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ATA Nº 5.507 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

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

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

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

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de 

Souza, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

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

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

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

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do conselheiro André Teixeira Dias em 

tratamento de saúde. Disponibilizadas, previamente, no sistema digital deste Tribunal as atas 

das sessões ordinárias dos dias dezessete (17) e dezenove (19) de outubro de 2017, na forma do 

disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-as. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-as. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-as. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-as. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-as. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente): Impedida por força regimental. Em não havendo expediente a ser lido, a 

presidência determinou ao senhor secretário o prosseguimento da sessão, agora, com a leitura 

da pauta de julgamentos, não sem antes manifestar-se no seguinte pronunciamento: Bom dia 
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aos excelentíssimos senhores conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luiz Cunha, bom 

dia ao conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia, bom dia ao nosso procurador-

geral do Ministério Público de Contas, bom dia aos conselheiros substitutos, auditores, 

conselheiro substituto doutor Julival, Milene, Daniel, e Edvaldo. Bom dia aos jurisdicionados 

aqui presentes, advogados, advogadas, contadores, contadoras, demais profissionais, nosso 

bom dia aos servidores e servidoras desta Corte de Contas. Esta presidência gostaria de se 

manifestar antes do início desta sessão onde esta Corte de Contas desde sábado, todos os que 

tiveram a notícia do ocorrido com nosso ex procurador-geral e atual procurador do Ministério 

Público de Contas, doutor Antônio Maria Cavalcante. Doutor Antônio Maria tem uma história 

pelo controle externo do Pará e do Brasil, acredito que tenha mais de 40 anos de serviços 

públicos prestados principalmente ao controle externo, e merece todo o nosso apoio, o 

momento em que tivemos a notícia do que estava acontecendo com ele sobre o gravíssimo 

acidente vascular cerebral, ele se encontrava fora de Belém, nos causou motivo de 

preocupação e de orações, pela saúde dele. Nós sabemos que para Deus, tudo é possível, a 

bíblia tem nos mostrado, conselheiro Julival, que Jesus, até os mortos ressuscitou, e o doutor 

Antônio está bem, está com vida, e torcemos para que ele recupere sua saúde, esta é a nossa 

vontade, e se for da vontade de Deus, também que ele possa recuperar e ter plena saúde para 

continuar no nosso meio, que seja feita a vontade de Deus, como diz o pai nosso. Eu gostaria 

de dizer que para nós, essa é uma sessão de tristeza, de emoção, mas de fé e de confiança. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, muito obrigado pela oportunidade, muito bom dia a todos, vossa excelência, o 

procurador Felipe, conselheiro Nelson, conselheiro Cipriano, conselheiro Odilon, conselheira 

Rosa, nossos conselheiros substitutos, Julival, Milene, Daniel, Edvaldo, advogados, servidores, 

bom dia. Senhora presidente, acabou sendo incomum nós iniciarmos a sessão, não tratando 

ainda do processo, mas eu acho que o caso exige isso, porque estamos tristes, basta olhar para 

cada pessoa que compõe este pleno neste momento, é perceptível a tristeza no semblante de 

cada um. Eu tomei conhecimento, estava no interior e passei o final de semana triste, ao tomar 

conhecimento da gravidade do problema de saúde do doutor Antônio Maria Cavalcante. Então, 

em um momento como este, não sabemos direito o que dizer. Eu vou me valer da minha fé em 

Deus, da minha espiritualidade que faço diariamente através das minhas orações, pedir por 
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ele, pela recuperação dele, é o que me resta fazer, pedir a Deus que conforte a família, que dê 

apoio, e enquanto há vida, há esperança, ele sempre foi um lutador, um guerreiro, que ele 

reúna essas forças para vencer mais essa batalha. Mas eu confesso que a tristeza toma conta 

da gente, não tem como negar isso. Porque não é só o ser humano, é o que ele representa como 

pessoa pública, principalmente para nós aqui, acho que ele é o procurador mais antigo do 

Brasil, é isso, Felipe? Olha, confere, é uma referência nacional, um homem que tem lutas 

nacionais, na defesa do Ministério Público de Contas, e hoje é o procurador com mais tempo 

de atividade no Ministério Público de Contas, é muita coisa! Então, senhora presidente, é 

minha palavra neste momento, prestar solidariedade à família, dizer que estamos torcendo 

muito por ele, e no nosso silêncio, nos nossos momentos de espiritualidade, estamos 

direcionando nossas orações para ele, que Deus o proteja e cuide dele neste momento tão 

difícil, é o que eu queria dizer. Seguiu-se, então, o anúncio do Processo nº 2007/50610-6, que 

trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará, responsável 

Maria Oslecy Rocha Garcia, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, conselheira Lourdes, doutor Felipe Rosa 

Cruz, procurador-chefe do Ministério Público de Contas, conselheiro Cipriano, Luís, Odilon 

Rosa, substitutos, Julival, Milene, Daniel, Edvaldo, senhores jurisdicionados, servidores da 

Casa. Como já foi falado por vossa excelência, senhora presidente, o conselheiro Luís Cunha 

já se manifestou, eu, no preâmbulo de minha atividade aqui na relatoria deste processo, quero 

dizer que, de fato que é uma sessão muito pesada para todos nós, temos plena consciência da 

situação de saúde do procurador doutor Antônio Maria Cavalcante, a trajetória dele, longa no 

Ministério Público de Contas, o que representa no controle externo de nosso país, e é muito 

difícil quando vemos do ponto de vista técnico, no caso da área de medicina, os médicos 

dizerem que estão fazendo tudo, esgotando todos os esforços, para que o quadro muito difícil 

possa ser superado. Então, neste momento, a palavra que eu gostaria de dizer, em primeiro 

lugar é à sua família, a família do Antônio. Que Deus possa dar a eles a coragem necessária 

para suportar esse momento de transe pelo que estão passando, os colegas do Ministério 

Público de Contas também, seus colegas, servidores, e a todos nós, independentemente da fé 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1768

que professemos, uns na sua religiosidade, outros acreditando numa força suprema do 

universo, para quem dirijo minhas orações porque nesse sentido, para o senhor, nada é 

impossível. Então, rogando que neste momento onde as condições técnicas acusam um 

desfecho não favorável, nos resta ainda orarmos para que Deus possa dar a ele o que em seus 

supremos desígnios está traçado, para que a família tenha força, coragem para enfrentar esse 

momento de grande dificuldade pelo que estão passando, nós oferecemos nossa modesta 

solidariedade. Após a leitura do relatório, e, cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim manifestou-se: Bom dia, 

senhora presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, advogados, 

cidadãos aqui presentes. Antes de tudo, senhora presidente, eu gostaria de, em nome do 

Ministério Público de Contas, agradecer todas as manifestações de solidariedade, de 

preocupação, de força que nos têm sido enviadas neste momento de absoluta consternação e de 

dor, e que exige muita força de nós, da família, principalmente, que se encontra destroçada, 

mas estamos juntos, procurando amenizar esta dor e torcendo para que um milagre ocorra e o 

doutor Antônio volte para nosso convívio. A importância da figura do doutor Antônio vai muito 

além do Ministério Público de Contas do Estado de Pará, ele é um ícone nacional que lutou 

desde a promulgação da atual Constituição para que o Ministério Público de Contas tenha o 

perfil que ele sempre idealizou e sonhou, e esperamos estar à altura de continuar honrando 

esse legado. Em seguida ratificou o parecer escrito nos autos, onde opinou pela regularidade 

das contas com ressalva, ficando a responsável a critério do Douto Plenário, sujeita à multa 

regimental e ainda, sugestão de multa à autoridade da concedente e determinação a Fasepa. 

Presente em plenário, a senhora Ely Nonata da Cunha Leal, procuradora da senhora Maria 

Oslecy Rocha Garcia, promoveu sustentação oral, conforme prescreve o exercício regimental 

da ampla defesa nos termos a seguir: Bom dia à senhora Excelentíssima Presidente do 

Tribunal, e aos demais conselheiros, servidores do TCE, advogados demais presentes, 

representante do Ministério Público, a quem deposito meus respeitos. Venho aqui em nome da 

senhora Maria Oslecy Rocha Garcia, à época diretora superintendente do SEBRAE, prestar 

esclarecimentos acerca da motivação da ressalva apontada no relatório agora pouco lido. 

Trata-se, excelências, de convênio firmado entre SEBRAE e FUNCAP que tem como objetivo a 

capacitação de jovens e adolescentes em conflito com a lei para inclusão no mercado de 
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trabalho, com ênfase no empreendedorismo e qualificação profissional, assim como a 

integração e motivação dos monitores e técnicos que atuam nas unidades do CIAM, centro de 

integração de adolescentes masculinos, e EREC, espaço recomeço. Para execução desse 

convênio, foi aportado o valor de 47 mil, 840, por parte da FUNCAP, e coube ao SEBRAE a 

execução da maioria das ações desse convênio. Por ocasião da prestação da execução do 

convênio, prestamos as contas devidas à FUNCAP, posteriormente foram remetidas a esse 

tribunal de contas que por parecer técnico interno, foram declaradas regulares. 

Posteriormente submetidas ao Ministério Público, ele declarou regularidade com ressalvas nos 

seguintes pontos, os extratos bancários demonstram que não obstante ter sido aberta a conta 

exclusiva para o ajuste, a movimentação de recursos deu-se também através de conta geral do 

SEBRAE. A inocorrência do transito na conta corrente específica de valor correspondente à 

contrapartida, e não consta nos autos que tenha sido realizada ao menos cotação prévia de 

preços, medida está imprescindível para justificar a escolha dos prestadores que atenderiam o 

objeto, permitindo a verificação de compatibilidade com o mercado de preços ofertados, além 

de conferir o necessário tratamento isonômico nas contratações envolvendo recursos públicos. 

Diante da motivação do Ministério Público de Contas, temos a esclarecer, com relação ao 

pagamento de despesas do convênio em conta não exclusiva do convênio. Para movimentação 

dos recursos transferidos pela FUNCAP, o SEBRAE de fato abriu uma conta especifica, 

identificada no Banco do Brasil sobre o número 5170.5 conforme já comprovantes acostados 

na prestação de contas, e conforme reza também o referido convênio. Entretanto, por alguma 

questão de comunicação dentro do próprio SEBRAE, algumas contas foram pagas pela conta 

geral do SEBRAE, mas depois de detectada essa situação, fizemos os ajustes com relação aos 

pagamentos, mas todos os comprovantes das despesas foram aportados e juntados à 

competente prestação de contas. Quanto à inocorrência de transito da conta corrente 

específica do valor da contrapartida, a parte que cabia ao SEBRAE, de fato, no convênio só 

está adstrita a obrigatoriedade de abrir a conta para recebimento de recursos da FUNCAP, 

não foi previsto no convênio que a contrapartida seria aportada na mesma conta. Por isso que 

o SEBRAE utilizou também a sua conta única que utiliza para todos os pagamentos que realiza, 

mas depois de detectado essa incongruência, fizemos ajustes nas reversões e ajustamos a 

contabilidade e a questão financeira da própria conta, tanto que foi regularmente demonstrado 
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todos os gastos e tudo que o SEBRAE se comprometeu a executar foi apresentado e as contas 

foram tanto declaradas regulares pela própria FUNCAP que recebeu todos os relatórios, 

quanto por ocasião da remessa do Tribunal de Contas que analisou também, tanto 

tecnicamente a questão da regularidade. Agora, vamos à questão da justificativa de preço. 

Quanto à cotação prévia de preços, de modo a verificar a compatibilidade com o mercado. 

Para melhor esclarecer esse ponto, eu preciso nos reportar a questão da natureza jurídica do 

SEBRAE. O SEBRAE foi constituído por uma lei, a lei 8.029/90, ele foi apartado do serviço 

público, ele constituiu-se sobre a forma de serviço social autônomo, como entidade social de 

direito privado, fora da esfera da administração pública, embora cooperando na sua missão 

institucional e social. A partir desse escopo de serviço social autônomo, ele adquiriu através de 

seu estatuto, condições de prover seus próprios instrumentos reguladores, instrumentos esses 

que norteiam as relações internas e externas, tanto em âmbito de suas contas internas, com 

seus recursos próprios, como também em relação a parceiros. E o sistema possui, desde seus 

regulamentos próprios, o regulamento de licitações e de contrato do sistema SEBRAE, 

regulamento que caminha paralelo à lei 8.666, mas na qual nós, enquanto entes privados, não 

estamos submetidos ao rigor da lei de licitações gerais, mas seguimos este regulamento 

próprio que inclusive tem o rito próprio de aprovação, ele foi aprovado pelo Tribunal de 

Contas da União, e ele foi publicado, aprovado pelo conselho nacional do SEBRAE sobre a 

resolução número 54, de outubro de 2001, foi publicado no diário oficial da União número 206 

no dia 26 de outubro de 2001, posteriormente foi alterado pela resolução 69 de 2002, de 

agosto de 2002 e publicado no diário oficial daquele mesmo ano, de número 170 em 3 de 

setembro de 2002, ou seja, embora nós tenhamos adstrito à lei 8.666, temos o regulamento 

próprio que é convalidado pelo Tribunal de Contas da União, publicado no diário oficial e 

dado amplo conhecimento à sociedade para que ela também exerça seu controle com relação a 

transparência. Contudo, excelências, temos deste regulamento, predisposto que para efeito de 

contratação e executar sua missão institucional proposta, o SEBRAE utiliza-se de ferramenta 

disposta e prescrita no seu regulamento de licitação mais precisamente no artigo 32 desse 

regulamento que nos autoriza para implantação de serviços próprios de suas finalidades 

institucionais, quando houver pluralidade de prestadores interessados, o sistema SEBRAE 

poderá proceder às contratações mediante a utilização de procedimento de cadastramento e 
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credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas observando o princípio de publicidade, 

igualdade, bem como o de prescrever o respectivo regulamento. Com base nesse dispositivo do 

regulamento de licitações do SEBRAE, o SEBRAE lança editais de credenciamento, para 

buscar no mercado, através de um requisito básico, ele traça para perfilar, destacar, 

especializar os profissionais que irão prestar serviço de consultoria, um perfil mínimo que deve 

ser atingido para que, obedecendo os requisitos desse credenciamento, desses objetivos 

totalmente afastado de qualquer incidência de subjetividade, ele possa ser cadastrado, e 

havendo necessidade do público alvo do Sebrae, eles são contratados para prestar esse 

serviço, e mesmo essa contratação após esse processo de cadastramento, eles são colocados 

sob um sistema de rodízio, ou seja, não existe nenhum requisito de subjetividade na escolha 

desses profissionais, dentre aqueles que foram selecionados no credenciamento, existem 

requisitos prévios que façam com que eles sejam selecionados por rodízio, o que impede que o 

mesmo profissional seja contratado sucessivamente para a mesma prestação, e por um preço 

preestabelecido, todos recebem a mesma hora-aula, todos recebem a mesma hora de 

consultoria e de instrutoria. Por isso que não fizemos pesquisa de mercado prévio, porque o 

próprio credenciamento traz esse regramento, inclusive quanto ao valor. Daí vem a nossa 

necessidade de esclarecimento com relação a esse ponto da ausência do requisito de pesquisa, 

a pesquisa feita quando logrou-se o detalhamento da tabela de preço, o que está adstrito no 

próprio edital, ela faz parte do anexo 12 do edital que temos aqui, que pretendemos juntar para 

comprovar o que estamos esclarecendo. Por isso, excelências, o SEBRAE, a senhora Maria 

Oslecy, superintendente do SEBRAE à época, vem aqui pedir aos senhores, requerer que seja o 

pedido de reabertura de instrução para fazer a juntada de nosso regulamento de 

credenciamento para comprovação da assertiva correlação do preço à escolha dos 

profissionais, e pedir que seja reconsiderado o apontamento da aprovação de contas com 

ressalva, esperando ter esclarecido e demonstrado as razões que afastam a ressalva aqui 

exposta, muito obrigada. Em outro turno, a senhora Meive Ausonia Piacesi, presente em 

plenário, eis que devidamente notificada, ao ser instada, declinou do uso dessa sustentação. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de acolher a documentação apresentada e 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2013/51612-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Ângela Maria do Nascimento 

Pinto, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira que antes da relatoria propriamente dita, apresentou a seguinte manifestação: Bom dia 

senhora Presidente, excelentíssimos senhores conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, 

Luiz Cunha, , conselheira Rosa Egídia, bom dia ao nosso procurador-geral do Ministério 

Público de Contas, bom dia aos conselheiros substitutos, auditores, conselheiro substituto 

doutor Julival, Milene, Daniel, e Edvaldo. Bom dia aos jurisdicionados, advogados demais 

profissionais, servidores. Eu estou pensando o que dizer em um momento de consternação 

como este, e me faltam palavras. Só posso dizer que estou entristecido e quero nós seres 

humanos, não conseguimos compreender a inteligência de nosso Deus. Então eu quero prestar 

solidariedade, como fizeram meus pares, e rogar que a família tenha muita força, colocar 

minhas orações e solidariedade para a família. Cumprindo, então, dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou em 

processo de discussão. Pausa. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/50060-2, que 

trata do Ato de Pensão em favor de Leonice Chagas da Silva, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Antes da 

relatoria, Sua Excelência fez breve pronunciamento: Nesta manhã de tristes notícias, eu 

cumprimento a todos. Me associo as manifestações e orações já apresentadas pelos que me 

antecederam, me solidarizando neste momento crítico com a família especialmente, e também 

com a instituição Ministério Público de Contas a quem ele tanto ama e se dedica. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação do registro e por fim que seja 

dispensada a reposição das parcelas indevidamente percebidas, visto estarem presentes os 
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pressupostos que autorizam a aplicação da Súmula nº 249, do Tribunal de Contas da União. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional o registro. 

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

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

relator. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2017/52006-7, que alberga o ato de pensão em 

favor de Ana Paula Nascimento de Oliveira, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi 

a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela retificação do Decreto nº 1.775 de 13.06.2017, para adicionar o valor relativo 

à Gratificação de Serviço Ativo, em razão de sua natureza remuneratória; a posteriori, 

cumpridas as referidas retificações pelo deferimento do registro do ato no TCE/PA. Pausa. A 

matéria entrou no processo da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2014/51286-7, que cuida do Ato de Retificação de Pensão em favor de Fernanda 

Isabele dos Santos Castro, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

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

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o 

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

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

relator.  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 a existência de matéria administrativa: Senhores conselheiros, douto 

Ministério Público, com o objetivo de aprimorar o desempenho das competências 
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constitucionais atribuídas ao tribunal de contas do estado, considerando a necessária ação de 

medidas que favoreçam a eficiência e efetividade de suas ações, e dando continuidade à 

execução do planejamento estabelecido para o biênio 2017-2018, a secretaria de controle 

externo desta Corte de Contas elaborou proposta de resolução cujo objeto é a definição da 

classificação das prestações de contas anuais de gestão das unidades jurisdicionadas desta 

Corte de Contas. Matéria relevante e de primordial importância para que se possa cumprir o 

que dispõe a resolução número 18.919/2017, no que respeita a forma de apresentação a 

responsabilidade pelo envio e classificação das prestações de contas anuais de gestão, o 

objetivo é implementar formas mais atuais de apresentação de prestação de contas, adotadas 

por diversos tribunais de contas brasileiros, já acolhidas por esta Corte de Contas, por força 

da resolução supracitada. O projeto foi construído tendo por fundamento as boas práticas dos 

tribunais de contas da União, de Pernambuco e da Bahia, assim cumprindo dispositivo 

regimental, esta presidência informa que no final desta sessão, a íntegra da proposta da 

SECEX e a documentação correlata será encaminhada à vossas excelências através dos e-

mails corporativos e disponibilizada na pasta “Plenário” da rede interna desta Corte de 

Contas, para conhecimento e eventuais e oportunas contribuições para seu aprimoramento, 

ficando para deliberação numa próxima Sessão Ordinária da próxima quinta-feira, se Deus 

quiser. Senhores conselheiros, a palavra está à disposição dos senhores. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria, 

obviamente com muita tristeza e preocupação que falamos essa questão, cumprimentar a todos 

os presentes na sessão, bom dia a todos. Eu fiquei impressionado, muito triste, assustado com 

as notícias que tomamos conhecimento anteontem. Eu sinceramente fico muito impressionado e 

consternado com uma situação extremamente triste, meus colegas que me antecederam, vossa 

excelência, conselheiro Luís, conselheiro Nelson, conselheiro Odilon, conselheira Rosa, e o 

próprio doutor Felipe, se manifestaram no sentido de prestar solidariedade, apoio, e eu 

sinceramente preferia aguardar, mas como todos se manifestaram, não posso deixar de me 

manifestar também. Então, senhora presidente, quero concordar com a palavra de todos, dizer 

que estamos obviamente muito preocupados, todos nós, muito tristes, e eu sempre digo que nós 

não temos a dimensão da grandeza e da sabedoria de Deus, nós somos insignificantes, até 

menor que um grão de areia perto do poder da grandeza e da sabedoria de Deus maravilhoso. 
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Então, não temos o que questionar, às vezes não compreendemos, às vezes não entendemos por 

que acontece isso ou aquilo, mas é por causa de nossa pequenez perto da grandeza de Deus, 

tenho certeza que Deus como sempre foi, é e sempre será maravilhoso, conduzirá não só 

doutor Antônio, sua família e a todos nós da melhor, mais linda e maravilhosa maneira 

possível. Então, estamos aqui torcendo por ele, pelo doutor Antônio, por sua família, e 

obviamente tristes, mas com fé, procurando se consolar nesse poder grandioso, maravilhoso de 

Deus que sabe sempre o que é, qual será o nosso destino e o que é melhor para cada um de 

nós. Então, senhora presidente, junto com Nelson, Luís, Odilon, com a doutora Rosa, com 

vossa excelência, quero me somar no sentido da torcida e da força da fé, solidariedade, apoio 

no que couber, no que eu puder contribuir de alguma maneira, eu quero, já fiz desde o 

momento que eu soube até agora, e sempre me colocar com toda humildade à disposição no 

que for possível contribuir, eu obviamente utilizarei todas as minhas forças para ajudar, para 

apoiar no que for necessário. Transmitir também ao doutor Felipe, à família do Ministério 

Público de Contas, porque são nossos colegas, parceiros, trabalhamos juntos, vamos estar 

juntos por muitos e muitos anos, e à família do doutor Antônio Maria, que é querido por todos 

nós e todos estamos aqui impressionados e preocupadíssimos com essa questão. Senhora 

presidente, como meus colegas se manifestaram, também quero junto com eles, com vossa 

excelência, com o doutor Felipe, demonstrar o que nosso coração pensa e o que nós desejamos 

ao nosso amigo, parceiro, doutor Antônio Maria, extensivo, obviamente, à sua família, o apoio 

e solidariedade total, como meus colegas já se manifestaram, e espero em outra oportunidade 

estar aqui falando novamente em uma condição já diferente. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Se Deus quiser. Coloco a 

proposta do conselheiro, para que possamos mandar à família consanguínea e a família 

institucional, Ministério Público. Conselheiro Nelson Chaves, conselheiro Cipriano que 

propôs, conselheiro Luís Cunha, conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia. Então, 

encaminhar à família e associando-se com as manifestações dos conselheiros substitutos, e 

também do próprio Ministério Público, na pessoa do doutor Felipe e de todos os servidores do 

Tribunal de Contas e do Ministério Público. Foram, então, colocadas as matérias em votação 

que, aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 0257 e 

0258/2017-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 
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Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta presidência também se manifesta em uma 

outra situação, esta semana, no domingo, na primeira página do jornal o liberal, na primeira 

página, nós observamos algo que nos chamou a atenção, inclusive da população paraense, 

brasileira e mundial, sobre o estudo que o conselheiro Cipriano Sabino vem juntamente agora 

já se estendeu não mais só ao nosso tribunal, que no início ainda lá em 2011, conselheiro, 

quando vossa excelência ainda estava na presidência, que começou a se manifestar sobre este 

assunto, as perdas da lei Kandir, e levou ao conhecimento do governo do estado, e neste ano 

para cá, algumas ações vem acontecendo para percebermos que não é fácil. E vossa excelência 

agora já faz parte de um grupo capitaneado pelo IRB, que quando o conselheiro Sebastião 

Helvécio esteve em Belém assistindo a palestra do doutor Eduardo Costa, palestra de 

encerramento, chamou a atenção e nos instigou para que o IRB, chamando a atenção dos 

tribunais brasileiros sobre esta questão das perdas no que diz respeito à lei Kandir, 

imediatamente começamos este trabalho, esta Corte de Contas escolheu o conselheiro Cipriano 

que vinha tratando desta questão desde sua gestão, e foi também escolhido pelo IRB para 

coordenar este trabalho que vem tomando uma dimensão nacional, e nós gostaríamos de pedir 

a inserção desse momento, que muito nos alegrou, conselheiro Cipriano, saber que nós, apesar 

de não ser agora, mas que vemos há algum tempo lutando por isso, e é uma luta que não é 

fácil, mas que esperamos, porque alcançamos algum resultado positivo, favorável, e vamos 

continuar lutando, e quando o jornal liberal coloca em sua página inicial e na primeira página 

de um dos cadernos mais lidos que é O Poder, e faz isso sem qualquer custo financeiro para o 

próprio Tribunal de Contas, é importante falando dessa ação que nós abraçamos, todos nós, 

capitaneado por vossa excelência, e que hoje gostaríamos de pedir a inserção dessas duas 

páginas na nossa ata de reunião de hoje, muito importante, e agradecer a proatividade, a 

diligência que o conselheiro Cipriano vem tendo, junto com uma equipe, que por sinal também 

peço da mesma forma, no jornal liberal de hoje, tem um artigo do servidor Reinaldo Valino, 

que é contador, especialista em gestão pública, e é nosso servidor, foi secretário de controle 

externo, e faz parte hoje dessa equipe, gostaria também de me manifestar no sentido de pedir a 

inserção desse artigo que fala do mesmo assunto, sobre os 21 anos da lei Kandir, eu acho que 

não podemos nos calar diante das evidências, muito pelo contrário, temos que persistir até que 

nossa voz seja ouvida, e tome uma decisão definitiva em favor do Pará e de todos os estados 
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que vem tendo uma perda enorme em razão desta lei prejudicial aos estados e municípios 

brasileiros. Está em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu quero agradecer à vossa excelência pela menção, e obviamente 

que conversamos muito com os colegas, com o conselheiro Nelson, sempre, qualquer 

movimentação nessa direção, ele é o primeiro preocupado, diz logo, “Olha, Cipriano, este é 

um assunto que temos que dar a devida importância e valorizar. Primeiro pela capacidade 

técnica do tribunal, da imparcialidade, e utilizar os nossos recursos também em benefício do 

estado, sempre falamos isso, o conselheiro Nelson comigo conversando hoje mesmo, semana 

passada, anteontem, enfim, aliás, na sessão anterior, e o que ele tem falado realmente tem sido 

comprovado, que onde nós vamos tratar desse assunto, chama a atenção de todos. Tive a 

oportunidade, presidência, com o apoio de vossa excelência, presidente, conselheira Lourdes, 

que tem dado todo o apoio, daí essas informações, fomos à Santarém, fomos à Belo Horizonte, 

e dois lugares que fomos, a importância é total. A dedicação, importância, atenção total. 

Queria agradecer à vossa excelência, ao conselheiro Nelson, a todos os meus colegas que tem 

conversado comigo sobre isso, e agradecer à vossa excelência, presidente. O trabalho está 

concluído, pequenos detalhes que foram corrigidos até já encaminhei para vossas excelências, 

mas vamos finalizar porque eu falei com o presidente do IRB no dia em que os conselheiros me 

deram a confirmação, o aval, e eu disse a ele que os conselheiros estavam à disposição para 

fazer a entrega. No dia 18 ou 19, dia 17, após a sessão plenária, mas falei com ele no dia 18, 

que acho que estava com vossa excelência num compromisso no congresso em Curitiba. Então, 

no dia seguinte, eu falei com ele, no dia 18, e informei para ele do empenho dos colegas 

conselheiros, da equipe técnica, que estava tudo pronto. Como faríamos a entrega oficial? O 

nosso prazo determinado pelo instituto, era até o dia 20. Então ele sugeriu que como o 

trabalho está pronto, que ele venha a Belém agora no dia 9 e 10, e que ele poderia receber das 

mãos de vossa excelência, que eu disse, dos conselheiros de vossa excelência, oficialmente um 

estudo nesse dia 9. E aí, então, nesse dia, presidente, faremos a entrega ao presidente do 

Instituto Rui Barbosa, aproveitando até por conta de custos e tudo mais, a vinda dele à Belém, 

o tribunal de contas do estado do Pará, vossa excelência, junto conosco, os conselheiros, fará 

a entrega final de um trabalho feito pela equipe técnica de nosso tribunal de contas. Eu quero 

agradecer, sempre agradeço, e peço o apoio de todos, de coração aberto, puro, tenho recebido 
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de todos no sentido de ter dado esse apoio a toda a nossa equipe técnica. Quero lembrar vossa 

excelência que nos dois jornais recebeu destaque, nos dois jornais, no Diário e no Liberal. E 

eu não sei se no Amazônia saiu alguma coisa, tenho que verificar. Mas tenho certeza nessa 

questão. E também sobre o artigo do doutor Valino, que faz parte da equipe, que saiu hoje, 

então, percebam, o conselheiro Nelson sempre fala isso, da importância deste assunto, que é 

um assunto que demanda debate, polêmica, discussão, a União não quer reconhecer a dívida e 

assim vai, então é um assunto interessante, temos que nos debruçar, estudar, se empenhar, mas 

tem feito isto o estado do Pará, o estado de Minas Gerais, dado a atenção e a preocupação 

nesse sentido com o objetivo de tentar recuperar esse prejuízo. Não vai ser fácil, o conselheiro 

Nelson sempre fala isso, isso é um assunto muito polêmico mas uma hora vai ser decidido, e 

temos que estar ali pari passu, e faço isso com muita alegria, presidente, com muito orgulho 

esse registro, dizer que o tribunal foi o primeiro a puxar esse assunto, esse tema, é um assunto 

que se discute a muito tempo, mas estava muito morno, muito parado, estava meio que 

esquecido, e quando o tribunal de contas apresentou à sociedade o tamanho do prejuízo, houve 

a preocupação de todos, efetivamente. Falo todos, não só o governo, os municípios que 

recebem o recurso e administram, mas a sociedade, associação dos supermercados, entidades 

empresariais, associação comercial, todos tiveram a preocupação de tentar reverter esse 

prejuízo em favor do contribuinte. Então, presidente, queria agradecer a vossa excelência, 

quero dizer que concordo, acho importante que fique registrado nos anais, até porque amanhã, 

fique bem claro que o tribunal vem sempre debatendo este assunto, não é a primeira vez que o 

tribunal faz isso, nem a segunda, sempre se fala aqui, às vezes, independente do assunto, algum 

colega chama o assunto da lei Kandir para debater, é corriqueiro no tribunal esta questão, 

vivemos acompanhando. Então quero agradecer à Vossa excelência e o apoio dos colegas no 

sentido de ter dedicado a atenção, ajuda, contribuição, no sentido de que esperamos estar 

concluindo com nosso trabalho. Então, no dia 9, presidente, será entregue oficialmente, o 

prazo era dia 20, foi concluído no dia 17, fizemos algum ajuste dia 18, dia 19, mas dia 20 

pronto para entregar. O próprio presidente do instituto pediu para que fosse entregue no dia 9, 

que será feito aqui em Belém por vossa excelência, distribuindo as cópias a todos, 

encadernado, para que ele leve para o IRB e todo o Brasil, um estudo feito pelo tribunal de 

contas do estado do Pará com muito orgulho. Eu, inclusive, tenho recebido, presidente, não 
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tem nada a ver com o que o conselheiro Nelson está falando, outra coisa aqui. Depois da 

publicação nos jornais, recebi no WhatsApp várias manifestações de apoio e parabéns, não a 

mim, Cipriano, citam o meu nome, mas parabéns ao tribunal de contas, aos conselheiros, 

sempre assim. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu acho que posso falar porque é 

uma figura pública, foi do advogado tributarista que já ocupou cargo público no estado do 

Pará, doutor Helenilson Pontes, foi vice-governador, ele comentou comigo, cumprimentando o 

tribunal de contas e dizendo que na opinião dele, pelo que ele leu dos dados, informação do 

tribunal de contas, é o que ele concorda, é o que ele se aproxima dentro do que ele calcula que 

sejam os prejuízos da lei Kandir, então um advogado tributarista é o especialista nessa 

questão, fazer um comentário de dizer que independente de qualquer estudo que tenha, porque 

vários estudos tem por aí, é verdade, podem somar, agregar, ajudar, mas independente disso 

ele confirmando que ele acha que o melhor entre o que ele já viu colocado aí é o estudo do 

tribunal de contas do estado, então eu fico feliz, orgulhoso, e várias pessoas comentaram 

comigo no WhatsApp, não sei se comentaram com vossas excelências, mas nesse sentido de 

dizer que estamos prontos, recebemos a contribuição de vários órgãos, entidades estaduais e 

nacionais, vários estados, órgãos daqui do estado do Pará, entidades dos outros estados, do 

governo federal, Ministério da Fazenda e tudo mais, nossa equipe está de parabéns, agradeço 

a palavra de vossa excelência e estou meio assim porque realmente é uma situação delicada, 

todos nós aqui de manhã estávamos até agora preocupados com essa situação, mas eu quero 

lhe agradecer e dizer à vossa excelência, muito bem lembrado por vossa excelência o destaque 

do tribunal de contas nesse momento, não só no Pará mas no Brasil também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, 

tranquilizando o conselheiro Cipriano, não se trata de estarmos fazendo nenhum festejo, o que 

seria apropriado para um momento como esse, pela repercussão positiva, mas simplesmente 

registros administrativos que devem ser feitos num momento aprazado. Primeiro, quero, de 

antemão, dizer que estou absolutamente favorável à inserção das notícias nas atas das nossas 

reuniões, da reunião de hoje, como do artigo também do doutor Valino, que foi publicado no 

Liberal, dizer que a lei Kandir não só, conselheiro Cipriano, parabenizando vossa excelência 

pela dedicação e oportunidade do tema, não se trata apenas de querer aquilo que deixou de ser 

pago ao estado do Pará, que é o principal estado, sem dúvida, penalizado em razão da 
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natureza da exportação de nossa riqueza sem a verticalização da nossa produção em vários 

setores, especialmente na questão da energia, minérios, e a condução ao nível nacional do 

instituto Rui Barbosa, eu acho que neste país, quando alguma coisa chancelada por uma 

instituição que leva o nome do Rui Barbosa, já deve ser basicamente avaliado. Condução 

também do presidente do IRB, que é o conselheiro Sebastião Helvécio, lá das Minas Gerais, um 

conselheiro absolutamente consciente, uma larga estrada da vida administrativa, com 

experiência, talento, tenacidade, de maneira que todos temos que dizer, eu dizia sempre ao 

Cipriano, quando ele tinha a generosidade de falar comigo a respeito do assunto, alguma 

opinião que nem deveria ter porque ele conduz tão bem esse assunto, é no sentido de que é uma 

luta que ela traz também o carimbo da isenção no que se refere as paixões, porque o estudo 

elaborado pelos executivos, não há dúvida que aqui, ali, alguém pode dizer, “isso está 

contaminado pela paixão partidária”, uma beligerância nesse sentido, e acima disso, falei aqui 

da outra reunião, é uma luta que envolve a todos no estado, independentemente da esfera 

pública ou da iniciativa privada, porque o recurso que vem para este nosso estado do Pará, ele 

interessa à iniciativa privada, porque vivemos em uma sociedade de produção, e isso 

representa melhor condição de vida para nosso povo, melhor condição de saúde, educação, 

transporte, enfim, reverte no benefício da população, de maneira que a minha alegria é muito 

grande, de ver o assunto encaminhado tecnicamente, corretamente encaminhado, 

desapaixonadamente porque é uma paixão no sentido da reivindicação, mas não há uma 

paixão no sentido de alterar dados, o Helenilson é reconhecido também por todos, tenho a 

oportunidade de privar da amizade dele, sei que é um profissional absolutamente competente 

na área da tributação, foi vice-governador do estado, secretário de estado e tem uma vida 

profissional dedicada a este assunto, de maneira que eu acho que melhor do que esse 

encaminhamento não poderia ser, todos aqui temos mais é que nos solidarizar com esta 

pretensão, esta avaliação correta que foi feita, falamos em profundidade deste assunto aqui em 

sessões passadas, mas eu quero renovar vossa excelência, nossos cumprimentos e a 

solidariedade total no sentido daquilo que pudermos modestamente fazer, para que este 

assunto de fato seja concluído de acordo com a expectativa que a sociedade do Pará deseja. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Outro assunto, para nós concluirmos este tema, porque no momento que eu falei, eu 
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pedi a inserção do diário, do Liberal, da publicação do Liberal e vossa excelência também 

pediu pelo diário, eu peço perdão porque no domingo quando eu li, é que o jornal O Liberal, 

nós recebemos na cidade de Irituia, o Diário não, e eu cheguei ontem à noite, não tive tempo 

de ler porque eu estava fora da capital. Não consegui ler, mas peço a inclusão também, a 

inserção do diário do Pará, vossa excelência lembrou. É uma questão de justiça. Conselheiro 

Cipriano pediu, assim como ele lembrou, porque eu justifico que realmente eu não tinha lido 

porque onde eu estava só chega o Liberal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, apenas para fazer menção que está presente 

o nosso secretário da SETIN, Carlos Gomes, não é o maestro, mas ele fez lá a batuta da 

secretaria, já foi distribuído, senhora presidente, o resumo do executivo do terceiro trimestre 

com recomendação nossa, para todos os conselheiros, logicamente me privarei de ler em razão 

do que foi distribuído a todos, e queria apenas ressaltar que o orçamento de TI foi aprovado 

pelo comitê, que ainda foi instalado na gestão do conselheiro Luís Cunha, então eu gostaria de 

chamar a atenção para duas ações na área da TI, que estão sendo executados juntamente com 

a SECEX, que é o piloto compras governamentais, rede ODP, matriz de risco de credores, rede 

infocontas. A finalização de um processo licitatório para terceirização do parque de impressão, 

porque de acordo com o planejamento, todas as impressoras do tribunal estão em processo de 

substituição, e já como vossa excelência, conhecedora, já falei em uma reunião executiva 

nossa, com a viabilização dos recursos que foram pleiteados, a elaboração do termo de 

referência para implantação do Datacenter no tribunal, aliás já faço um parêntese para pedir 

à vossa excelência, nem precisaria, mas o intuito de alcançarmos isso o mais rapidamente 

possível, haverá a necessidade de algumas providências de ordem administrativa, e eu sei da 

solenidade do processo marcado, mas eu estou pedindo à vossa excelência uma prioridade 

absoluta, para que essa tramitação seja feita. Estamos também iniciando estudos para a 

implantação da virtualização de desktops, inclusive com recursos alocados para 2018, e 

também a ação conjunta da corregedoria, a SETIN finalizou as modificações do painel 

gerencial, conselheiro Odilon teve a oportunidade de ir numa reunião executiva nossa 

apresentar tudo isso, fazendo as adequações de acordo com as recomendações. Quero dizer 

que esse trabalho todo, a SETIN reconhece, eu próprio, ele tem sido feito em total 

entrosamento com a SECEX, com a corregedoria, conselheiro Odilon, e também com a 
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ouvidoria da conselheira Rosa Egídia, agradecemos o apoio que a administração tem dada a 

essas atividades e que cada vez mais o estreitamento das áreas que são afins na consecução 

desses objetivos, eles continuem aprimoradamente. Então, é só esse registro, queria fazer 

também um agradecimento ao Carlos e a equipe toda da SETIN, os conselheiros substitutos 

que aqui e ali também contribuem com opiniões valiosas para o trabalho, e era isso que eu 

queria registrar nessa sessão à vossa excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson, eu quero 

agradecer a sua dedicação, juntamente com o secretário e toda a equipe da SETIN, toda a 

equipe do tribunal, como vossa excelência acabou de dizer, todos estão, mas vossa excelência 

como coordenador da área de informação deste tribunal, tem dado um salto de qualidade, e 

apresenta essas atividades do terceiro trimestre, esperamos já, se Deus quiser, fiquei sabendo 

que na nossa ausência, vossa excelência junto com a equipe toda, tomando todas as 

providências, fazendo tudo para que possamos cada vez mais acelerar esse processo que 

depende de Datacenter, de vários instrumentos e que nós possamos realmente, inclusive, com a 

ouvidoria, com a corregedoria, com as secretarias, a secretaria geral, a secretaria da SECEX, 

todos os gabinetes, com certeza num momento oportuno o Ministério Público estará também já 

inserido nesse processo, porque é uma questão, conselheiro, uma área importantíssima que vai 

envolver a todos, vossa excelência está conseguindo aglutinar e inserir realmente todas as 

áreas necessárias para que realmente o processo, conselheiro Luís, que teve início na sua 

gestão, ele possa ter uma aceleração e uma conclusão, que é de grande importância, seja o 

processo da eletrônico e hoje com a manifestação do conselheiro Nelson no sentido da 

implantação do Datacenter que é uma das metas dessa gestão, que o Datacenter é um 

instrumento de grande importância dentro desse sistema do processo eletrônico. Então, nós 

gostaríamos de agradecer a proatividade de vossa excelência na condução como coordenador 

desse processo todo, e que vem ajudando muito a gestão e principalmente a nossa instituição 

para que cada vez mais possamos ter um sucesso, uma melhoria na qualidade de todo o 

trabalho de nosso tribunal, muito obrigada porque inclusive liguei de lá, vossa excelência 

estava reunido com toda a equipe, trabalhando para que pudéssemos, se Deus quiser, quem 

sabe, até o final do ano ter na próxima apresentação do quarto trimestre, vossa excelência já 

venha, trouxe uma excelência notícia, que venha trazer mais notícias ainda desse processo que 
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vai dar sim um salto de qualidade para o nosso tribunal, parabéns à vossa excelência, ao Carlos, à 

toda a equipe, e a todos nós que estamos envolvidos e preocupados com essa questão, muito 

obrigada, conselheiro Nelson, que vossa excelência é o timoneiro nesse momento, dessa ação. 

Gostaria também de dizer, o conselheiro Cipriano veio aqui, para que pudéssemos votar essa 

questão, que colocamos aqui, antes da inserção, quero perguntar ao conselheiro Nelson, sei que 

vossa excelência já se manifestou, conselheiro Cipriano, conselheiro Luís, conselheiro Odilon e a 

conselheira Rosa, da inserção e o agradecimento aos dois jornais, com certeza com o apoio tanto 

do Liberal quanto do Diário do Pará. Gostaria também de dizer, conselheiro Nelson, e todo o 

tribunal de contas, essa semana passada, participamos de um evento, o terceiro congresso 

internacional de controle e políticas públicas. A minha ausência se deu em razão deste evento. E 

gostaria de dizer, conselheiro Nelson, da minha alegria, e antecipar meu agradecimento à Vossa 

excelência por mais uma ideia, que é o nosso TCE Cidadão, TCE Cidadão, esta conselheira 

recebeu, recebemos em meu nome, mas eu quero colocar em nome de todos os conselheiros, de 

todos os conselheiros substitutos, principalmente dos servidores e de vossa excelência, que teve a 

brilhante ideia desse projeto, ele tem um alcance, como das ações exitosas a nível nacional, e 

gostaria de compartilhar com vossas excelências esta placa que foi nos concedida através do IRB, 

Vossa Excelência acabou de dizer que o IRB é uma instituição de qualidade e nós participamos 

nesse evento que tinha mais ou menos mais de mil participantes em um período de 17 a 19 lá em 

Curitiba. E o IRB e o Tribunal de Contas do Paraná no auditório da Expo Unimed, o evento 

reunião especialista em controle de gestão públicas do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, 

da Colômbia e da Angola, conselheiros, auditores, técnicos e estudantes. A abertura do evento foi 

realizada pelo Conselheiro Sebastião Helvécio, ex-presidente do Tribunal de Contas de Minas 

Gerais e presidente do IRB; pelo Presidente do Tribunal de Contas do Paraná, Conselheiro Durval 

Amaral, anfitrião do evento; pelo Presidente do Tribunal de Contas da Angola, Julião António que 

fez uma palestra que enfatizou que o Congresso cumpre as diretrizes da INTOSAI, Organização 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. A metodologia utilizada foi muito 

proveitosa, foram proferidas várias palestras, várias conferências, a começar pela conferência 

sobre pensamento sistêmico e políticas públicas. Como palestrante o professor doutor Karim J. 

Chichakly, especialista mundial em pensamento sistêmico e políticas públicas, ele é americano, 

Karim J. Chichakly. Participamos também dos painéis e conferência, painel da saúde, Sistema 

Único de Saúde, financiamento, conferência políticas públicas em tempo de crise, novas soluções; 
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apresentação o IGM, índice de efetividade da gestão municipal e agora também o lançamento o 

IGE, indicie de efetividade das gestões estudais no Brasil. Esse índice de efetividade das gestões 

municipais, onde os Tribunais de Contas que trabalham com gestores municipais fizeram uma 

pesquisa e acredito que foi a primeira no Brasil, por todo o controle externo brasileiro e tem dados 

importantíssimos sobre esse tema, sobre este assunto de políticas públicas em tempos de crise, 

novas soluções. O índice de efetividade da gestão municipal, o lançamento do IGE que vai começar 

agora, nós também participamos do painel políticas públicas baseado em evidência e uso de 

indicadores e do painel mensuração de políticas públicas, casos práticos. Justamente pensando que 

os Tribunais de Contas estaduais estarão trabalhando este ano até o final do ano para 

apresentação do relatório. Conselheiros, técnicos e Conselheiros substitutos, estaremos 

trabalhando, técnicos dos Tribunais, que trabalham com gestões públicas estaduais para 

apresentação dessa pesquisa à nível nacional, todos os Tribunais de Contas que trabalham para 

análise do índice de efetividade de gestão estadual. Também fizemos parte da programação 

homenagem aos presidentes, que é essa placa que nós apresentamos, dos Tribunais que se 

destacaram em alguma ação inovadora e de impacto para melhoria do controle social e cada um 

dos senhores já tiveram a oportunidade de ver, e eu quero dividir com Vossas Excelências essa 

homenagem que é para o Tribunal de Contas, especialmente ao Conselheiro Nelson Chaves que foi 

o idealizador. Hoje, atualmente ao Conselheiro Luís Cunha que está no Conselho Consultivo e à 

Escola de Contas, que a nossa Escola de Contas que teve como Conselheiro também, o primeiro 

Presidente, Conselheiro doutor Nelson, doutora Rosa e hoje temos o Conselheiro. Conselheiro 

Nelson Chaves foi o primeiro Presidente do Conselho Consultivo e foi o idealizador do TCE 

cidadão. E foi em razão desse programa, de fomento à cidadania e controle social dos recursos 

públicos, é que nós recebemos essa comenda. Gostaria de dizer aos nobres Conselheiros e 

Conselheiros Substitutos, ao Ministério Público, aos servidores que é uma homenagem a todos nós, 

e também é uma homenagem aos esforços da equipe da Escola de Contas, das equipes que já 

estiveram à frente da Escola de Contas e da atual equipe da Escola de Contas Alberto Veloso. 

Durante a cerimônia de encerramento do Terceiro Congresso Internacional de Controle de 

Políticas Públicas, o Conselheiro Sebastião Helvécio anunciou a criação das entidades regionais 

de controle da América Latina, a AMERAE, na presença do Presidente do Tribunal de Contas da 

província de Buenos Aires, doutor Eduardo Benjamín Grinberg e demais participantes. A AMERAE 

irá reunir todos os Tribunais de Contas regionais das Américas, desde Canadá até a Argentina, 
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proposta similar a EURORAE, que reúne todos os TCs regionais da Europa. A ideia é criar uma 

rede mundial de Tribunais de Contas regionais para que possamos aprimorar cada vez mais os 

trabalhos de controle. Após o encerramento do Congresso, aproveitamos a oportunidade para 

reunir com o Conselheiro Sebastião Helvécio e o Conselheiro Daniel Lavareda, Presidente do 

Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará, se fazia presente ao evento, para tratarmos 

sobre o evento nacional da região Norte que vai acontecer aqui em Belém do Pará e será realizado 

pelo IRB em parceria com o TCM e esta Corte de Contas, nos dias nove e dez, Conselheiro 

Cipriano acabou de falar, nós vamos entregar o relatório para o Conselheiro Sebastião Helvécio. 

Nove e dez de novembro de 2017, com o tema: Os desafios da gestão da saúde na Amazônia Legal, 

no auditório do TCM, que é um auditório maior que o nosso. Já combinamos, o nosso Tribunal vai 

ser uma parceria, IRB, TCE, TCM e gostaríamos de convidar a todos os conselheiros e pedir o 

apoio de todos. Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro 

André Dias, Conselheiro Odilon Teixeira, Conselheira Rosa, os Conselheiros Substitutos Julival, 

Milene Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Souza e de todos os servidores e também do Ministério 

Público para que nós nos somemos a mais esse momento que vai ser uma parceria do nosso 

Tribunal com o IRB e o Tribunal de Contas dos Municípios. É um evento voltado para a questão da 

saúde pública, Conselheiro Nelson Chaves que tem tido um trabalho voltado diretamente para a 

questão da saúde pública, nós gostaríamos de contar com o apoio de todos e também do 

Conselheiro Nelson que vem trabalhando e tem uma visão geral da questão da saúde no estado do 

Pará, então nós gostaríamos de convidar a todos para que nós possamos nesse período estarmos 

presentes. O nosso Tribunal não está sediando por conta do espaço no Tribunal de Contas dos 

Municípios que é bem maior. Dia nove e dez de novembro. Mas nós estamos na parceria com o IRB 

e o Tribunal de Contas dos Municípios, com certeza deve estar chegando a programação do IRB e 

o convite para todos nós. Vai ser assinado por mim, pelo Conselheiro Sebastião e pelo Conselheiro 

Daniel Lavareda. Continua a palavra à disposição dos Conselheiros presentes, do Ministério 

Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Rapidamente. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, participação do Congresso Internacional 

de Controle e Políticas Públicas, foi no Paraná, lá em Curitiba, estava lá o presidente do Instituto 

Rui Barbosa e vários Conselheiros. A participação pelo empenho e dedicação importante o 

Tribunal estar sempre integrado e atualizado, para isso tem que tomar iniciativa, tem que ser 

proativo, tem que partir para cima no sentido de tentar ter a dedicação e o esforço para isso 
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acontecer, então cumprimento Vossa Excelência Presidente, por ser essa pessoa que vai sempre 

buscando essas melhorias, esse desenvolvimento e aprimoramento. Vossa Excelência nos brinda 

hoje, nos dá a alegria de dizer que o Tribunal de Contas recebeu, aliás Vossa Excelência, 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o reconhecimento do IRB, Instituto Rui 

Barbosa, pela excelente gestão, especialmente o programa TCE cidadão, em fomento à cidadania e 

controle social dos recursos públicos. Então Vossa Excelência recebe o reconhecimento pela 

gestão e em especial pelo TCE cidadão. Então senhora Presidente, eu, como Vossa Excelência fez, 

eu queria cumprimentar também o Conselheiro Nelson Chaves, entre outras sugestões aqui, 

diversas, essa foi uma delas e esse projeto eu tenho falado, já falei outras vezes, ele não tem uma 

medida. Ou seja, ele não pode ser mensurado, qual o efeito positivo que isso pode causar em um 

cidadão, em um jovem, não tem como medir. E aí vamos falar assim, se o Brasil investisse na 

educação de forma como deveria ser, qual o efeito que isso ia produzir? Seria extraordinário, seria 

um avanço significativo. E a mesma coisa é a formação do cidadão, do controle social, então não 

tem um efeito a ser mensurado, anotado. Se a gente investir na cidadania, no controle social e 

investir na educação dos nossos jovens, e o Tribunal fazendo isso, conversando, que é o TCE 

cidadão, com os jovens, quanto isso representaria de melhoria na vida dessa pessoa ou dessa 

família? Porque ele sai de lá, do TCE cidadão, onde ocorrer, e vai para a casa dele, e lá ele vai 

falar para os amigos, para a família. Não tem como mensurar. Então eu acho que como reconhece 

o IRB e todos com quem a gente conversa, e não só no Pará, nos municípios, mas no Brasil, a 

Escola de Contas começou com a doutora Rosa e agora o doutor Luís Cunha, sabe disso quando 

vão ao interior, quando prestam esse serviço, quando executam, da importância da participação, 

da procura para participar, das pessoas com relação a isso. É um projeto importante, não sei se já 

foi inscrito esse projeto naquele da justiça, INOVARE, não sei se caberia, talvez tenha alguns 

critérios que devem ser preenchidos. Mas também, no meu ponto de vista, o que pode promover a 

justiça, o desenvolvimento, a questão das lides, quem sabe o quanto representaria o TCE cidadão 

na evolução e na melhoria desses serviços. Enfim, eu acho que é um projeto importante, nós não 

temos como medir a importância disso, o efeito que isso pode causar, que vem junto com a 

educação, que vem junto com a formação da cidadania. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Essa semana mesmo teve Círio em 

Irituia e foi na minha casa um afilhado meu, que é estudante da Universidade, estudante de direito. 

E ele comentou comigo quando ele soube e não pode se fazer presente no nosso encontro porque 
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um colega dele passou para ele tudo que ele tinha conseguido, das informações que ele conseguiu 

com a nossa presença lá Conselheiro Nelson, naquela manhã, no dia 11 agora deste mês de 

outubro. E ele disse: “madrinha, quando o meu colega me falou que o Tribunal tinha ido até a 

Universidade sobre o TCE cidadão eu observei que eu perdi a oportunidade de conhecer melhor os 

nossos direitos. Mas o meu colega me passou muita informação do que ele ouviu na palestra, no 

momento que a Universidade deu a oportunidade para os estudantes trocarem experiência 

conosco”. E ele disse que mesmo não tenho participado porque ele estava em dia de prova, mas ele 

lamentou em não ter ido, mas ao mesmo tempo ele disse que ficou satisfeito com a informação que 

um dos colegas passou para ele do momento, da oportunidade que nós demos para os acadêmicos 

da Universidade Federal do Pará do curso de direito, e ele disse: “eu espero no próximo me fazer 

presente”. Foi isso que eu ouvi de um estudante, de um acadêmico da Universidade Federal do 

Pará, me falando do momento em que nós estivemos lá, da oportunidade que ele perdeu, mas por 

motivo relevante, mas ao mesmo tempo se sentindo satisfeito pela informação dada pelo colega. 

Isso é muito importante. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, já conversei com os Conselheiros e acredito que nós vamos conversar 

em seguida, talvez administrativamente, no sentido de fazer, já fizemos aqui publicamente, Vossa 

Excelência e os demais Conselheiros sempre falam nessa questão, da homenagem que a gente 

recebe e pelo programa TCE cidadão, da sugestão, da ideia do Conselheiro Nelson Chaves. Então 

acredito que nada mais justo, ou menos, é importante registrar e o Tribunal recebe essa 

homenagem e outras tantas em virtude de uma sugestão que ele deu, o Conselheiro Nelson. É um 

programa importante, como eu disse, não temos como medir o efeito positivo que isso pode causar. 

Quando ele fala, voltando para a Lei Kandir que ele fica brincando comigo, que o Pará 

seguramente é o que tem o maior prejuízo, não é questão só de valor, do que está escrito em real, 

monetário. É o efeito que essa exploração, que isso pode causar ao estado do Pará, as vezes chega 

ao ponto de não se aproximar do prejuízo, mas acaba sendo imensurável porque é uma coisa tão 

grande no sentido de ter que recuperar, de ter que restituir o estado, mas fora isso, o pagamento, a 

devolução, a restituição, mas outros efeitos que o Pará tem que enfrentar por conta disso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: É um impacto danoso, para as futuras gerações inclusive. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É o efeito disso, é nisso que 

ele fala seguramente que o Pará tem o maior prejuízo com relação a isso porque chega a 
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determinados pontos que não há como se medir isso. É a mesma coisa que eu falo, como vamos 

mensurar a importância, o efeito que isso causa em um jovem, agora universitário. Temos os dois 

programas que é o TCE cidadão, então quero reconhecer que esse prêmio, não só esse, mas tantos 

outros, em virtude de o Tribunal se aproximar da sociedade, abrir as portas, uma série de outras 

questões que isso proporciona ao Tribunal de Contas da importância desse projeto. Cumprimentar, 

parabenizar o Conselheiro Nelson, reconhecer de público aqui no plenário esta homenagem, 

obviamente devemos ao Conselheiro Nelson, uma vez que ele foi o propositor dessa questão. E eu 

quero conversar, já deixo anotado em relação a essa questão específica, na primeira oportunidade, 

talvez até antes do dia nove, da vinda do Sebastião Helvécio, presidente do IRB aqui, para a gente 

conversar sobre essa questão. Mas acho que justamente, talvez teríamos que fazer aí duas 

homenagens, mas pelo menos, com certeza, uma, que é exatamente o reconhecimento do 

Conselheiro Nelson. Mas isso aí é um detalhe que nós podemos conversar administrativamente no 

sentido de que os Conselheiros já têm sugestões para dar, ideias e eu apresentei uma sugestão de 

maneira que a gente possa reconhecer e agradecer ao Conselheiro Nelson, à Escola de Contas. O 

Nelson pela ideia, pela criatividade, por expor, por ser visionário, por enxergar na frente e à 

Escola de Contas com os técnicos, servidores do Tribunal. Como ele sempre diz, ele dá a sugestão, 

mas quem executa são outras pessoas e nada melhor do reconhecer a Escola de Contas por esse 

empenho do projeto em andamento total do projeto TCE cidadão. Então Presidente, reconhecemos 

de público a homenagem em virtude do projeto ao Conselheiro Nelson, cumprimento à Vossa 

Excelência como diz a placa, a excelente gestão obviamente. E quero dizer que em seguida, assim 

que tiver a oportunidade, registrar uma reunião nossa, como deixar isso registrado para os anais e 

publicamente para a história, do nosso agradecimento ao Conselheiro Nelson e à Escola de Contas 

por esse trabalho tão importante ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, principalmente não ao 

Tribunal, às pessoas, ao cidadão, à pessoa que a gente está ajudando a formar, o cidadão que a 

gente ajuda a formar para o futuro, que isso não tem preço. Obrigado Presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria primeiro agradecer à 

magnanimidade do coração do Conselheiro Cipriano, esse reconhecimento. Para mim, 

praticamente Conselheira, estou extremamente feliz pela Vossa Excelência nos representando, 

recebeu e isso aqui é uma coisa de todos. Eu sempre digo, a gente coloca uma semente, se não 

tivesse as mãos beneméritas para conduzi-la, ela certamente não prosperaria. Então está envolvida 

aí a Escola sobretudo, servidores, o nosso Conselho, que acho que esse é pioneiro, o Conselho da 
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Escola do qual já tive a honra de ser presidente, Conselheira Rosa me sucedeu, agora Conselheiro 

Luís Cunha, com a participação de servidores eleitos pelos servidores da Casa, quer dizer, uma 

interação. Mas não é a sessão de festejo, mas algumas coisas que surgem, eu acho que é o 

momento oportuno de se dizer. Conselheiro Odilon não estava presente, nem o Conselheiro 

Cipriano e não estava o Conselheiro André, mas nós tivemos uma participação que foi na minha 

avaliação, extremamente importante, quando chegamos à Universidade com o TCE cidadão 

universitário. E eu conversava com o reitor, só para as pessoas que não estiveram lá, temos aqui já 

sucessivamente no Conselho da Escola Conselheira Milene, que participa conosco e nos ajudou 

muito lá, dizer que o reitor da Universidade do Pará havia chegado de uma viagem de madrugada 

e o encontro nosso começou às nove horas. Estava presente além de outra figura importante que 

era o vice-reitor, mas os dois, além do diretor do centro. Eles ficaram a manhã inteira conosco, são 

detalhes que muitas vezes as pessoas não reparam. A cúpula dirigente da Universidade Federal do 

Pará ficou inteiramente lá conosco até às 12:30 e nesta reunião nós tivemos a participação na 

mesa, a Escola de Contas conduziu o encontro, presidente estava presente, nós tivemos os quatro 

Conselheiros Substitutos no painel e ainda houve a participação da Conselheira Rosa, ouvidora. 

Doutor Felipe, eu quero dizer à Vossa Excelência que embora importante, mas sei da preocupação 

de Vossa Excelência, jamais encararia a retirada, eu sei que Vossa Excelência está apreensivo, 

então é uma honra a presença de Vossa Excelência, mas não se avexe como diria no Ceará, por 

isso. A gente sabe da sua presença, do seu apoio, fique à vontade porque os seus sentimentos são os 

mesmos nossos hoje. Então eu queria dizer que naquele momento, quando falamos com o reitor, eu 

dizia a ele o seguinte: esse TCE cidadão surgiu até muito mais de um professor universitário do 

que o próprio Conselheiro, eventualmente estive aqui e relembrei o primeiro fórum nosso quando 

conversei com o Ministro Ubiratan Aguiar lá na Estação das Docas, Conselheira Lourdes era vice-

presidente, o Conselheiro Coutinho presidente da Casa e em uma explanação ele falava da questão 

da cidadania e daí pensamos em fazer o TCE cidadão. E na conversa que eu tive com o reitor, vou 

relembrar esse fato porque vai ficar na ata da nossa sessão, quando me foi concedida a palavra no 

início do encontro, eu me dirigi a um auditório que tínhamos lá, o Conselheiro Luís Cunha se 

lembra disso com certeza, cerca de 150 pessoas, Conselheiro Cipriano. Acadêmicos de direito, 

economia, administração e engenharia e eu disse para eles com a mesma fraternidade que fazia na 

sala de aula, quando tratava de ambiente, de saneamento com os jovens na Universidade, eu dizia: 

“olha, isso passou-se comigo, então não vejam nenhum sentido de reprovação em uma resposta 
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negativa” e eu levava para eles, notadamente tratava muito do artigo 225, a questão do meio 

ambiente, dizendo: “quem é que leu esse livrinho aqui?”, esse livrinho era a Constituição Federal 

e em uma sala de 50, 60 alunos eu via ali Conselheiro Luís, seis, cinco levantarem a mão, não 

tinham lido a Constituição. Neste auditório que nós todos estávamos presentes agora no evento do 

acordo com a Universidade eu fiz a mesma pergunta com esse mesmo preâmbulo. Eu falando aqui, 

faz de conta que ainda é o professor, nós tínhamos 150, eu perguntei e não mais do que dez 

levantaram a mão. Então a reflexão que eu quero fazer e quando a gente pensa em alguma coisa 

para o país não é no sentido imediatista, como vejo agora essa luta aqui também conduzida pelo 

Cipriano, apoiada por todos nós, da Lei Kandir, os efeitos que isso pode causar na população. Vi 

lá por exemplo, a alegria com que os auditores, os Conselheiros Substitutos participaram, o 

Edvaldo falando da economia, o Daniel do direito, Julival conduzindo, a doutora Milene na 

administração. Tivemos a presença importante do Conselheiro Luís e a nossa ouvidora lá dizendo 

que além de tudo – é uma apenas uma figuração, não é fisicamente – os ouvidos estarão sempre 

abertos. E eu perguntava para o reitor em uma conversa com ele: vamos examinar o caso Brasil, 

nós estamos passando por uma crise, eu posso dizer, em quase todos os poderes, aí faz-se a 

pergunta: os responsáveis por essa crise são um dos 13 milhões, ainda hoje vi a notícia da Globo, 

estarrecedora do Brasil? Senhora Presidente, quantos analfabetos o Brasil tem? 13 milhões. E eu 

dizia para o reitor, aliás um belo reitor da Universidade, professor Tourinho, com um vice-reitor, o 

professor Gilmar, perguntei a ele: “essa crise que nós estamos vivendo toda, foi fabricada pelos 

iletrados, pelos desqualificados, por aqueles que não tem preparo intelectual? ”, não. Essa crise 

não foi fabricada pelo habitante da favela, das baixadas, ela foi fabricada pelas cabeças coroadas 

da nação, que transforma a permanência no poder em um mercado persa nunca visto no mundo. E 

eu dizia: é a razão do TCE cidadão, sabe por quê? Porque para os cultos, para os doutos, não 

quero que a gente esteja nesse meio, queremos que a gente desempenhe a nossa função, mas com a 

simplicidade do conhecimento, sem a negatividade da vaidade que aos poucos sempre atinge, e 

essa crise que nós estamos passando não foi feita por gente de pouca cultura não, foi gente muito 

talentosa porque para desbaratar uma Petrobrás ponha combustível nisso. E eu dizia ao reitor e 

ele concordava, o vice-reitor também: “sabe o que falta neles? Talento? Não. Preparo intelectual? 

Também não. O que está faltando é cidadania”. A cidadania no Brasil é que não se tem levantado 

para impedir que o país gastasse 8 bilhões e 600 milhões nos estádios, quando hoje e ontem eu 

assisti um debate na Globo News, convocando a Ministra Substituta do Ministro da educação 
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dizendo que o Brasil está reduzindo o investimento nas creches públicas, na pré-escola. E eu dizia, 

para que não pareça um carreirista, um oportunista, lutei bravamente dentro de um legislativo com 

a ajuda do Cipriano, do Luís Cunha que estavam lá comigo, e nós deixamos em 1992, porque hoje 

todo mundo fala em creche pública e eu quero dizer do alto já dessa emenda da bengala, que ainda 

permitiu que eu estivesse por aqui para afrontar os ouvidos de alguns, quem sabe, que se nós não 

tivermos e aí não se discute as leis, o que os economistas vão projetar, os engenheiros nas obras, se 

nós não tivermos o investimento. Aqui está falando o pai de família, o cidadão desprovido de 

qualquer título, quero ser o homem simples do povo para dizer que se o Brasil com toda essa crise 

não investir nas creches públicas, nós não vamos sair desse caos social. Para assistir hoje nós 

discutimos as reservas das vagas universitárias que ninguém hoje pode ser contra, mas o que é a 

reserva da vaga universitária? É um curativo que se faz porque na natureza, na raiz a coisa está 

sendo feita de maneira malconduzida, porque as oportunidades como diz a Constituição, que ainda 

não é cumprida, tem que ser igual. Então claro, e se nós fizermos as creches públicas, nós 

assistirmos à mulher, o recém-nascido, aí vai para a pré-escola. E eu queria invocar o testemunho 

do Conselheiro Cipriano, do Conselheiro Luís Cunha, que 1992 quando tive uma efêmera 

passagem na Assembleia Legislativa, lá está aprovado uma creche pública que custou sangue, suor 

e lágrimas porque diziam: “mas não está na Constituição que a Assembleia faça uma creche 

pública”, mas também não está dizendo que ela não pode fazer. E nós então, temos por todos anos 

porque ali dizíamos a mesma coisa que estou dizendo aqui, para sinalizar, as pessoas que têm a 

caneta da decisão, o poder político que não se configurou ainda para decidir a Lei Kandir e outras 

tantas coisas, o derrocamento do pedral do Lourenço que nós estamos 30 anos depois da eclusa e 

não conseguimos navegar o Rio Tocantins, mas mandamos a nossa energia para o Brasil afora. 

Então se o Brasil não tomar o caminho de ver lá a origem do problema e não tiver um grande 

programa, isso tem que ser uma obsessão Julival, isso não pode ser uma conversa de um 

paupérrimo Conselheiro aqui no Tribunal de Contas do Estado, isso tem que ser uma comoção 

nacional para a sociedade se levantar a esses doutos preparados, mas sem cidadania pelo caminho 

da creche pública é inadiável. Isso tudo tem muito a ver com o TCE cidadão porque o nosso desejo, 

dizia na implantação meu ilustre e querido amigo doutor Felipe, que qual é a nossa proposta? Que 

cada cidadão seja um TCE cidadão porque as perguntas são simplíssimas. Você desviar recurso 

público, a questão do óbvio como dizia o Presidente Dutra, está no livrinho. Ele dizia para o reitor, 

o Paulo estava lá conosco, seu querido assessor, então dizendo para ele o seguinte: “o Brasil tem o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1792

Ministério da Transparência, mas não tem o Ministério do óbvio ululante, acha que não pode ser 

feito, não faz. Resolve o problema”. Então na realidade é tirar realmente os saltos altos dos 

sapatos de muitas cabeças coroadas e se não tiver o investimento lá na base, na creche, na escola 

pública, não tem saída porque aí te a discussão da lei, vai para cá, vai para acolá. Mas isso aí, 

essa medida aqui independe e eu vejo na Globo News, debaixo de crítica muito bem fundamentada 

da imprensa, o Brasil restringido o gasto nas creches públicas e mais do que isso, centenas delas 

paralisadas. Então o TCE cidadão é o que muito não pudesse se pensar, ele vai nesse sentido, 

despertar dentro da faculdade e por isso eu estava me lembrando aqui, nós temos ali um dizia, sem 

um sentido Conselheira Rosa, deletério da palavra, eu dizia aos universitários o seguinte, não 

levem no sentido pejorativo, a elite, mas quem chega no Brasil em um curso universitário é uma 

elite porque hoje também vi na pesquisa, nem 60% conclui o nível médio. Então nesse sentido 

quando a gente vê os nossos queridos jovens, futuros doutores, que não têm o costume de ler a 

Constituição, ele é preparado na grade curricular, mas não cobre a cidadania de nós aqui que 

eventualmente temos o poder da decisão e esse país só vai se levantar na medida em que nós 

formos realmente cidadão. Não no sentido da radicalização, da agressão, mas sentido de impor os 

nossos direitos. Veja por exemplo o percentual dos que nos representam, tem que haver uma 

correspondência da população, não é o que dizem as pesquisas, o homem lá estava com 5%, mas 

tem a maioria do Congresso, que diabo de representação é essa? Então na realidade o que eu 

queria senhora Presidente é dizer isso, é que eu sinto, quero dizer à Vossa Excelência sem 

nenhuma vaidade, privilegiado por um processo nosso, um projeto modestíssimo que daqui partiu e 

quem sabe ele possa ser útil, se ele estiver sendo útil em um apagamento maior do que esse. E no 

mais é dizer que se ele está sendo útil foi porque ele foi construído pelas mãos dos servidores, pela 

mão da Escola de Contas, Conselheiros, Conselheiros Substitutos e que eu fico, orgulhosamente, a 

ajuda do Ministério Público de Contas, o meu maior orgulho é poder integrar esse grupo que está 

fazendo para o país, reconhecer que alguma coisa que tenha partido aqui do nosso solo, do nosso 

Tribunal possa encaminhar uma luta positiva na construção da cidadania nesse país. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa 

Excelência sabe, quando eu vim para a Assembleia Legislativa, meu neto veio morar comigo, tinha 

quatro anos, o Douglas. E foi na escola, tenho o nome do seu que posteriormente o Deputado Luiz 

Otávio apresentou e colocou o nome de seu pai. Mas meu neto, eu ia para a Assembleia e ele ia 

para escolinha Waldemar Chaves, para a creche Waldemar Chaves. Naquela época a gente 
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também não tinha e não temos muita condição, mas a gente tinha vontade e tinha oportunidade e 

eu levava meu neto para estudar na creche da Assembleia enquanto eu trabalhava porque ele 

morava comigo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Quero dizer só à Vossa Excelência Conselheiro Luís Cunha apoiou como deputado, 50% das vagas 

destinadas ao público fora, porque não se pensa que era para a Assembleia, mais do que isso, uma 

alegria enorme que tivemos lá de um dia que uma servidora na colação de grau de uma turma, e 

ela estava inclusive emocionada, é que o filho dela que colava grau e era uma criança, Rosinha, de 

natureza especial. Ela tentou na rede pública e privada a aceitação daquela criança e não havia a 

possibilidade, ela encontrou lá na creche pública, pela ação do presidente Luiz Otávio também, 

que fosse matriculado e ao final dos anos lá tivesse a conclusão do seu ensino primário uma 

criança de nível especial que a Assembleia montou junto com a SEDUC para que a criança 

pudesse ser atendida. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: E hoje Vossa Excelência sabe que esse meu neto, que iniciou nessa 

creche da Assembleia cursa duas faculdades e no próximo semestre estará concluindo as duas 

faculdades, inclusive uma delas pública, a Universidade Federal do Pará, onde Vossa Excelência 

foi professor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aí 

é toda uma certa alegria para dizer para todos que Vossa Excelência é avó por merecimento e não 

por idade. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira Meu neto já vai formar, inclusive na área de Ciências Políticas da Universidade 

Federal do Pará e relações internacionais na UNAMA, esse aluno da escola da Assembleia 

Legislativa Waldemar Chaves, lá ele iniciou, teve oportunidade nos dois anos iniciais de estudar na 

creche Waldemar Chaves. Continua a palavra à disposição. Ninguém mais tem a tratar. 

Parabenizo a todos e vamos continuar as nossas orações pela saúde do doutor Antônio e vamos 

continuar em nossos trabalhos para que o nosso trabalho também, o nosso evento que vai 

acontecer aqui no Pará através do IRB, Conselheiro Nelson inclusive, Conselheiro Helvécio muito 

seu amigo falou muito para o senhor, mandou lembranças, mandou abraços e disse que tem um 

carinho muito especial e considera muito Vossa Excelência e todos os Conselheiros, mas ele tem 

um carinho especial por Vossa Excelência. Então fica também registrado aqui a manifestação do 

presidente Helvécio. Nada mais a tratar, agradecemos a Deus por mais um momento em nossas 

vidas, agradecemos a todos os Conselheiros, Conselheiro Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís 

Cunha, Conselheiro Odilon Teixeira, Conselheira Rosa Egídia, nosso Procurador Geral. E 
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agradecemos e desejamos que nosso ex-procurador geral possa ter uma excelente melhora e todos 

estamos solidários com Vossa Excelência, aos Conselheiros Substitutos, doutor Julival, doutora 

Milene, doutor Daniel e doutor Edvaldo, a todos os nossos jurisdicionados que se fizeram presentes 

nesta manhã, aos servidores e servidoras desta Corte de Contas. E também aos nossos internautas, 

que nos acompanham toda terça e toda quinta, nosso muito obrigado Em nome de Deus está 

encerrada esta sessão plenária desta manhã. Muito obrigada. Conforme deliberado nesta sessão, 

seguem as transcrições das matérias jornalísticas: DIÁRIO DO PARÁ – 22/10/2017. Criada no 

governo do então presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB), A Lei Kandir 

sangrou os cofres públicos de diversos Estados exportadores,  inclusive o Pará. Em 20 anos, entre 

1996 e 2016, as perdas brutas dos cofres estaduais chegaram a 707 bilhões. Deduzidos 159 bilhões 

transferidos pela União, a título de compensação no período, as pe5rdas líquidas chegam a R$ 548 

bilhões. O Estado do Pará ocupa a sexta posição no ranking dos que mais perderam pela 

desoneração do ICMS no período, com R$ 32,5 bilhões, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, 

Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná. Em setembro deste ano, após encontro em 

Diamantina (MG), governadores de sete Estados divulgaram um documento com uma proposta par 

as compensações da Lei Kandir. O texto recomenda que seja feito um abatimento na dívida dos 

Estados com a União, coo forma de acerto de contas pelas perdas provocadas pela desoneração do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos de exportação. O 

governador do Pará, Simão Jatene, curiosamente, não é um dos signatários do documento, e nem 

se fez presente na reunião que poderá, futuramente, resultar na reposição das perdas dos valores 

que serviriam, em tese, para construir escolas, mais postos de saúde, investir mais na área de 

segurança e valorização do servidor público. MUNICÍPIOS. Na sessão administrativa do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE), da última terça-feira, dia 17, o conselheiro Cipriano Sabino 

apresentou o relatório da Lei Kandir, com a demonstração da estimativa das perdas líquidas do 

ICMS dos Estados. O conselheiro coordena o grupo de estudo composto por membros dos 

Tribunais de Contas e secretários de finanças ou da Fazenda dos estados, criado este ano pelo IRB, 

órgão que produz e incentiva estudos técnicos junto aos TC’s no País. Dentre os municípios 

paraenses, Belém, Parauapebas, Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Barcarena e Ananindeua são os 

mais prejudicados pelas perdas causadas em razão da desoneração das exportações, somando 

mais de R$4 bilhões não arrecadados. A LEI KANDIR. Determinada em 1996 pelo então ministro 

do Planejamento Antonio Kandir, do governo de Fernando Henrique Cardoso isentado Imposto 
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sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as exportações de produtos primários ou 

semielaborados, ou seja, não industrializados. O tributo é administrado pelos governos estaduais, 

por isso, a lei sempre provocou polêmica entre os governadores de Estados exportadores, que 

alegam perda de arrecadação devido à isenção do ICMS. No final do ano passado, ao julgar uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, por Omissão, a ADO 25/16, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) determinou que o Congresso Nacional estabeleça, no prazo de 12 meses, o valor do 

ressarcimento devido aos Estados. Isso porque a norma da compensação tributária não foi 

regulamentada desde 2003. O prazo dado pelo STF encerra-se em novembro. Se o Congresso não 

cumprir a determinação, a missão será repassada ao Tribunal de Contas da União (TCU). 

População foi privada de investimentos. A Lei Kandir foi criada para regulamentar a tributação 

sobre as exportações e trazer equilíbrio à balança comercial do Brasil. Junto aos Estados 

exportadores de produtos primários e semielaborados, sobre os quais a lei impôs desoneração de 

ICMS, a União se comprometeu com uma compensação que seria regulamentada no prazo máximo 

de cinco anos. O grande gargalo para a economia dos Estados exportadores, é que desde 1996 até 

hoje não houve a regulamentação para estabelecer os parâmetros dessa compensação. Em razão 

dessa omissão da União e em meio ao evidente prejuízo causado à população paraense, privada de 

maiores investimentos em áreas como saúde, educação e segurança, o TCE-PA realizou em 2011 

um levantamento inédito sobre o montante de recursos que o Pará deixou de receber em ICMS 

desde a implantação da Lei Kandir. O relatório apresentado por Cipriano Sabino será entregue 

aos deputados estaduais e federais paraenses, ao governador Simão Jatene, ao IRB e ao TCU, par 

subsidiar o projeto de Lei Complementar a ser apresentado ao Congresso Nacional para corrigir 

as distorções ao pacto federativo decorrentes da Lei Kandir. O LIBERAL 22/10/2017. LEI TIRA 

R$ 8 BI DE MUNICÍPIOS. Estudo elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), a 

pedido do Instituto Rui Barbosa (IRB), coordenado pelo conselheiro Cipriano Sabino, detalhas as 

perdas acumuladas de ICMS de todos os 144 municípios paraenses, cujo total monta em R$ 8,1 

bilhões. Os dez municípios com maiores valores de perdas são, pela ordem: Belém (R$1,6 bilhão), 

Parauapebas (R$1 bilhão), Marabá (R$414 milhões), Tucuruí (R$399 milhões), Barcarena (R$393 

milhões), Ananindeua (R$351 milhões), Oriximiná (R$189 milhões), Santarém (R$183 milhões), 

Canaã dos Carajás (R$146 milhões) e Castanhal (R$146 milhões). “A Lei Kandir estabelece 

expressamente o critério de entrega mensal de recursos pela União aos estados (75%) e municípios 

(25%), obedecidos montantes, prazos e demais condições fixadas a título de compensações, 
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conforme descrito na justificativa do projeto que a embasou. Isso é um reconhecimento da 

necessidade de reparar um prejuízo e compensar as perdas decorrentes pela não cobrança do 

imposto estadual. No entanto, tal medida (a compensação) estaria passível de regulamentação por 

Lei Complementar. A luta de todos agora é por uma definição do Congresso Nacional ou, então, 

que o TCU resolva essa questão extremamente desfavorável aos estados brasileiros em geral e, 

particularmente, ao nosso Pará”, ressalta Cipriano Sabino. Escolas modelos com aulas em tempo 

integral, hospitais bem equipados e dotados de equipes prontas para atendimento em média e alta 

complexidade em pleno funcionamento; expressivos investimentos em segurança pública, 

infraestrutura e nas demais áreas essenciais; tudo isso poderia estar à disposição da população 

paraense, mas, para tanto, o Congresso Nacional teria de ter cumprido o que previa o texto da Lei 

Complementar 87/1996, a conhecida Lei Kandir. JORNAL O LIBERAL 24/10/2017. Artigo de 

autoria de Reinaldo dos Santos Valino. Os 21 anos da Lei Kandir. A Lei Complementar nº 87 (Lei 

Kandir) entrou em vigor em 13 de setembro de 1996, dispõe sobre o imposto dos Estados e do 

Distrito Federal, nas operações relativas à circulação de mercadorias e serviços (ICMS), 

desonerando o tributo sobre as exportações de produtos primários e semielaborados, e sobre o 

direito ao creditamento de ICMS pela aquisição de bens do ativo imobilizado. A Lei, à época, teve 

como um dos objetivos estimular os setores produtivos voltados à exportação e favorecer o saldo 

da balança comercial. Em linhas gerais e considerando as alterações ocorridas após a sua 

promulgação, a citada lei estabeleceu a entrega mensal de recursos pela União aos Estados (75%) 

e seus Municípios (25%), obedecidos aos montantes, critérios, prazos e demais condições fixadas, a 

título de compensação, conforme descrito na justificativa do projeto que a embasou, reconhecendo, 

portanto, a necessidade de reparar um prejuízo ao conceber critério para compensar as perdas 

decorrentes pela não cobrança do imposto estadual. No intervalo desde a promulgação da Lei 

Kandir, cabe ressaltar uma valiosa iniciativa, em 2011, do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

(TCE-PA), que com a percepção de seu então presidente Conselheiro Cipriano Sabino com 

aquiescência de seus pares, de que a LC 87/96 proporcionava grandes prejuízos aos Estados e 

Municípios, solicitou ao corpo técnico daquela Corte de Contas, a elaboração de um estudo, a fim 

de estimar o montante das perdas acumuladas do Estado do Pará, desde 1997 a 2010. O estudo 

revelou uma estimativa de perdas de arrecadação de ICMS em torno de R$ 21,5 bilhões. Foi, 

então, a partir da divulgação desse levantamento do Tribunal de Contas paraense que as 

discussões e debates se iniciaram e ganharam corpo no Pará e, consequentemente, no país. As 
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exorbitantes perdas estimadas pelo TCE-PA repercutiram no ano de 2013, quando o Governo do 

Estado do Pará ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), 

fundamentando-se na Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, “X”, “a”, questionando o art. 

91, caput e seus parágrafos, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Até que 

em 30 de novembro de 2016 toda essa luta deu resultado, já que o Supremo Tribunal Federal (STF) 

julgou procedente a referida ação, por meio da ADO nº 25, para declarar a mora do Congresso 

Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista no art. 91 do ADCT, fixando o prazo de 

doze meses para que seja sanada a omissão, determinando, ainda, que na hipótese de transcorrer o 

mencionado prazo, caberá ao Tribunal de Contas da União (TCU) fixar o valor do montante total a 

ser transferido aos Estados membros e ao Distrito Federal. A decisão determina, ainda, que caberá 

ao TCU calcular o valor das quotas a que cada Estado fará jus, considerando os entendimentos 

entre os Estados-membros e o Distrito Federal realizados no âmbito do Conselho Nacional de 

Política Fazendária (CONFAZ). O STF determinou também que a decisão seja comunicada aos 

órgãos competentes da União para adoção dos procedimentos orçamentários necessários para o 

cumprimento da decisão, notadamente no que se refere à oportuna inclusão dos montes definidos 

pelo TCU na proposta de lei orçamentária anual da União. Faltando menos de dois meses para 

encerrar o prazo, até agora o Congresso não editou a regulamentação imposta pelo STF, apesar de 

haver algumas propostas de lei complementar tramitando nas duas casas legislativas. Porém, há de 

se reconhecer que o assunto não está parado, já que sucessivas discussões vêm acontecendo no 

âmbito daquele parlamento, com participações nos debates de atores diretamente envolvidos com a 

matéria, como o TCU, CONFAZ, representantes dos Estados e Municípios e demais instituições 

representativas. Cabe ressaltar que o CONFAZ foi legitimado pelo STF para efetuar os cálculos 

dos valores das perdas de receitas estaduais e municipais e já dessa informação. Como dito antes, 

em nível regional, o Tribunal de Contas do Estado do Pará deu o pontapé inicial e abriu as 

discussões que hoje estão a todo vapor em nível nacional, haja vista o aparecimento de outros 

estudos que apresentam valores atualizados da estimativa de perdas de arrecadação. No Pará, por 

exemplo, hoje as perdas de ICMS acumulam o monte de aproximadamente R$32 bilhões. E agora, 

após a decisão do STF, a Corte de Contas do Pará, por intermédio do Instituto Rui Barbosa (IRB), 

ganhou apoio dos demais Tribunais de Contas do Brasil e diante do reconhecimento de seu 

envolvimento nessa causa, o TCE-PA está à frente de um Grupo Nacional de Estudos sobre o tema, 

cujo produto final é levantar e estimar valores atualizados das perdas acumuladas dos Estados e 
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Municípios desde a edição da LC 87/96 e, por fim, fazer chegar ao Congresso Nacional uma 

Proposta de Lei Complementar do sistema brasileiro de controle externo. Em suma, a influência da 

LC 87/96, nesses últimos 21 anos, sobre o sistema brasileiro de repartição de receitas resultou na 

concentração de recursos na União e, consequentemente, no enfraquecimento dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Essa consequência desarticula e fere o pacto federativo definido na 

Constituição Federal, penalizando, em última instância, o cidadão que paga seus impostos, em 

detrimento das grandes empresas exportadoras, que deixam de pagar seus impostos, já que ao 

longo desses 21 anos vêm sendo beneficiadas pela Lei Kandir. 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 vinte e sete minutos (11h27min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
Belém, 24 de outubro de 2017. 
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Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 31 de outubro de 2017. 
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