremos com a presença do bispo Dom Antônio, novo bispo auxiliar de 

Belém do Pará, e na vinda da imagem peregrina, teremos a presença do bispo Dom Teodoro. 

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

eu não estive aqui, eu retardadamente vou dar o bom dia a todos, não tive o processo, eu não 

fiz a saudação como é de praxe que todos fazem aqui, para desejar um bom dia, embora 

estejamos no final da sessão, mas a minha brevíssima intervenção aqui será exatamente para 

realçar o assunto que já foi discutido, aliás vem sido discutido há muito temo, mas é da 
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presença do tribunal nessa reunião de Belo Horizonte, quero me congratular com o 

conselheiro Cipriano que representou esse tribunal na reunião de Belo Horizonte do instituto 

Rui Barbosa, maravilhosamente presidido pelo conselheiro Sebastião Helvécio, no sentido da 

discussão da lei cande. Havia já a carta de Diamantina, firmada pelos governadores cujos 

estados sofreram com a perda de recurso ao longo desse tempo, e depois por iniciativa do 

Instituto Rui Barbosa, foi formatada uma nova missão a respeito da discussão, e os estados que 

se sentem prejudicados como especialmente em todo o grupo esses estados, mas destaco 

especialmente o estado do Pará, juntamente com Minas Gerais, e lá foi firmada a carta das 

Minas Gerais, no sentido de que os tribunais de conta acompanhem, e essa reunião, essa 

coordenação de todos os tribunais acho que é uma questão honrosa, conselheiro Cipriano, que 

tenha sido vossa excelência indicada e eleita pelos tribunais de contas do Brasil lá presentes, 

para coordenar esse trabalho que afeta muito nossos estado como outros estados da federação. 

De maneira que a gente tem informação, essa matéria vai ao congresso nacional, mas que tem 

o prazo de deliberação até o final do mês de novembro, não havendo a decisão esperada por 

todos, essa questão será remetida ao tribunal de contas da união. Conselheiro Cipriano me 

informou que inclusive ontem em Brasília, o próprio governador do estado do Pará, 

governador Simão Jatene já esteve lá presente, dada a importância do tema eu queria 

parabenizar o Cipriano pela participação, pelo resultado que a gente já vê pela carta das 

Minas Gerais, que é já uma proposta de um projeto de lei que certamente será cortejado com 

outros quatro que ele me informa que foram apresentados por outros tribunais, mas com 

certeza, na mesma direção. Então queria manifestar, Cipriano, à vossa excelência, nosso 

apoio, o apoio dessa casa de nos sentirmos prestigiados pelo estado do Pará nesse momento 

importante, da discussão que há tantos anos, vossa excelência na presidência, logo quando 

assumiu, é questão de justiça fazer, foi uma das primeiras preocupações suas, que o tribunal 

pudesse entrar na discussão no sentido de fazer com que esses recursos tão drenados para fora 

do nosso estado, possam voltar em benefício do nosso povo com as correções necessárias, era 

essa exatamente a minha manifestação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Ontem nós tivemos aqui, na terça-feira, no plenário, 

conselheiro André Dias lembrou muito bem que acredito muito feliz a colocação do 

conselheiro André, que lembra que na época a conselheira Lourdes Lima ainda deputada, 
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conselheiro Nelson Chaves também deputado, que isto conselheiro André disse, me recordei, 

confirmo e agradeço a fala dele, muito feliz, e era um assunto que nos incomodava, desde 

quando estávamos na assembleia, e não era poucas vezes, doutor Guilherme, que ali a 

conselheira Lourdes, conselheiro Nelson, André, e outros parlamentares iam à tribuna fazer 

pronunciamento de 20 minutos, meia hora, sobre a cobrança dessa questão, de que a Vale do 

Rio Doce, polêmica contra a Vale do Rio Doce, que acabam trazendo esses prejuízos para o 

Pará, era uma inquietação, o conselheiro André foi o que falou ontem, eu sou testemunha. 

Conselheira Lourdes Lima, Nelson Chaves, quando estavam deputados, não era raro o debate 

e a cobrança nessa questão. Quando chegamos ao tribunal por iniciativas dos conselheiros, fiz 

apenas lembrar todos dessa polemica, e todos aprovaram, a equipe técnica fez um estudo que 

ainda estava, vamos dizer, esquecido. E o tribunal reativa essa questão, vossa excelência se 

lembra, doutor Guilherme, da repercussão que teve isso, foi um destaque na televisão, jornais, 

foi entregue um estudo oficial para o governador, para a Assembleia Legislativa, para o 

Congresso Nacional, e daí pra frente começou, por iniciativa dos conselheiros do tribunal com 

apoio do ministério público, foi levantada a questão e puxada em virtude do que chamou 

atenção, porque o estudo dá um débito, Lei Kandir, só que são 21 anos, a lei Kandir foi 

publicada em 96, e quando o tribunal disse para a sociedade paraense que a União devia mais 

de 20 bilhões, para ser preciso naquela altura, 21 bilhões e meio, todos ficaram 

impressionados com o valor, que era mais que um orçamento, um exercício do estado, era uma 

coisa que nenhum município e nenhum estado pode abrir mão, é um absurdo, então surgiu a 

situação, voltou ao tema esta situação, o governador recebeu muito bem o processo, o estudo 

do tribunal, imparcial, independente de partido, que é um órgão especialista em auditoria e 

controle, que é o tribunal de contas, apresentou ao governador, ficou animadíssimo, gostou, a 

partir daí a equipe técnica do estado começou a desenvolver o aprimoramento, o estudo, até 

por conta da metodologia utilizada pelo próprio tribunal, a equipe técnica do tribunal, doutor 

Valino e toda a sua equipe, e entrou com a ação de inconstitucionalidade por omissão no 

supremo, e foi julgada procedente em 2016, a ação, o governador entrou em 2013, em 2016 foi 

julgada procedente, dando um prazo de 12 meses pro congresso nacional se manifestar. E 

agora, acaba este prazo dia 30 de novembro. Aí o Instituto Ruy Barbosa fez essa comissão com 

todos os tribunais de contas, tive a indicação da conselheira Lourdes, Nelson Chaves e todos 
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os colegas conselheiros que aprovaram minha indicação, e lá em Minas Gerais tinha sido 

convidado, a conselheira Lourdes me comunicou que a coordenação caberia ao estado do 

Pará, e lá em Minas Gerais foi aprovado por unanimidade na cara de Minas Gerais essa 

coordenação do estado do Pará, e iniciou-se um debate. Quero agradecer a todos os 

conselheiros, as palavras gentis do conselheiro Nelson, sempre apoiando iniciativas de 

relevante interesse para o estado do Pará, essa é uma delas, mais uma, grande amigo Nelson, 

generosas palavras, ontem como ele já disse, o conselheiro Nelson, houve uma audiência 

pública no parlamento em virtude do prazo, que é 30 de novembro, para dar uma definição, 

estão correndo lá e aí essa audiência foi presidida pela comissão que preside o deputado 

federal Priante, e o relator dessa comissão é o senador Flexa Ribeiro, uma comissão mista com 

a câmara e o senado, então veja que tem 2 paraenses na direção, e na coordenação pelo 

tribunal de contas também há outro paraense do estado do Pará na coordenação pelos 

tribunais de contas, isso mostra que o Pará está tendo uma oportunidade. Como disse o 

conselheiro Nelson, dessa audiência pública, apresentou-se o TCU, o CONFAZ e o Ministério 

da Fazenda para falar sobre essa questão, obviamente que os deputados, e mostrando, como 

disse o conselheiro Nelson, interesse e empenho, o governador Simão Jatene foi participar da 

audiência pública e tínhamos um representante do tribunal que a conselheira Lourdes 

encaminhou da equipe técnica, estava lá, conversou com o governador, disse a ele que estava 

muito satisfeito com o empenho do tribunal de contas, o apoio do tribunal de contas nessa 

questão, e a coisa vem caminhando nesse sentido, esperamos até aproximadamente, calculando 

aqui, receber a sugestão dos colegas conselheiros, em que o estado do Pará, através da 

secretaria da Fazenda, planejamento da FAPESP e outros, no máximo foi o prazo encerrado 

ontem, temos a partir de hoje 10 dias para concluir nosso estudo, acredito que mais uns 10 

dias devemos estar com uma prévia, um resumo de todo o trabalho e vamos encaminhar aos 

conselheiros e servidores do tribunal que queiram ajudar, dar uma sugestão, contribuir, após a 

gente discutir, conversar entre nós aqui, a manifestação de todos os tribunais do Brasil vamos 

encaminhar a proposta para o IRB que vai fazer o fechamento disto e entregar até o dia 20 de 

outubro ao congresso nacional e ao tribunal de contas da união. Esse que é a nossa agenda. 

Quero mais uma vez agradecer as gentis palavras do conselheiro Nelson porque não estava no 

plenário, estava em Belo Horizonte, tive acesso à ata da reunião e soube que foi falado sobre 
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essa questão, e o conselheiro Nelson mais uma vez falou da importância desse assunto, aliás 

ele sempre tem apoiado questões relevantes para o Pará, e citou a questão do estudo que o 

tribunal vem desenvolvendo desde 2011 há 6 anos, 7 anos. Então quero agradecer meu colega 

Nelson pelo apoio e a todos os conselheiros que tem me dado apoio irrestrito nessa questão. 

Presidente, agradecendo, devolvo a palavra a vossa excelência e me coloco à disposição de 

todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Parabéns a Vossa Excelência, mais uma vez, já deixamos nosso registro sobre esse 

assunto aqui, mas reiteramos o nosso desejo de sucesso que se o estado ganhar, nós todos 

ganharemos. Conselheiro Julival tinha solicitado a palavra para fazer a sua prestação de 

contas, para fazer a apresentação do trabalho que teve quando em viagem ao estado do Mato 

Grosso. Vossa Excelência tem a palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Só queria lembrar vossas excelências que como 

o conselheiro André e o conselheiro Luís não estão, não vão poder se fazer presentes, 

conselheiro André já saiu para fazer tratamento, Vossa Excelência também tinha avisado que 

sairia logo após a sessão, então entramos em acordo, conselheiro Odilon que tinha 

programado junto com a equipe técnica uma reunião após esta sessão, na presidência, que 

essa reunião se transfira para a próxima terça-feira após a sessão plenária. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Pronto, muito obrigado, 

presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Não teremos mais a reunião hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Senhora presidente, senhores conselheiros, eu fiz 

parte da comissão da garantia da qualidade formada pela Atricon, juntamente com o 

conselheiro Fernando Rodrigues Catão, e o servidor Stanley Melo, da Paraíba e o conselheiro 

Audicélio, coordenador da comissão de avaliação, que é a comissão interna, fez o trabalho em 

Santa Catarina, esteve presente um antigo colega do conselheiro Odilon, o Evandro, 

participando da reunião, dos trabalhos. Eu tive esse prazer de ir a Florianópolis, ao estado de 

Santa Catarina, estado que tem uma certa afinidade com a gente aqui no Pará, até porque 

temos dois membros no plenário, conselheiro Odilon e Daniel, e também do MPC, o 

procurador Guilherme Sperry, se faz presente hoje. Foi uma grande honra estar naquela 

cidade de Florianópolis e participar desse trabalho do tribunal de contas do estado de Santa 
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Catarina que é uma das referências do controle externo nacional. Nós participamos no período 

de 11 a 13, como havia falado, realizamos um trabalho no horário do experiente de Santa 

Catarina, de meio-dia às 18 horas, nos 3 dias foi um trabalho agradável, conseguimos êxito, 

tudo que foi almejado que planejamos, o tribunal está de parabéns, também melhorou a sua 

situação nos indicadores, à semelhança do nosso tribunal aqui, e essa, senhora presidente, 

senhores conselheiros, esse é o relatório de viagem. 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 treze minutos (11h13min) e mandou que eu, Jorge 

Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 28 de setembro de 2017. 
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