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ATA Nº 5.509 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia sete (07) do mês de novembro do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 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, a Excelentíssima Senhora representante 

do Ministério Público de Contas, no exercício da procuradoria-geral, Silaine Karine Vendramin, 

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

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

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

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

a sessão. Justifico a ausência da conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, por 

encontrar-se em tratamento de saúde; e do conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior por 

motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 

sessão ordinária do dia trinta e um (31) de outubro de 2017, na forma do disposto no parágrafo 

único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a 

Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Declaro-me impedido por força regimental. 

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (no 

exercício da presidência): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a presidência 

determinou a inversão da pauta, com primazia aos processos de números 17, 01, 02, 04, 09, 14, 

15 e 16 para, em seguida, solicitar ao senhor secretário o seguimento da sessão, oportunidade 
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em que foi anunciado o Processo nº 2017/53076-3, que trata da proposta de medida cautelar 

incidental à Representação formulada pelo Procurador do Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou por deferir 

medida cautelar inaudita altera pars que assine prazo para a ARCON adotar providências para 

intensificar as ações de fiscalização relativas ao cumprimento de normas de segurança pelos 

concessionários. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

deferir medida cautelar inaudita altera pars para que no prazo de vinte dias a ARCON tome, 

imediata e em caráter emergencial, as providências necessárias para intensificar as ações de 

fiscalização relativas aos concessionários de transportes públicos rodoviários e hidroviários nos 

municípios de Barcarena, Abaetetuba e Igarapé-Miri, no que tange ao cumprimento das normas 

de segurança Seguiu-se o processo de votação: Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Senhores Conselheiros 

entenderam com clareza os limites da cautelar? Quer dizer, vamos ver se eu entendi então. A 

ARCON deve proceder o que é obrigação dela natural fazê-lo em todo o estado do Pará, tem 

20 dias para proceder ou para apresentar um calendário onde vai proceder isso? Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Para apresentar as providências encaminhadas em 20 dias. No caso ela 

vai ter que fazer um planejamento das providências que ela vai adotar e ir montando um 

cronograma de ação, então os 20 dias são para que ela apresente as providências, não para 

que ela execute a fiscalização em todo o estado, que seria algo impraticável, desproporcional. 

Seria para que ela apresentasse as providências no exercício dessa fiscalização. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): 

Compreendi. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Essa representação do Ministério Público foi em relação ao caso específico 

ou em geral? E essa cautelar abrange a atuação geral ou em relação a um caso específico? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha:  A 

representação do Ministério Público de Contas se deu em relação a casos que foram relatados 
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e vistos pelo membro do Ministério Público, bem como por denúncias de usuários. Ela abarca 

mais especificamente os municípios, que é o que se tem aqui. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Abaetetuba, Barcarena e 

Igarapé-Miri. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Mas não se trata de um caso específico? É a atuação geral da ARCON, a 

representação é em referência a isso? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Em relação a uma série de denúncias efetuadas. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Então nesse caso será que não seria cabível ouvir a outra parte? E a cautelar ser dada após 

ouvir a outra parte? Inaudita altera pars, nesse caso qual seria o prejuízo? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: A cautelar é inaudita 

justamente para que se dê em caráter emergencial. A ARCON será ouvida no decorrer do 

processo e para que isso ocorra, há toda uma fase de instrução, e é justamente esse o risco. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Mas se é uma situação generalizada não há um caso específico a ser solucionado 

imediatamente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Há em relação a esses três municípios. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Foi o que eu perguntei, é uma coisa 

específica ou é uma coisa generalizada no Estado inteiro? São três municípios ou será 

generalizado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Há em relação à fiscalização que precisa ser as providências tomadas nesses três 

municípios especificamente que foram citados, Barcarena, Igarapé-Miri e Abaetetuba. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: E 

a sua cautelar é específica ou ela é generalizada? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Específica para esses, está escrito aqui. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: A 

dúvida que eu tenho é essa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Foi o que eu perguntei também. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Neste momento para 
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que ela apresente as providências fiscalizatórias em relação a esses três municípios 

específicos. Provavelmente no decorrer da instrução processual em relação ao caráter geral, 

será feito no momento da instrução, a partir da análise da unidade técnica do Ministério 

Público posteriormente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Bom dia, bom dia Conselheiros Nelson, Luís Cunha, Rosa Egídia, Procuradora 

Silaine, Conselheiros Substitutos Julival, Milene, Daniel e Edvaldo, senhoras e senhores. 

Milene, você menciona duas datas, uma de 20 e outra de 30 e eu fiquei com dúvida já dentro da 

fala de Conselheira Posa Egídia, o 20 seria para pôr em prática e o 30 seria para demonstrar 

ao Tribunal? Porque Vossa Excelência depois falou que em 20 teria que trazê-las para nós, 

não entendi direito. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Isso, para que em 20 dias ela apresentasse as providências e 30 dias para caso 

não fosse cumprida a aplicação da multa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Mas no dispositivo não está especificando os três locais de denúncia, 

acho que a preocupação da Conselheira Rosa é exatamente isso. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Eu acho que a gente até 

poderia incluir, só que eu entendo o seguinte: ainda que seja em caráter genérico e abstrato, 

isso não retira o periculum in mora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Não, não é essa a questão, é para evitar má interpretações por parte do 

gestor, até para otimizar a decisão do TCE, entendeu? Para que o gestor não tenha dúvida do 

que ele tem que fazer, nesse aspecto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Se ficar então mais claro para o plenário, a gente pode fazer 

essa restrição, incluindo isso no dispositivo, de que apresente as providências de fiscalização 

realizada nesses três municípios. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Justamente, porque eu entendo a cautelar, a discussão da sua urgência se dá 

especificamente aos três casos da denúncia. Como ouvi falar que no resto do estado que 

também perdura nesse sentido, mas eu não tenho certeza, eu faria então que ela fizesse 

urgentemente nesses três casos que vieram à representação, e no restante que já mostrasse um 

cronograma de atividades fiscalizatórias para que esses casos não ocorram outros, entendeu? 

Nesse aspecto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha:  Então acho que a gente pode fazer essa correção, esse acréscimo, que se defira a 
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medida cautelar determinado à ARCON que no prazo de 20 dias tome imediata e em caráter 

emergencial as providências necessárias para intensificar suas ações de fiscalização em 

relação às concessionárias de transporte público rodoviário e hidroviário dos municípios de 

Abaetetuba, Barcarena e Igarapé-Miri no que tange ao cumprimento das normas de segurança, 

especialmente quanto: presença e funcionamento adequado do cinto de segurança, ao estado 

dos pneus e freios dos ônibus, a frequência da revisão dos veículos terrestres e fluviais, a 

quantidade e a acessibilidade dos coletes salva-vidas nos barcos. Apresentando ao Tribunal 

neste período no caso, as providências adotadas em relação a esses três municípios e um 

cronograma de atuação nos demais municípios do estado do Pará, sob pena de aplicação de 

multa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Em 20 dias? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Eu estipulei 20 dias, a senhora quer fazer um adendo em relação ao prazo? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Não, estou perguntando se os 20 dias é para geral, não só para os três municípios? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Isso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: E 

a multa? O valor. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha:  O valor da multa é 50% do valor máximo estabelecido na Resolução 18.871 do TCE 

Pará, correspondente a R$22.654,80 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e 

oitenta centavos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Não é fácil, Presidente me permita, montar um cronograma, até porque eu particularmente não 

conheço a estrutura da ARCON e se ela tem condições humanas e estruturais, logística para 

implementar uma fiscalização. Por isso que me reservo nesses três casos, que é o caso da 

representação, tem que se implementar algo rapidamente porque ficou evidente, evidenciado, 

mas em relação ao restante, como a gente ouviu falar, é preciso que faça então um estudo 

dentro da possibilidade da ARCON de reestruturação porque é uma análise que transcende, 

como Vossa Excelência mesmo falou, aspectos orçamentais e financeiros, operacionais, de 

repente a ARCON precisa ser robustecida em alguns aspectos. Talvez o cronograma em 20 

dias nesses três casos, mas o estudo fiscalizatório eu posso até implementar em 45 ou em 60, se 

for o caso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 
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Cunha: Eu acho que talvez, para que a gente possa solucionar melhor a questão, como são 144 

municípios, eu acho que talvez essa questão do cronograma com relação aos demais 

municípios isso não precise ser colocado agora na cautelar. Isso pode ser inclusive analisado 

no decorrer da instrução do processo, quando a própria ARCON vier se manifestar, for 

chamada a se manifestar, e pode ser inclusive a análise da definição de mérito do processo já 

como uma orientação do Tribunal de Contas. Eu acho que talvez assim a gente cumpre melhor 

essa questão da urgência e do prazo, e dentro de um princípio de razoabilidade, 

proporcionalidade da ação da ARCON dentro desse prazo que a gente está estabelecendo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então ficaria a 

primeira parte do dispositivo sugerido por Vossa Excelência só? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, ficaria então em 

relação aos municípios de Barcarena, Abaetetuba e Igarapé-Miri. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 20 dias para o 

projeto? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: 20 dias para apresentação das providências adotadas. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Mas Vossa Excelência vai incluir 

os 30 dias para as providências serem tomadas ou isso fica excluído também? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Os 30 dias é em relação 

para que ela encaminhe ao Tribunal de Contas, porque a gente está dando dez dias desde o 

momento de ela fazer todo o cronograma, mais ou menos uns dez dias para que ela possa 

encaminhar ao Tribunal de Contas essas providências adotadas. É 20 dias para que ela monte, 

defina as providências e 30 dias para que ela encaminhe, a gente está dando dez dias entre os 

20 que ela finalizou para encaminhamento ao Tribunal de Contas. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Com relação aos 

três municípios. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha: Isso, em relação às providências de fiscalização dos três municípios. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): As 

providências serão tomadas nesses 30 dias ou só as intenções que a gente está pedindo? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: A gente 

está pedindo para que ela adote as providências de fiscalização, provavelmente ela pode não 
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conseguir fiscalizar todos nesse período, apesar de que são três municípios, em relação aos 

itens que a gente definiu aqui, não é uma fiscalização ampla, é em relação se há cinto de 

segurança nos meios de transporte, se o estado dos pneus e freios estão em estado adequado, 

se há uma frequência na revisão dos veículos terrestres e fluviais e a quantidade e 

acessibilidade do colete salva-vidas nos barcos. Então, ou seja, as providências que ela vai 

adotar e o cronograma em relação aos três municípios envolvem essa fiscalização em relação 

a esses aspectos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em Exercício): Não trata sobre a questão da lotação? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Aqui fala, 

acessibilidade dos coletes salva-vidas nos barcos, trataria meio que indiretamente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

Exercício): Porque o colete salva-vidas está ligado a um número de passageiros que foi 

aprovado para aquela embarcação e não conta o costume da embarcação de levara 10%, 15%, 

20% a mais, que faz parte inclusive, acredito, que eu entendi, da denúncia, superlotação. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha:  A 

questão é que eu me restringi ao pedido do MPC. E o MPC fez o pedido específico em relação 

a esses requisitos, então eu fiquei vinculada ao pedido do MPC. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Ele não 

pediu sobre lotação? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Ele não pediu em relação à lotação, mais nada. Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Não impede que possamos incluir. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Mas não impede que possamos fazer a inclusão. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acontece que as providências precisam estar claras na liminar, tem que estar tudo claro na 

cautelar, preciso que as providências sejam indicadas especificamente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Então, muito embora o 

MPC não tenha feito esse pedido específico em relação à avaliação da lotação nas 

embarcações, nada impede que possamos incluir nesse momento. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora Geral em exercício Silaine Karine Vendramin: Nada 

impede que eu faça um aditamento agora pelo MPC e que a gente inclua isso também. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu considero 

essa manifestação de Vossa Excelência talvez a mais importante de tudo isso, é o que tem 

provocado vários acidentes, excesso de lotação. Recentemente, teve uma repercussão nacional 

justamente um barco que afundou por excesso de lotação, agora esta semana no município 

aqui do Marajó, uma manifestação religiosa, um barco que ia sair para essa romaria fluvial e 

também aconteceu o mesmo, alguns passageiros pularam do barco, o que era? Excesso de 

lotação, o barco começou a balançar e afundar, então esse ponto eu considero da maior 

importante, a sua inclusão nessa cautelar. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu queria primeiro dar bom dia 

a todos, Vossa Excelência na presidência, doutora Silaine, Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, louvar o belíssimo trabalho da Conselheira Milene a respeito do assunto que na 

realidade, a respeito da solicitação do Ministério Público de Contas, ele traz à tona um dos 

problemas mais graves que nós enfrentamos no estado, pela natureza do nosso estado, os três 

portos que estão citados aí, importantíssimos porque isso envolve outras esferas, Marinha do 

Brasil por exemplo. Estava assistindo hoje na televisão, embora um outro tipo de segurança, 

que os barcos transportadores de cargas, e fundamentalmente, de pessoas, eles já estão tendo a 

despesa para contratar uma embarcação para dar segurança ao transporte, os piratas estão 

agindo, é um caso extremamente complexo e que se anda neste Pará, Marajó, Tocantins, 

Xingu. Na realidade, esse tema vai proporcionar a essa Casa também, muito bem-vinda a ação 

do Ministério Público de Contas, que a gente saiba com um pouco mais de detalhes, porque eu 

acho que nós não sabemos com detalhe nenhum, exatamente a atuação da ARCON. A grande 

dificuldade para quem bordeja esses rios da nossa região, é por exemplo você impedir o 

cidadão, mesmo que esteja lá: “só carrega 100 passageiros”, eles pulam para dentro do barco, 

isso não é fácil. A carência do transporte, a urgência, o tipo de transporte, e hoje por exemplo, 

rodovias, ela fala ali dos pneus que estão corretamente, os coletes, acho que a grande maioria 

dos barcos da nossa região andam com coletes aquém da lotação. Quem é que fiscaliza esses 

coletes? Pode estar lá, colocados na parede, eles funcionam, as boias salva-vidas, mas é um 

assunto de grande importância, enormíssima importância, que talvez já nesse fato nos obrigue 

também a prestar mais atenção nisso e ao mesmo tempo nenhuma fala condenatória, para que 

a ARCON diga das suas dificuldades, aquilo que compete a ela, o que ela pode fazer. Falamos 
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aqui nas rodovias do estado, ainda não se falou aqui nas ferrovias, porque embora os minérios 

sejam transportados em grande tonelagem, mas não tem ainda o trem só pelo controle remoto, 

há pessoas. E o estado do Maranhão, todos nós sabemos aqui, há centenas de irmãos nossos 

que vêm do Maranhão pelos trens da Vale, que é outro problema também que nós precisamos 

prestar atenção. De maneira que eu acho por todos os pontos, eu fico com a versão final, com 

a participação da Conselheira Rosa, Conselheiro Odilon, Conselheiro Luís no voto da 

Conselheira Milene, agora acho que esse tema é de uma importância enormíssima. E também 

para dizer, reconhecer, nós estamos aqui querendo fazer milagre, coloca qualquer um de nós, 

nem tenho nenhuma ligação e até por uma ignorância minha eu nem sei quem é hoje o 

dirigente da ARCON. Mas escolhe qualquer um de nós, chega lá: “tu vais tomar providência 

em 20 dias”, não vai, não há mágica, não existe mágica nisso, para saber como ela está 

estruturada, as pessoas que são envolvidas nisso. E nós todos sabemos, Vossa Excelência teve 

comigo em breves, Vossa Excelência sabe a precariedade dos nossos portos em todas as 

regiões, estamos aqui falando dos mais conhecidos para nós, mas é uma situação que se repete 

quase que infinitamente, todo dia, de dia e de noite no estado do Pará. Então quero dizer que 

acompanho a manifestação da Conselheira, acho que é importantíssima a preocupação do 

Ministério Público de Contas e nos dá a oportunidade quanto controladores externos, de nos 

familiarizarmos mais com o trabalho da ARCON, suas dificuldades e nos engajarmos, quem 

sabe, apontando soluções.  Eu acompanho, portanto, o trabalho da Conselheira Milene. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

Exercício): Muito obrigado Conselheiro Nelson. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha:  Então proponho ao egrégio plenário que defira 

a medida cautelar, determinando à Agência de Regulação e Controle de Serviço Público do 

Estado do Pará que no prazo de 20 dias tome imediata e em caráter emergencial, as 

providências necessárias para intensificar suas ações de fiscalização em relação às 

concessionárias de transporte público rodoviário e hidroviário nos municípios de Abaetetuba, 

Barcarena e Igarapé-Miri, no que tange ao cumprimento das normas de segurança, 

especialmente quanto: a presença e o funcionamento adequado do cinto de segurança, ao 

estado dos pneus e dos freios dos ônibus, a frequência da revisão dos veículos terrestres e 

fluviais, a quantidade e a acessibilidade dos coletes salva-vidas nos barcos e a lotação de 
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passageiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Estamos vendo Presidente, é só baixo Tocantins aqui. Igarapé-Miri, Abaetetuba, 

Barcarena aqui chegando em Belém, quer dizer, essa é uma situação que se reproduz 

infinitamente no nosso território. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Conselheira Milene, diga uma coisa, a parte inicial 

do seu dispositivo, para mim ele não está preciso. Ela tem que tomar providências, ela tem que 

planejar as providências ou ela tem que dar um resultado de uma auditoria, de um 

acompanhamento? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Eu entendo que ao solicitar que adote providências, não necessariamente a 

gente está exigindo que ela já apresente os resultados, até pelo prazo. Adotar providências é 

montar um cronograma de trabalho. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Mas ela pode entender, então é preciso ser claro. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

Exercício): Eu acredito que do ponto de vista de uma medida cautelar, a lógica do fumus boni 

iuris, do periculum in mora e do prejuízo às pessoas exige algo mais positivo, tipo, “em 20 ou 

30 dias eu apresentei o relatório, funcionam às empresas A, B, C, D e, tem os veículos tais, 

veículos sejam eles hidroviários ou rodoviários, estes veículos estão com a situação assim”, aí 

eu acho que foram tomadas as providências, as providências pedidas pelo Ministério Público. 

Ele apresentar o planejamento não garante em nada que vai alterar a situação. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É muito difícil neste caso, 

fixar prazo porque se no primeiro momento, e aqui que eu me pronunciei nesse sentido, de nós 

darmos o prazo para que a agência formule um conjunto de providências que vai tomar, até 

quem sabe, informando aquelas que não poderá tomar, por exemplo pela ausência de pessoal, 

uma hipótese, essa é uma coisa. Agora, a gente não sabendo dessa informação, nós corremos o 

risco também, quer dizer, eu tenho que tomar providência em 20 dias e a agência vai dizer: 

“mas eu não tenho como fazer isso em 20 dias” porque pode ser alguma coisa impossível de 

ser feito em 20 dias, pela complexidade dessas medidas. Eles têm pessoal para fazer isso? Eles 

têm apoio logístico para fazer isso? Então eu quero não me manifestar definitivamente para 

ver, plenário nos ajudando, para que a gente possa também pedir providências que sejam 

factíveis, que a gente determina: “faça isso” e o cara não tem como fazer, como ficamos? 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A cautelar 

necessariamente precisa de fixação de prazo, se nós entendermos que não devemos fixar prazo 

nesse momento, então me parece que podemos ouvir sim a ARCON antes de tomar qualquer 

providência, porque é o caso. Na leitura que eu faço da fala de Conselheiro Nelson, a gente, e 

particularmente a mim, eu não conheço a realidade da ARCON. A fiscalização, no próprio 

dispositivo de lei que Conselheira Milene diz, intensifique a fiscalização, ou seja, existe alguma 

fiscalização. Eu só não sei, ela pode ser por amostragem e esse vídeo recaiu justamente em um 

momento que não estava se fazendo essa amostragem. A auditoria, a fiscalização e que nem 

trânsito, se faz uma blitz, não fica 24 horas se fiscalizando, em algum momento o órgão 

regulador vai lá e fiscaliza, espero que os fiscalizados não saibam o horário que eles vão, que 

eles têm ido, ou o momento que a blitz é feita, mas me parece que alguma fiscalização há. Só 

que eu não sei o quanto se fiscaliza e de que forma é fiscalizado, então é uma coisa a se 

ponderar, se a gente não vai fixar prazo então ouçamos a ARCON inicialmente. E me parece 

que Vossa Excelência na sua fala, Presidente, também tem coerência, tem razão, por quê? A 

cautelar, a utilização da medida me parece e ao meu ver ela precisa ser muito pontual e muito 

cirúrgica porque ela é exceção à regra. E assim, intensificar a fiscalização que já existe, em 

que montante? Então eu concordo com o Presidente, Conselheira Substituta Milene, que está 

um pouco impreciso nesse aspecto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral 

em exercício Silaine Karine Vendramin: Concordo que a cautelar deve ser cirúrgica, então 

como já foi restrito nesse primeiro momento a esses três municípios, poderia se estipular um 

prazo para que a ARCON apresentasse o número de empresas e embarcações, porque ela deve 

ter esse registro, e do número de lotação que cabe nas embarcações, apresentasse dentro desse 

prazo juntamente com o cronograma de fiscalização, com o qual depois haveria o 

acompanhamento concomitante do Tribunal para ver se ela realmente estará implementando o 

planejamento. Porque isso seria um número que ela já tem, a quantidade de empresas e 

embarcações, acho que já deve ser do conhecimento da ARCON, até porque toda embarcação 

as empresas deveriam informar à agência reguladora. E aí seria só compilar essas 

informações, enviar para o Tribunal junto com o planejamento, onde ela daria início a essas 

ações e o Tribunal concomitantemente poderia também fazer essa fiscalização para ver se ela 

realmente estaria implementando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 
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Cunha Teixeira: Presidente, eu entendi aqui as ponderações de todos os Conselheiros. Eu acho 

que essa cautelar tem um significado muito grande, a gente aqui não costuma trilhar por esse 

caminho, o que já é comum na maioria dos Tribunais brasileiros. Ela tem um viés educativo, 

preventivo, uma chamada de atenção para uma área sensível, que é a área do transporte no 

estado do Pará. Vossa Excelência conhece muito bem Conselheiro Cipriano, talvez o 

Conselheiro Nelson um pouco menos porque ele participou um pouco menos dessa discussão 

da ARCON na Assembleia Legislativa, a temporada dele foi mais curta que a nossa. Mas nós 

tivemos vários debates acirrados na Assembleia acerca da ARCON, inclusive das indicações, 

algumas infelizes de alguns governadores. A ARCON evoluiu, é verdade, mas ainda deixa 

muito a desejar, a estrutura, Conselheiro Odilon, é precária, da ARCON, já teve um concurso 

público, é um número insuficientes de servidores. Então a minha proposta é a seguinte, eu acho 

que tem que ter um prazo, um prazo mais elástico, 20 dias é pouco, 30 dias, o prazo seguinte, 

também é pouco, mas tem que ter um prazo. Mas eu creio que essa cautelar é apropriada para 

esse momento como uma atitude da nossa Corte, levando em conta a manifestação do 

Ministério Público de Contas, eu acho da maior importância Conselheiro, até porque fatos 

ocorrem sempre. E alguns, Conselheiro, não tem repercussão na mídia, pequenos acidentes, 

mas acontecem, então eu quero sugerir, não sei se tem acolhimento para isso, que a gente 

pudesse, Doutora Milene, trabalhar um prazo, quem sabe de 60 dias. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): São duas 

coisas diferentes, quais as medidas e qual o prazo para cumprir as medidas, não é isso que nós 

estamos definindo? O Conselheiro Odilon traz sobre a possibilidade de ouvir – se o prazo for 

muito elástico – a ARCON, antes de conceder a cautelar. Não é isso Conselheiro Odilon? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O senhor me 

permita Conselheiro Luís Cunha e Presidente. Um prazo elástico no interregno a ARCON vai 

poder se manifestar, a cautelar de 20 dias eu entendi a lógica da estruturação do voto da 

Conselheira Substituta Milene, é imediato, em 20 dias imediatos. Nesse aspecto, se é para dar 

cautelar ela tem que ser em 30 dias no máximo, eu não discordo disso e eu acho que o assunto 

é relevante e extremamente pertinente, mas eu estou preocupado com a costura que vai se fazer 

para que o órgão, a entidade, a autarquia não tenha dúvida do que ela tem que fazer, ela tem 

que receber esse Acórdão, essa Resolução e pôr em prática, por quê? Porque caso não assim o 
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faça, eventualmente poderá haver uma sanção pecuniária na sequência, então é esse cuidado 

que tem que ter. A imprecisão que o Presidente levantou é aquilo que eu falei, intensifique a 

fiscalização, há alguma fiscalização já nesses três portos, intensificar, adotar medidas para 

intensificar, a ARCON pode dizer: “eu incluí mais um homem lá”, o senhor vai ficar satisfeito 

com isso? Então é nesse aspecto Conselheira, que a gente precisa deixar bem claro. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha:  

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, considerando o que foi colocado aqui, eu 

particularmente considero que seja muito relevante a concessão diante da situação 

emergencial que se encontra nesses três municípios. Como no pedido inicial do Ministério 

Público, ele pediu justamente da forma como foi colocado aqui, mas nas palavras da Doutora 

Silaine, houve uma modificação do pedido, eu gostaria então de que analisássemos o seguinte: 

em vez de solicitarmos que sejam apresentadas as providências necessárias para intensificar, o 

que nós poderíamos solicitar seria o que? Um relatório das fiscalizações empreendidas nos 

municípios de Abaetetuba, Barcarena e Igarapé-Miri em relação aos quesitos apontados pelo 

Ministério Público. Porque eu acredito que se houve fiscalização, a ARCON tem isso em seus 

registros e 20 dias é um prazo razoável para que ela levante esses registros e encaminhe esse 

relatório dessas fiscalizações que foram realizadas. Eu acho que assim nós estaríamos 

amarrando melhor o que diz respeito às providências que seriam adotadas, dentro de algo que 

é inerente à própria atuação da ARCON, que seria realizar essas fiscalizações, então que ela 

apresente em 20 dias um relatório das fiscalizações empreendidas, se tiver havido. E se não 

tiver havido, uma justificativa de porque não houve, eu acho que assim fica melhor de a gente 

entender até melhor essa estrutura da ARCON. Se ela tiver empreendido as fiscalizações em 

relação a esses quesitos, ela vai levantar dentro dos seus registros e apresentar para a gente, 

se ela não tiver empreendido ela vai apresentar uma justifica de porque não empreendeu. 

Então eu acho que assim a cautelar fica mais caracterizada diante da emergência da situação 

e a gente não descaracteriza, porque se a gente for apresentar um prazo muito elástico ou 

ouvir a própria ARCON antes da cautelar, então não faz sentido a gente dar cautelar, a gente 

vai prosseguir com a instrução processual, a gente descaracteriza a própria cautelar. Então o 

objetivo de se dar uma cautelar inaudita altera pars é justamente diante da emergência e da 

situação de urgência que se coloca.  Se formos ouvir, então aí nem precisaríamos fazer essa 
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cautelar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Doutora Milene, me permita um aparte. A minha preocupação com o prazo mais elástico é 

porque eu achei um pouco pesado o valor, porque como o prazo é curto, a multa é alta. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Mas aí 

para a gente poder fazer o levantamento dos registros, eu acho que 20 dias é razoável porque 

ela tem condições de responder de pronto se houve ou não houve fiscalização nesses três 

municípios e se não houve fiscalização, o motivo pelo qual não houve essa fiscalização. Eu 

acho que aí não há grandes problemas porque a única coisa que ela vai ter que fazer é o que? 

Analisar os seus registros e informar o Tribunal as providências, nem as providências, é o que 

foi feito, o seu passado no caso, ela não vai precisar apresentar providências de fiscalização 

ou intensificar a fiscalização, e sim apresentar um relatório das fiscalizações que foram 

empreendidas nesses três municípios em relação aos quesitos apontados pelo Ministério 

Público. E se não houve fiscalização, o porquê não houve essa fiscalização. Eu acho que assim 

a gente conseguiria alinhar melhor essa questão. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora Geral em exercício Silaine Karine Vendramin: Me permita. Eu acho que a gente 

não pode tirar a questão do planejamento, ela pode apresentar esse raio x, digamos, se foi feito 

a fiscalização, se não foi, quantas empresas atuam nesses municípios, quantas embarcações e a 

partir daí ela apresenta também o planejamento porque senão a gente vai estar simplesmente 

ouvindo a ARCON, não vai ser uma cautelar. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Então complementando, que ela apresente um 

relatório das fiscalizações que foram empreendidas no município de Barcarena, Abaetetuba e 

Igarapé-Miri em relação aos quesitos que estão colocados aqui, e se não tiver havido com o 

respectivo planejamento para que se faça a fiscalização nesses três municípios. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral em exercício Silaine Karine Vendramin: E 

mesmo se tiver havido, um planejamento porque a gente viu que foi falho através das notícias. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

Exercício): Nesse caso, a cautelar seria dada para instrução processual, então ela perde o 

objeto. Nós vamos pedir um documento? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Não, não seria para instrução processual, seria em relação a 

esses três municípios, com planejamento que está sendo solicitado pelo Ministério Público, em 
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relação a esses três municípios. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Nesse caso me parece que a gente estaria convertendo primeiramente em uma 

diligência, Conselheira Milene porque se eu vou pedir informações do que foi feito e do que se 

vai fazer, eu posso até fazer uma diligência de 15 dias, sem conceder cautelar, não 

necessariamente. Eu posso diminuir o prazo inclusive e converter em diligência o processo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estou aqui 

pensando para ver a melhor solução para a gente atender, logicamente, a solicitação do 

Ministério Público de Contas, mas com as condições práticas que nós vamos nos envolver. 

Transferindo para o plano rodoviário, houve um acidente, um desastre, chamar a ARCON e ela 

dizer: “não, a gente fiscaliza lá, foi um caso fortuito”. Ela pode informar, na declaração que 

vier da ARCON: “nós fiscalizamos, isso aqui foi um caso excepcional”. Eu penso que o 

diálogo, e nós aqui, isso não vai nenhum desmerecimento a todos nós, nós temos pouco 

conhecimento do que se passa no que se refere ao controle do transporte público no estado e 

não criticando, essa é a estrutura, o cara pode ser o melhor possível, a estrutura não 

corresponde à necessidade. Acho que é um momento extremamente rico para que a gente possa 

ter as informações concretas, atendendo de um lado a reivindicação, a solicitação do 

Ministério Público de Contas e ao mesmo tempo nos informando. Eu fico preocupado apenas é 

da determinação Conselheiro, faça em 20 dias, e se não tiver condição operacional de fazer? 

Vossa Excelência falou do montante da multa, ele pode trabalhar muito bem e ter situações 

operacionais impeditivas que ele concretiza o melhor trabalho. Então só concluindo 

Conselheiro, eu vejo enormemente a manifestação do Ministério Público de Contas e não sei 

qual vai ser a finalização, o que importa, penso, para nós, é que haja mexida nesse setor no 

sentido de as informações virem e que haja também, claro, a evidência que nós estamos nos 

preocupando profundamente com isso. Acho que o tema é tentar resolver o problema, da forma 

que ele possa ser possível de ser resolvido. Tenho muito medo dos prazos, Conselheiro Odilon 

falou ali também, estava vendo aqui, dos prazos porque se eu fixo um prazo para alguém e o 

cidadão demonstra que ele não tem como fazer aquilo no prazo fixado, caímos em um impasse. 

Essa minha preocupação ainda não dirimida, quero escutar os outros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício):  A sugestão 

do Conselheiro Odilon e que foi absolvida, pelo que eu entendi, tanto pelo Conselheiro Nelson, 
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como também pelo Conselheiro Luís Cunha é que em vez da concessão de uma medida 

cautelar, seja feito uma diligência pedindo essas informações que estavam no bojo da cautelar, 

mas não como cautelar, como uma diligência. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Aí fica no bojo da representação, vai fazer parte 

da instrução do processo e aí a cautelar não se justifica então. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Na prática nós vamos ouvir a ARCON antes. Só 

que daí essa diligência, além de ouvir toda a manifestação que a ARCON queira produzir com 

relação a essa temática, ela terá necessariamente que trazer esses elementos que Conselheira 

Substituta Milene sugeriu agora ao final. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: O que acontece? Inicialmente quando analisei a 

representação, eu até pensei que não caberia a questão da cautelar porque tudo que está sendo 

discutido poderia ser discutido ao final do processo, quando ele devidamente instruído. Só que 

ao analisar a situação desses três municípios diante das denúncias e da situação de 

emergência que vive, e de risco inclusive, à integridade física das pessoas, foi que eu me 

convenci, a partir da análise, do estudo que a gente fez no TCU e outros Tribunais de Contas, 

que a cautelar era cabível por conta da situação emergencial porque uma instrução vai levar 

um tempo. A instrução ainda vai para unidade técnica, diligências serão feitas, provavelmente 

essa representação só vai vir para o plenário daqui um ano ou dois, na melhor das hipóteses. 

Então a questão da cautelar é justamente diante da emergência porque se a gente for seguir 

toda a fase de instrução do processo, a gente terá essas informações todas que foram 

colocadas aqui, mas somente ao final. E não haverá, por parte do Tribunal de Contas, uma 

determinação à ARCON para que tome providência em relação a esses três municípios que são 

objetos de denúncia. Então por esse motivo eu acabei me convencendo da cautelar sugerida 

pelo Ministério Público, por entender que é uma situação emergencial e que esses três 

municípios precisam de uma atuação mais rápida e efetiva. Agora, se nós decidirmos que isso 

não é necessário e que todas as informações podem ser colhidas no bojo do processo, acredito 

que se o plenário definir que não será concedida a cautelar, provavelmente tudo que foi 

discutido aqui com certeza será discutido no bojo do processo, mas a questão que fica é: em 

que tempo isso será feito e como ficará a situação desses três municípios que apresentam 

situações muito graves inclusive, de superlotação. O vídeo que foi colocado aqui, a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1835

embarcação comportava 500 pessoas, havia 620 pessoas e a embarcação não queria fazer o 

deslocamento das pessoas para uma outra embarcação. Então assim, a questão toda que urge 

aqui é justamente a questão do tempo, a demora na ação e na fiscalização da ARCON em 

relação às concessionárias nesses três municípios. Então o que se objetivou na questão da 

concessão da cautelar é que exigisse de pronto e imediatamente à ARCON, já que é uma 

missão e é o papel principal dela, que fiscalizasse imediatamente esses três municípios, para 

que uma tragédia não viesse a acontecer. Se a gente for aguardar todo o período de instrução 

do processo porque a gente tem que instruir, a gente vai fazer a inspeção, a unidade técnica 

tem todo um cronograma para poder fazer esse trabalho, depois vai para o Ministério Público 

e só depois fica concluso para o Relator, a gente tem que dar o contraditório da própria 

ARCON para ela vir se manifestar, mas eu entendo a priori que nada disso é inviável no 

momento em que a gente concede a cautelar porque exercer a fiscalização é um trabalho dele, 

pode gerar um desconforto inicialmente, a gente não sabe qual é a estrutura de pessoal. 

Inicialmente, em tese, deveríamos acreditar que há uma estrutura de pessoal, afinal de contas 

se não há, não deveria nem existir uma agência reguladora, se não tem condições de funcionar, 

essa já é uma outra questão. Eu acho que essa seara é difícil para a gente analisar nesse 

primeiro momento, a gente conseguiria ter uma real dimensão disso no decorrer da instrução 

do processo, e as vezes até mesmo a partir da resposta que for dada pela ARCON a partir da 

cautelara que foi concedida. Então eu acho que o plano de fundo, que tem que ser o norte, é 

justamente a questão de urgência e emergência em relação à integridade das pessoas que estão 

vivenciando nesses três municípios. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Doutora Milene, o que me parece aqui, ninguém propôs 

negar a cautelar. Cautelar pode ser a qualquer momento, inaudita altera pars é aquela que 

não se houve a parte antes de decidir sobre a cautelar, mas eu posso ouvir a outra parte e 

depois decidir conceder a cautelar. Então nós não estamos propondo a negativa da cautelar ou 

qualquer coisa, apenas ouvir porque em 30 dias, em 20 dias nós não vamos, pelo que se 

entende da determinação da cautelar, é que está mandando em 20 dias se fiscalizar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vamos 

fazer uma suposição, que seja um total de 300 embarcações entre veículos terrestres e fluviais 

e que o procedimento adotado, a rotina adotada pela ARCON é que após o registro desses 300 
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veículos, ela faz, digamos, um acompanhamento em 25% dos veículos. Se não precisar o que a 

gente quer, ela pode simplesmente dizer: “auditamos 25% de veículos”. O que eu não me sinto 

confortável no momento é que não me parece muito precisa a definição do que a cautelar quer, 

e se o que a cautelar quer supre o pedido do Ministério Público porque a reclamação ao 

Ministério Público foi sobre a questão da superlotação, foi sobre a questão dos cintos de 

segurança, colete salva-vidas e dos pneus. E se a ARCON diz: “não, mas olhe, eu não tenho 

como em 20 dias verificar de 100 ônibus os 400 pneus porque esse não é um procedimento que 

a gente vem adotando ao longo dos anos que nós funcionamos, nós simplesmente registramos 

no início e depois nós fazemos uma amostragem”, quer dizer, a cautelar eu tenho que tenha 

efetividade na medida em que ela é bastante precisa no que ela quer que seja feito, aí ela dá 

uma resposta. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral em exercício Silaine 

Karine Vendramin: Toda embarcação de transporte precisa fazer periodicamente uma revisão, 

isso tem nas regras do CONTRAN e na realidade, essa revisão periódica, creio eu também, 

enviada para a ARCON. De repente, verificar se está realmente sendo feito com a 

periodicidade da norma, essa revisão, se está sendo expedido porque eles precisam de seis em 

seis meses passar por essa revisão e é expedido um certificado para que eles possam continuar 

suas operações. Então ver se todas as embarcações possuem essa certificação, se 

periodicamente eles estão fazendo e renovando essa certificação, acho que isso seria algo mais 

concreto, de repente a se pedir. Isso para transportes de passageiros. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Isso se apura 

durante a representação, a análise do processo. Talvez a melhor solução seja ouvir a outra 

parte antes de decidir sobre a cautelar e instruir o processo normalmente, como toda 

representação. A gente entende a boa intenção do Ministério Público, a gente louva, mas talvez 

a cautelar nesse momento, nessa situação, não seja a mais apropriada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício):  A ideia 

então seria uma diligência onde pode estabelecer um prazo para que em determinado prazo a 

ARCON informe com relação aos três municípios quais são procedimentos adotados para 

acompanhar esses quatro itens que foram levantados, quais sejam: pneus, cintos de segurança, 

coletes salva-vidas e lotação. Aí a ARCON informa: “nos municípios de Igarapé-Miri, 

Abaetetuba, Barcarena nós tomamos a providência”, a partir daí, conforme a necessidade ou 
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não, adota-se ou não alguma medida cautelar ou acompanha-se os procedimentos. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral em exercício Silaine Karine 

Vendramin: Aí nesse caso seria a oitiva da ARCON antes de se adotar a medida cautelar que 

pode ser adotada após, mas se nessa oitiva a gente já solicitar alguns itens, inclusive se eles 

possuem realmente o certificado e fazem a revisão periódica, que esse também é um dos 

pedidos do Ministério Público, se há assiduidade da revisão dos veículos terrestres e fluviais e 

se eles estão cumprindo as normas de transporte de passageiros. Então, de repente poderia 

abrir a oitiva para que eles se manifestem e depois analisaria a cautelar para que fossem 

efetivadas medidas mais contundentes e específicas em relação a esses municípios que é o 

pedido cautelar, mas o pedido da representação em si é em relação a todo o estado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Se esse 

for o entendimento do Tribunal, então eu acredito que a gente deva seguir naquela primeira 

linha, solicitar então um relatório dizendo quais foram as fiscalizações empreendidas nos 

municípios em relação à análise desses quesitos, em relação a esses três municípios 

especificamente. E caso não tenha havido uma análise em relação, o motivo pelo qual não 

ouve, a justificava. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral em exercício 

Silaine Karine Vendramin: Quais são as empresas que atuam, quantas embarcações. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: E aí a 

gente poderia inclusive dar um prazo menor, não precisaria dar um prazo de 20 dias, poderia 

ser um prazo menor, de dez dias por exemplo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que a gente tem que concluir esse processo, 

Presidente. Então, no caso, colocar em votação a proposição da Eminente Conselheira Milene 

e se a maioria decidir que não terá cautelar, eu acho que a gente reformula a proposta. A 

princípio a proposta é pela cautelar, eu particularmente sou a favor que tenha a cautelar. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Isso 

que está sendo colocado de se ouvir a ARCON, pode ser feito em mero despacho de uma 

instrução do processo, não precisa ser feito no plenário. Então analisa-se se concede ou não. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A última 

proposição, Doutora Milene, é realizar a oitiva da outra parte no prazo de 15 dias, dez. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Se o 
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plenário não acatar a cautelar, provavelmente é o que será feito porque faz parte da instrução 

do processo, de qualquer maneira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu estou me manifestando porque salvo engano, foi a proposta que a 

Doutora Silaine apresentou agora, não foi essa? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora Geral em exercício Silaine Karine Vendramin: É, e na realidade, vai ser depois 

discutida a cautelar, só que primeiro vai ouvir a outra parte e depois volta para discutir sobre 

essa cautelar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Era nesse sentido que eu queria acompanhar a posição que foi manifestada agora pela 

Ilustre Procuradora, que vai na direção de Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Na verdade, essa propositura gera perda do 

objeto da cautelar, o sentido dela é justamente esse, esses fatos, o fato de a ARCON vir e 

justificar eventualmente, dizer: “eu não tenho servidores suficientes, não é possível fazer a 

fiscalização, não foi possível” porque esses fatos já estão dentro dos autos, já existe a situação 

concreta, independentemente do que a ARCON disse que já fez, aquilo foi insuficiente, a 

situação já está concretizada. Então, se ela vier aos autos e demonstrar o que fez, ainda que 

ela o faça, aquilo que ela demonstrou é insuficiente porque nós já estamos em uma situação de 

risco eminente, de lesão ao bom direito, de perigo na demora. Ou seja, perderia por completo o 

objeto da análise de cautelar, então não seria uma análise de cautelar ouvida a outra parte, 

seria a instrução processual sem análise de cautelar, é perda do objeto da cautelar. Não me 

parece que essa situação possa ser coadunada com a análise posterior de cautelar, se for dada 

o contraditório e a possibilidade de apresentação de argumentos sobre o que fez, que é o que 

se está sugerindo aqui, não vejo sentido na análise de cautelar a posteriori. Se o pleno que 

seria essa situação, seria negar a cautelar e continuar a instrução processual, essa é uma 

outra situação e não haveria então análise de cautelar ouvida a outra parte, seria o 

reconhecimento pelo plenário aqui da perda do perigo na demora, e aí não tem prazo para 

isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Data vênia, eu discordo de Vossa Excelência. Não há perda de objeto, há as cautelares 

em que se ouve a outra parte antes de se decidir sobre ela e outra que o julgador entende que 

não há necessidade de ouvir e já decide por ela, mas ela pode ser concedida posteriormente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: É que não 
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importa o que ela diga, a situação já está demonstrada e a situação é de perigo, agora. Não 

importa o que ela diga, então não faz sentido ouvi-la, se a situação nós já conhecemos 

concretamente como perigo na demora, que sentido faz ouvir? É de notório saber público, 

inclusive a mídia já colocou isso, o Conselheiro Luís Cunha muito bem citou e várias vezes nós 

escutamos dessas reportagens, ou seja, já existe a situação de perigo. Eu vou ouvir o que a 

outra parte fez se não foi suficiente para solucionar? Não faz sentido ouvir a outra parte, não 

em sentido de análise de cautelar, é isso que eu estou dizendo. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Os Conselheiros decidiram ouvir a 

outra parte até para poder discriminar o que pode ser pedido em uma cautelar. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Mas a situação problema 

continua, Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Nós não estamos dizendo que não existe, acontece que nós não 

podemos determinar em uma cautelar uma providência impossível de ser concretizada. É só 

isso a sugestão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Eu quero dialogar com todos, se Vossa Excelência me permitir. Há alguma fiscalização, essa 

fiscalização pode não ser a melhor fiscalização, mas há alguma, esse é o que eu depuro e 

entendo do dispositivo da Conselheira Substituta Milene, ela quer que intensifique as ações de 

fiscalização. A questão é a seguinte: fiscalização há e ela pode ser inclusive adequada, aquele 

momento que nós vimos do vídeo pode ser uma exceção dessa fiscalização, sei lá, foi no final 

de semana. Talvez em todo porto tenha que ter um escritório da ARCON com fiscais lá, fazendo 

plantão, não sei, talvez a regra exija isso. Nesse dia especificamente, não havia ninguém, aí as 

empresas se prevaleceram da situação, então daí a coisa muda de figura, é acabar com essa 

concessão em relação a essa empresa porque se a fiscalização estiver adequada, existem 

provavelmente regramento para se montar quantos fiscais, de acordo com o número de linhas 

de embarcações, etc., deve ter algum indicativo sobre esse assunto, algum estudo a respeito. 

Há alguma fiscalização, isso a Conselheira Substituta Milene reconhece, talvez não seja a 

melhor fiscalização. Então assim, cautelarmente, intensificar a fiscalização não me parece 

preciso, Conselheiro Substituto Daniel e eu posso postergar, talvez, uma medida cautelar na 

sequência de ouvir, por isso que o prazo tem que ser curto, 15 dias no máximo. Ouve a 

empresa, a autarquia se manifesta sobre todos os pontos da representação que ela quiser, e aí 
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ela vai ter que caprichar na resposta porque aí a Conselheira Substituta Milene vai ter 

subsídios para depois trazer a cautelar na sequência. Não há perda de objeto, me parece, nesse 

primeiro momento, o perigo da demora continua existindo, se ficou comprovado que não há 

fiscalização nenhum, Vossa Excelência tem razão. Agora, se ficar comprovado que a 

fiscalização existe e aquele momento foram momentos excepcionais, é bem verdade que a 

cautelar para a mídia tem um impacto muito grande, vai chamar muito a atenção, também tem 

essa questão. Por isso que a aplicação dela, de modo excepcional, tem que ser cirúrgica e 

intensificar a fiscalização somente, em que montante? Em que sentido? Conselheiro Substituto 

tem subsídios para afirmar em que montante, em qual quantidade? Não me parece que tenha 

isso na representação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Na verdade, a representação quando fala de se intensificar, tem uns quesitos 

que é para serem analisados, não é uma intensificação abstrata e genérica, em si naqueles 

pontos que estão sendo colocados. Eu acho que quando o Conselheiro Substituto Daniel diz 

que perde o objeto é porque o pedido do Ministério Público é de uma cautelar inaudita altera 

pars, então se nós vamos ouvir nesse caso específico de ser inaudita altera pars, nesse caso 

haveria perda do objeto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Mas independentemente de haver pedido, o Conselheiro pode conceder cautelar. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, aí 

seria uma concessão de cautelar de ofício, não em função do pedido, o que está sendo 

apreciado aqui é o pedido do Ministério Público, nos termos em que solicitado pelo Ministério 

Público na sua inicial. Toda a análise que foi colocada aqui e a cautelar que está sendo 

concedida, está sendo concedida nos estritos termos e colocações feitas pelo Ministério 

Público, nos quesitos em que ele solicitou.  Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora Geral em exercício Silaine Karine Vendramin: Ministério Público solicita para 

intensificar as ações de fiscalização porque se a gente for prolongar também, muito, é aquilo, o 

valor vida é muito maior do que até mesmo o contraditório. Quantas vidas podem ser perdidas 

em um mês, dois, três meses que podem levar tudo isso? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Me permita uma conversa com Vossa Excelência. 

Intensificar é na fala do Conselheiro Luís Cunha, ele bota mais um homem lá, é o suficiente? 

Intensificou? Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral em exercício Silaine 
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Karine Vendramin: Mas seria como foi a proposta inicial, apresentar no mínimo em 20 dias, 

um planejamento de fiscalização contemplando todos esses itens, nas empresas. E já foi aqui, 

nessa discussão a gente já delimitou esses três municípios porque o pedido da representação 

final é em relação ao estado todo, então nós já delimitamos em três municípios, que são os 

municípios onde tiveram várias tragédias e que a gente vê que urge uma fiscalização mais 

intensa realmente, nesses municípios. E solicitar da ARCON que ela faça em 20 dias ao menos 

um planejamento, intensificando e checando esses itens que foram solicitados, que são os 

equipamentos essenciais de segurança, como coletes salva-vidas, isso já deveria ser realmente 

da atuação dela, verificar se está sendo feita a revisão corretamente, se todas as empresas 

possuem certificado para atuar. Então tudo isso é algo que ela deveria estar fazendo, é como a 

gente falou, a gente não pode aqui ficar pensando se ela tem recursos humanos ou não, então 

não deveria nem existir uma concessionária que não tivesse recursos apropriados a funcionar. 

Então a gente precisa também exigir isso dela e em 20 dias pelo menos exigir um 

planejamento, eu acho que é razoável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Um momento Conselheira. Desculpe 

Conselheiro Edvaldo, eu acho que nós atingimos o objetivo do momento de discussão. Cada 

Conselheiro manifestou a sua dúvida, inquietude, visão, eu queria devolver a palavra à 

Conselheira Milene para que ela absorva ou não as contribuições feitas durante a discussão e 

faça a propositura do voto dela, para que o plenário possa posicionar a favor ou 

contrariamente, se for liberado uma outra sugestão. Se precisar de dois ou três minutos para 

poder reelaborar o seu voto, a senhora esteja à vontade. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Na verdade, senhor Presidente, a 

questão para mim é simples, aqui está sendo colocado para deliberação do colegiado a 

solicitação de cautelar inaudita altera pars, solicitada pelo Ministério Público de Contas. Eu 

penso que cabe ao plenário acatar ou não acatar a cautelar, eu acho que todas as discussões 

decorrentes da oitiva da ARCON e tudo mais, isso faz parte da instrução. Obviamente que isso 

não anula uma cautelar posteriormente, só que essa cautelar a posteriori se daria já mais de 

ofício pelo Relator, e não mais da apreciação da cautelar solicitada pelo Ministério Público de 

Contas. O Relator pode dar uma cautelar em qualquer momento do processo, ouvindo ou não 

ouvindo a parte, ele pode fazer isso, só que eu penso que ao analisar a cautelar 
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posteriormente, depois de ouvida a ARCON, isso seria feito de ofício pelo Relator e não mais 

em relação ao pedido do Ministério Público, que é o que está sendo objeto do julgamento. 

Então em relação a esse pedido específico do Ministério Público, nos termos em que solicitado 

pelo Ministério Público, a minha proposta é: diante de tudo que foi colocado e diante da 

emergência da situação que seja solicitado cautelarmente à ARCON – e eu entendo, antes de 

começar, que não é apenas uma intensificação da fiscalização de forma abstrata e genérica, e 

sim em relação aos quesitos pontuados e fechados pelo Ministério Público naqueles quatro 

aspectos, funcionamento do cinto de segurança, pneu e freio de ônibus, frequência de revisão 

dos veículos terrestres e fluviais, quantidade e acessibilidade dos coletes salva-vidas e aquele 

acrescentado pelo plenário, que seria em relação à lotação dos passageiros. Então não é 

apenas uma intensificação de fiscalização, é apresentar realmente, providências em relação a 

esses quesitos, então acredito que nesse quesito a cautelar atende no que diz respeito a ser esse 

aspecto mais pontual, mais excepcional e cirúrgico, colocado aqui por Vossas Excelências. 

Então a minha proposta é de que seja concedida a medida cautelar, determinando à ARCON 

que em 20 dias tome em caráter emergencial, as providências necessárias para intensificar as 

ações de fiscalização em relação às concessionárias de transporte público hidroviário e 

rodoviário dos municípios de Abaetetuba, Barcarena e Igarapé-Miri, no que tange ao 

cumprimento das normas de segurança relacionadas à presença e funcionamento adequado do 

cinto de segurança, ao estado dos pneus e freios dos ônibus, à frequência de revisão dos 

veículos terrestres e fluviais, à quantidade e acessibilidade dos coletes salva-vidas nos barcos e 

à lotação dos passageiros. Aplicando multa em caso de descumprimento no valor de 22 mil, 

654 reais e 80 centavos, que corresponde a 50% do valor máximo estabelecido na Resolução 

18.871. E aí, caso o plenário acompanhe essa cautelar, ela será concedida e seguirá o tramite 

normal da cautelar, caso não acompanhe, no caso o processo retorna e a gente vai dar 

prosseguimento à instrução processual e aí uma possível análise de cautelar posteriormente 

será feito de ofício pelo Relator, e não mais a pedido do Ministério Público de Contas, como 

solicitado. No caso, esse pedido inicial acabaria sendo decidido agora nesse momento. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É votar no vermelho mais 

vivo ou no vermelho menos vivo, porque elas convergem muito nas propostas, são vermelhas 

ou azuis, tonalidade parecida. E vou me louvar até na palavra da Ilustre Procuradora, eu, na 
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minha parte, quero dar o meu voto no sentido de fazer a oitiva da ARCON e depois a gente 

prossegue a instrução processual. Acho que é importante até porque nós estamos 

vigorosamente decidindo subjetivamente, nós não temos clareza quais são os processos, até a 

verificação dos pneus, mas e como os pneus são? Qual é o detalhamento do pneu? E o salva-

vidas, qual é detalhamento? Quer dizer, informações eminentemente técnicas, 

importantíssimas, como o Conselheiro Luís Cunha diz, repetiu o Conselheiro Odilon, 

intensificar, botei mais um lá, vai adiantar? Então eu penso que nesse instante, até como 

importantíssima a solicitação do Ministério Público de Contas e até como informação maior 

para essa Casa, nós devemos dar a oportunidade de colher as informações no prazo sugerido, 

da ARCON, para depois prosseguir então. Essa é a minha posição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Muito bem. 

Então o voto do Conselheiro Nelson diverge da propositura da Conselheira Milene e ele lidera 

o voto pedindo informações à ARCON. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Para o objetivo que a própria Procuradora sugeriu, nós vamos 

ter essas informações aqui e prossegue a instrução processual depois. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor Presidente, mesmo achando o prazo curto 

e achando o valor da multa um pouco elevado, eu quero votar acompanhando a Relatora e 

queria pedir à Vossa Excelência que encaminhasse ao meu gabinete uma cópia do seu relatório 

e voto, apenas para a gente aprofundar os nossos estudos. Eu voto com a Relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, o que eu coloquei é 

assim: adote providências para incentivar a fiscalização naqueles itens específicos, ainda me 

parece impreciso porque um planejamento já existe, o mínimo que existe, lá já existe. Aí eu 

intensifico, um exemplo que o Conselheiro Nelson, Vossa Excelência, são 300 ônibus, 301 

agora, intensificou. Me parece, a cautelar, novamente, é algo muito excepcional, eu não posso 

usar canhão para matar pardal, eu vou usar a arma apropriada. Então eu vou acompanhar 

aqui o Conselheiro Nelson Chaves no sentido de baixar a diligência para ouvir a ARCON no 

prazo de 15 dias e ela se manifeste a todos os pontos arrolados na petição do Ministério 

Público de Contas, da representação. Com esse material em mãos, aí Conselheira Substituta 

Milene vai poder avaliar se cabe ou não a cautelar, pode ser que sim e pode ser que não 

porque, novamente, é excepcional. Eu voto nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): É isso Conselheiro 

Nelson? 15 dias? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Converter o julgamento em diligência com o fim de citar a ARCON para que se 

manifeste no prazo de quinze dias sobre os pontos levantados pelo Ministério Público de 

Contas em sua representação, para posterior análise do pedido cautelar. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto 

divergente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira (no exercício da 

Presidência):  Acompanho o voto divergente. Ao final, declarou a presidência que por maioria 

de votos, quatro a um, decidiu o plenário acolher o voto divergente apresentado pelo 

conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Registrou-se a partir desse momento, a ausência 

definitiva da conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Na mesma esteira, foi anunciado o 

Processo nº 2006/52886-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, 

responsável Alcides Abreu Barra, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação da 

multa regimental ao seu responsável e por fim expedição de recomendações à Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Ajuru. Presente em plenário, o responsável supracitado produziu 

sustentação oral: Conselheiro André, presidente em exercício que preside essa sessão, demais 

conselheiros e membros desta egrégia corte, senhora autoridade do Ministério Público, 

conselheiros substitutos, bom dia. Na verdade, eu estou aqui para apresentar o expediente, 

excelentíssimo doutor Nelson, conselheiro relator deste meu processo, cujo esse expediente 

vem apresentar informações, esclarecimentos e requerer reabertura de instrução processual. 

Na questão das informações, anexa a esse expediente, se for necessário eu posso ler ele 

todinho, eu tenho uma farta documentação, laudo, um laudo técnico assinado pelo arquiteto 

que elaborou e executou o projeto, declarações importantes aqui, assinada por mim e por 

autoridades, que fizeram parte da comitiva que inauguraram a obra, na data da inauguração 

da obra ali, consta aqui fotos da inauguração da obra, declaração do prefeito, que me sucedeu 

juntamente com o seu secretário, que esta obra já constava na relação de bens patrimoniais do 
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município, quando o sucessor assumiu o município, ou seja, consideraram que a obra foi feita, 

concluída na minha gestão. Portanto, de posse de farto documento. O esclarecimento que eu 

quero fazer, principalmente ao conselheiro Nelson, porque sobre este processo, eu tive a honra 

de ter sido recebido por ele no gabinete, justamente com a minha procuradora, e ali nos 

comprometemos a dar entrada neste documento. Lamentavelmente, só estou podendo fazer isso 

já nos últimos minutos do segundo tempo, ou seja, agora, não deu para protocolar, 

considerando o episódio que, após a gente conversar com ele, aconteceu com a gente – meu 

neto, filho da minha patrona, minha procuradora, foi acometido por uma enfermidade, que nos 

deixou meio atormentados e a gente ficou sem cabeça. Na verdade, já no final do mês de 

outubro, durante todo o mês de outubro a gente passou, o menino foi para o hospital, inclusive 

ela está em São Paulo, por isso que eu não estou aqui, para esclarecer algum problema, graças 

a Deus que não é nada grave, mas a gente passou esse mês todo. Já no final do mês de outubro, 

conselheiro, que nós tivemos a cabeça melhor e conseguimos produzir esse expediente, eu fui a 

Limoeiro, inclusive descobri aonde estava esse técnico lá em Parauapebas, consegui trazer ele, 

para levar ele a Limoeiro, para fazer esse levantamento in loco, cujo eu acredito que esse 

documento, se for acatado por Vossa Excelência e por esse egrégio tribunal aqui, darão 

subsidio para que se tenha um novo entendimento a respeito desse processo. Eu acredito que 

eu não mereça ser condenado pelo uma obra que eu concluí. Inclusive, discordando um pouco 

da questão do laudo, existe uma divergência técnica de laudos, tanto do técnico do tribunal, 

como do técnico da SEPOF. Mas muito embora tenha sido baseado em foto, mas é um laudo 

que deva expirar respeito, porque ele concorda, ele vem de encontro com o que a gente está 

demonstrando aí. Então seria essa a nossa solicitação, conselheiro. Pausa. A matéria entrou no 

âmbito das discussões. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para receber a 

documentação e solicitar a reabertura da instrução processual. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o 

plenário acatar unanimemente a manifestação do relator. Neste momento assume a presidência 

o conselheiro-corregedor Odilon Inácio Teixeira que solicitando o seguimento da sessão, fez o 

senhor secretário anunciar o Processo nº 2006/51720-9, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação da Mulher de Marabá, responsável Júlia Maria Ferreira Rosa, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias que ao 
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solicitar a retirada de pauta deste processo, obteve o imediato deferimento. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2013/50493-2, que cuida da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Comunitária de Boa Esperança, responsável Moisés Ferreira Barata, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer exarado nos autos, opinando consistentemente pela 

irregularidade das contas, com imputação de débito e aplicação das multas regimentais, ficando 

solidariamente responsável a Associação Comunitária de Boa Esperança. A presidência tornou 

público que embora regularmente notificado, o responsável supra não esteve presente e nem e 

fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou no âmbito das discussões. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, declarando em débito seu responsável e a Associação Comunitária de Boa 

Esperança, na importância de R$21.270,00 (vinte e um mil, duzentos e setenta reais), aplicando 

ao responsável as multas de R$2.127,00 (dois mil, cento e vinte e sete reais) pelo débito e 

R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. 

Consultado o plenário, este se manifestou plenamente favorável, oportunidade em que declarou 

a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Sem detença, 

foi anunciado o Processo nº 2017/52017-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto 

por Waldeth Gomes da Costa, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. A presidência informou que 

embora regularmente notificado o recorrente não se apresentou e nem se fez representar à 

sessão. Pausa. A matéria entrou no âmbito das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de Conhecer do recurso e no mérito 

pelo seu provimento parcial, passando a julgar as contas regulares com ressalva e manter a 

multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela instauração da tomada de contas. 

Seguiu-se, então, à votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Divirjo do relator para acompanhar o parecer contido nos autos da lavra do procurador do 

Ministério Público de Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 
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Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Peço 

vista dos autos. Registrou-se, neste momento, a ausência do conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/50708-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Raimunda de França Lima da Silva, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvida a 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, Excelência proferiu voto 

para deferir o registro. Seguiu-se então à votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Divirjo no sentido de converter o julgamento em diligência para retificar o 

percentual de adicional por tempo de serviço. Finalizada a votação, a presidência declarou que 

resolveu o plenário, por maioria de votos, três a um, acatar a posição do relator. Sem detença, 

foi anunciado o Processo nº 2008/52518-3, que trata do Ato de Pensão em favor de Donato 

Ramos Cardoso, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 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 favorável, oportunidade em que declarou a 

presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Incontinenti, 

foi anunciado o Processo nº 2012/50188-1, que agasalha a prestação de contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, exercício financeiro de 2011, 

responsável Sérgio Roberto Bacury de Lira, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela regularidade das contas, com as recomendações à Sepof. Pausa. A matéria 
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entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares, com as recomendações à Sepof. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor; oficializando, então, a 

presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Neste 

momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira, e foi restituída a presidência da sessão ao Conselheiro André Teixeira Dias. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2007/53072-3, que trata da tomada de contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Soure, responsável Carlos Augusto Nunes Gouvêa, Procuradora Silaine 

Karine Vendramin, Relator Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

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

glosado, sem prejuízo das multas regimentais ao seu responsável e expedição de 

recomendações à Sepof. A presidência anunciou que embora regularmente notificado, o 

responsável não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, ficando seu responsável em 

débito com o erário estadual na importância de R$115.370,18 (cento e quinze mil, trezentos e 

setenta reais e dezoito centavos), aplicando-lhe as multas de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito atualizado e R$906,12 (novecentos e seis reais e doze centavos), pela instauração da 

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

oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

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

artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se, foi dado conhecimento 

sobre o Processo nº 2013/51485-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Federação 

Paraense de Ciclismo, responsável Edilson Ribeiro da Silva Kramer, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Registrou-se que o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira arguiu suspeição quanto ao 

julgamento desse processo. No cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 
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opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, com aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável. Constatou-se publicamente que o responsável supra, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Edilson 

Ribeiro da Silva Kramer, em débito para com o erário estadual na importância de R$6.025,00 

(seis mil e vinte e cinco reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.205,00 (um mil e 

duzentos e cinco reais), pelo débito apurado e R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove 

centavos), pela instauração da tomada de contas. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, oportunidade em que declarou a presidência que resolveu o plenário por 

unanimidade acatar a posição do relator. Imediatamente, foi chamado à ordem da pauta o 

Processo nº 2013/51720-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de São João de Pirabas, responsável Luís Cláudio Teixeira Barroso, Procuradora Deíla Barbosa 

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

legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos, opinando, assim, pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e por fim que o ex-

prefeito seja inabilitado para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança na 

administração estadual, pelo prazo de cinco anos e ainda, proibido de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, de forma direta ou indireta, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de três 

anos, pelos fortes indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa,  devendo ser 

encaminhados os autos ao Ministério Público Estadual para apuração, por ausência de prestação 

de contas dos recursos recebidos. A presidência anunciou que o responsável supracitado, 

embora regularmente notificado, não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A 

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

no sentido de julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito com o erário 

estadual na importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), aplicando-lhe as multas de 15% 

(quinze por cento) sobre o débito atualizado e R$906,12 (novecentos e seis reais e doze 

centavos) pela instauração da tomada de contas, e, ainda, a inabilitação para o exercício de 
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cargos em comissão pelo período de cinco anos. Por fim, deve ser remetido ao Ministério Público 

estadual cópia da decisão para as providências dentro das suas competências. Consultado o este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que proclamou a presidência que por unanimidade 

decidiu o plenário acatar a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e 

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

lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo 

nº 2016/51520-0, que agasalha a tomada de contas Especial instaurada na Associação Comunitária 

de Ação Familiar São Lourenço, responsável João Martins Pereira, Procurador Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, assim, pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável, 

ficando solidariamente responsável em débito com a Associação Comunitária de Ação Familiar São 

Lourenço e por fim encaminhou cópia dos elementos comprobatórios desses fatos, contidos nos 

autos, ao Ministério Público do Estado do Pará, para as providências de sua competência e ainda 

com as recomendações nºs 02/2016-CGC/MPC-PA e 01/2017-CGC/MPC-PA emitidas pela 

Corregedoria-Geral de Contas do Ministério Público de Contas/PA e publicadas, respectivamente, 

no DOE/PA de 16/08/16 e de 07/07/17. A presidência anunciou que o responsável supracitado, 

embora regularmente notificado, não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

irregulares as contas do senhor João Martins Pereira e condenar os responsáveis, solidariamente, 

pessoa física e jurídica, à devolução do valor total dos valores repassados e, aplicar ao senhor João 

Martins Pereira as multas nos valores de R$6.000,00 (seis mil reais), pela prática de ato ilegítimo e 

de R$1.000,00 (mil reais), pelo não encaminhamento de documentos a que está obrigado e 

determinar encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, por ser matéria de 

sua competência. 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. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2014/50649-0, que tratam dos Embargos de 

Declaração opostos por Paulo Roberto Mergulhão, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Registrou-se que a Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes arguiu suspeição quanto ao julgamento 
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desse processo. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, assim, pelo conhecimento e 

acolhimento dos embargos opostos com o fim de sanar a omissão apontada, integrando o acórdão 

embargado com as razões apontadas pela unidade técnica, que deve passar a fazer parte do seu 

corpo, negado, ademais, qualquer efeito infringente aos embargos. A presidência anunciou que o 

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

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

proposta de decisão, culminando pela improcedência dos Embargos de Declaração. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de 

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2015/50375-9, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos, opinando, assim, pela denegação do registro, com expedição de 

determinações à Sespa e à Sead. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para indeferir o registro. Seguiu-

se, então, à votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator 

para deferir em caráter excepcional o registro. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

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

Calheiros Lopes: Acompanho a divergência.  Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias (no exercício da presidência): Acompanho a divergência. Declarou a presidência que resolveu 

o plenário, por maioria de votos, três a dois, acatar o voto divergente apresentado pelo conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2007/52342-2, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Terezinha de Castro Nascimento, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se o 

impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando, assim, pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da 
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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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2008/51936-2, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Nabor Pinheiro de Loureiro, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

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

assim, pelo deferimento do registro, devendo ato de pensão ser corrigido em sua fundamentação 

legal, tendo por base a legislação estadual in casu a Lei Estadual nº 5.011, de 16.12.1981, deve ser 

preservada naquilo que não for contrária à Constituição de 1988 – e os dispositivos constitucionais 

vigentes à época. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, sua Excelência proferiu voto para deferir o registro, com a advertência para 

observar as recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo, em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2008/52385-8, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria Celeste Martins Botelho, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, assim, 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: 

Esta presidência dá conhecimento ao plenário, a respeito do relatório de gestão fiscal o Tribunal 

de Contas de Municípios do Estado do Pará, referente ao segundo quadrimestre de 2016. O 

referido processo de fiscalização cumpriu tramitação regular, sendo exarado os respectivos 

pareceres da Secretaria de Controle Externo, o Ministério Público de Contas e a relatoria do 
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excelentíssimo senhor conselheiro Luís Cunha Teixeira, onde foi plenamente atestado a obediência 

às disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal, devendo ser atendida as recomendações 

contidas no relatório da SECEX e no parecer do parquet de contas. Senhores conselheiros, o 

Comitê de Tecnologia de Informação, em reunião realizada no dia 11 de setembro de 2017, decidiu 

unanimemente, promover alterações na resolução 18.855, que institui o comitê de TI, justificando-

se as alterações no âmbito das suas competências, afastando-se do nível tático operacional e 

colocando-o no nível estratégico, bem como a definição da periodicidade das reuniões, composição 

e outros assuntos relacionados à Tecnologia de Informação, deliberação essa, devidamente 

convalidada pelo eminente conselheiro Nelson Chaves, coordenador de TI. Assim cumprindo o 

dispositivo regimental, esta presidência informa que ao final desta sessão, a íntegra da referida 

proposta e a documentação correlata, será encaminhada a vossas excelências, através dos e-mails 

corporativos, e disponibilizada na pasta plenário da rede interna desta corte, para conhecimento e 

eventuais e oportunas contribuições para o seu aprimoramento, ficando para deliberação na 

próxima sessão ordinária. De igual modo, esta presidência informa que será, também, distribuída 

através dos e-mails corporativos de vossas excelências, proposta de resolução que trata da 

concessão adicional de tempo de serviço para servidores exclusivamente comissionados em 

atividades em nossas cortes de contas. A iniciativa de matéria da procuradoria deste tribunal e fica 

à disposição de vossas excelências, para conhecimento, eventuais modificações, para ser 

deliberada na próxima sessão ordinária. Anuncio ainda que, por força do Encontro Nacional do 

IRB, nos dias 9 e 10 de novembro, cujo o tema é Desafios da Gestão de Saúde na Amazônia Legal, 

não haverá sessão no dia 9 de novembro, próxima quinta-feira. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu só queria a respeito do primeiro item, 

conselheiro Odilon, da parte administrativa, dizer que a proposta a respeito, da TI, exatamente, à 

continuação daquilo que o conselheiro Luís Cunha já vinha na presidência dele, é apenas um 

seguimento daquilo que nós encontramos lá, só para fazer o registro. Está bom? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, apenas informar o plenário 

que este conselheiro pretende gozar férias de 15 dias, 6 dias antes do recesso e 9 depois. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: De igual modo, eu 

quero apresentar ao plenário um pedido de férias, depois de tanto tempo, pretendo tirar 15 dias, a 

contar do dia 6 de dezembro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Eu quero pedir 30 dias de férias, depois do recesso, a partir do dia 8. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Também quero 

fazer um pedido de férias senhor presidente. Quero pedir férias de 8 de janeiro ao dia 19 de 

janeiro. 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 doze horas e trinta e três minutos 

(12h33min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 07 de novembro de 2017. 
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