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ATA Nº 5.511 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezesseis (16) do mês de novembro do ano dois 

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

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

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

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

Teixeira, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, 

Milene dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza, e, ainda, o Excelentíssimo 

Senhor representante do Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes, reuniu-se o 

Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos 

termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à 

ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno 

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

sessão. Justifico a ausência do conselheiro André Teixeira Dias, por motivo de força maior, e 

da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, representando o TCE no Estado do 

Amazonas. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia quatorze (14) de novembro de 2017, na forma do disposto no parágrafo único 

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

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

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo 

expediente a ser lido, a presidência determinou ao senhor secretário a leitura da pauta, 

oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2013/50502-8, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação de Agricultores Familiares Paraíso, responsável José Maria 
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Ferreira da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Regimentalmente, foi ouvido o representante do Ministério Público que, antes 

de opinar pelo parecer inscrito nos autos, promoveu breve manifestação: Bom dia, senhora 

presidente, gostaria de saudar Vossa Excelência, em nome de quem também gostaria de saudar 

a todos os eminentes conselheiros, membros dessa Corte de Contas, conselheiros substitutos, 

jurisdicionados, servidores, todos aqui presentes, e também que nos acompanham pela 

internet. Eu gostaria, inicialmente, senhora presidente, agradecer encarecidamente aos 

membros desse Tribunal, pelas felicitações e palavras afetuosas dirigidas a mim, pela 

passagem do meu aniversário. E me sinto muito honrado por recebê-las, e tornaram o meu dia 

mais feliz. Por conseguinte, apoiou o constante dos autos, opinando pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado, e, aplicação das multas ao seu responsável, 

ficando responsáveis solidariamente em débito José Maria Ferreira da Silva e a Associação de 

Agricultores Familiares Paraíso. A presidência tornou público que embora regularmente 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares e condenar 

solidariamente a Associação dos Agricultores Familiares Paraíso e o Senhor José Maria Ferreira 

da Silva à devolução de R$2.000,00 (dois mil reais), aos cofres públicos, devidamente corrigido 

a partir de 2/7/2010, e acrescidos de juros até a data de seu efetivo recolhimento, com fulcro no 

art. 56, III, “a”, e art.62 da Lei Orgânica desta Corte de Contas – LOTCE e, aplicar as seguintes 

sanções: a) À Associação dos Agricultores Familiares Paraíso a multa de R$906,00 (novecentos 

e seis reais), pelo débito, com fundamento no art. 82 da LOTCE c/c art. 242 do Regimento 

Interno desta Corte de Contas – RITCE; b) ao senhor José Maria Ferreira da Silva as multas de 

R$906,00 (novecentos e seis reais) pelo débito e de R$906,00 (novecentos e seis reais) pelo não 

encaminhamento das contas ensejando a sua tomada, com fundamento nos arts. 82 e 83, VIII, 

da LOTCE c/c arts.242 e 243, III, “b”, do RITCE. Por fim tendo em vista que a não prestação 

de contas caracteriza-se como ato de improbidade administrativa (art.11, VI, da Lei 

n.8.429/1992), determino que seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público do 

Estado para as medidas de sua competência. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 
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acatar unanimemente a posição do relator. Sem detença, foi anunciado, então o Processo nº 

2013/50961-9, que cuida da tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Jacundá, 

responsável Izaldino Altoé, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento dos preceitos legais e 

regimentais, foi ouvido o digno representante da Procuradoria de Contas que, ratificando o 

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

conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável supra, extensiva 

aos senhores Nilson Pinto de Oliveira e Alexandrino Rodrigues de Lima, e, ainda, com 

responsabilidade solidária pelo débito. Presente em plenário, o senhor Manoel de Jesus da Silva 

Filho, procurador do senhor Nilson Pinto de Oliveira, apresentou manifestação, conforme a 

garantia constitucional da ampla defesa: Senhora presidente, nobre representante desse 

Tribunal de Contas. Nobre representante do Ministério Público de Contas. Jurisdicionados. 

Primeiramente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade, e que o fato gerador desta 

sustentação oral, é apenas no sentido de que, o professor Nilson, verdadeiramente, não foi 

citado, e como exemplo, eu trago a esta Corte de Contas, os processos de 2011, 51607-8, 

mesma causa, município de Altamira; 57651-6, município de São Francisco do Pará; 51441-4, 

município de Santa Luzia do Pará; entre outros processos que o professor Nilson foi citado, e 

juntou os laudos conclusivos do fiscal. Compulsando os autos, eu verifiquei que à folha 56, foi 

o telegrama que quem recebeu deve ter sido o porteiro, um cidadão de nome José Monteiro. O 

que me causa estranheza, é que em outros processos, o professor Nilson recebe, eu acho que o 

porteiro repassa, e me repassa, e nem procuração eu tenho nesses autos. E eu pedi a vossas 

excelências um prazo para juntar a procuração em cinco dias, e devido a esse fato histórico do 

meu constituinte, que sempre juntou as defesas nesse tribunal, eu peço a devolução de prazo, 

para que ele tenha a oportunidade de realmente se defender, pelo histórico dos processos. E 

me causou estranheza, porque nem procuração eu tinha desses autos, porque se, realmente, o 

professor Nilson tivesse sido citado, eu, com certeza, teria juntado a defesa. São 38 processos, 

que tramitam nesse tribunal, desses processos todinhos eu juntei defesa. Na minha listagem, 

esse processo não está, para juntar documentos. Então, acreditando no senso de justiça de 

vossas excelências, e pelo histórico de defesa que foram juntadas nesse Tribunal de Contas do 

Estado, na oportunidade de conviver aqui nessa tribuna, eu gostaria que vossas excelências, 
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em sua sabedoria, e pedindo socorro ao contraditório e a ampla defesa em constituição 

federal, concedessem o prazo, para que desse oportunidade de juntarmos esse laudo, porque, 

no mínimo, temos credibilidade para isso. E eu gostaria que Vossas Excelências, deferissem o 

meu pedido, concedendo novo prazo, para que fosse juntado laudo conclusivo, que se trata do, 

eu creio que é de convênio de transporte escolar. São essas as minhas palavras, eu agradeço a 

todos. Muito obrigado. A matéria entrou em breve discussão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu penso que seja uma questão 

preliminar. Eu considero, não sei se os colegas interpretam desta forma. Ele questiona, nem 

apresentou argumentos nem defesa, apenas questionou a questão. Mas então, essa 

consideração que eu faço, entendo ser, a doutora Milene poderá esclarecer, através de uma 

manifestação, se realmente ocorreu, como é que ocorreu, para que a gente possa se manifestar 

em seguida. Uma vez que, se confirmado isso, obviamente, ele tem que, é o direito de ampla 

defesa do contraditório, não há como se negar esse direito, e o doutor Manoel Jesus Silva 

Filho apresentou a questão da não citação do seu cliente. Então eu queria ouvir a doutora 

Milene, nesse sentido, para depois de esclarecido isso, então entraremos na questão definitiva. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Com a palavra o representante do Ministério Público também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Stanley Botti Fernandes: Eu só queria o esclarecimento, se 

houve a citação do interessado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: É isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Stanley 

Botti Fernandes: Creio que deve ser mantido, o encaminhamento do Ministério Público. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Essa 

é a questão que eu faço. Por isso eu pedi a audiência da doutora Milene nesse caso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Porque nós entendemos que cabe a preliminar, por isso foi dada, ao Ministério 

Público, a palavra. A doutora Milene para se manifestar. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, senhores 

conselheiros, a citação foi feita, e pelas normas do nosso regimento ela se faz válida, porém, eu 

acredito que o que foi levantado pelo advogado, poderá ser superado no decorrer da proposta 

de decisão, tendo em vista que a responsabilidade do senhor Nilson Pinto, afastada. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É isso 

que eu queria saber, se ele realmente foi citado ou não. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Ele foi citado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conta nos 

autos? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Conta nos autos a citação, tanto por meio de telegrama, quanto agora para notificação do 

julgamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Stanley Botti Fernandes: A 

manifestação do Ministério Público, é que, considerando que houve a citação, e que ela não é 

pessoal, não precisa ser pessoal, então ela é considerada válida, de acordo com o regimento 

interno. Então não há como ser diferente a manifestação do Ministério Público, da que já 

consta dos autos. Obrigado, presidente. Em seguida, Sua Excelência apresentou proposta de 

decisão no sentido de julgar as contas irregulares as contas do convênio nº 152/2010, de 

responsabilidade do senhor Izaldino Altoé, prefeito municipal de Jacundá, à época, com 

devolução de R$ 60.750,00 (sessenta mil setecentos e cinquenta reais), devidamente acrescidos 

de juros e atualização monetária, a contar das datas dos repasses indicados no item 1.3 do 

relatório técnico, com fulcro no art. 62 da Lei Complementar nº 81/2012, fixando-lhe ainda: 1) 

multa de R$12.150,00 (doze mil cento e cinquenta reais), correspondente a 20% (vinte por 

cento) do valor do dano, em virtude das contas julgadas irregulares com débito, com fulcro no 

art. 82 da Lei Complementar nº 81/2012 c/c o art. 242 do Regimento Interno (Ato nº 63/2012); 

2) multa de R$1.812,38 (um mil, oitocentos e doze reais e trinta e oito centavos) 

correspondentes a 4% (quatro por cento) do valor máximo estabelecido na Resolução nº 

18.871/2017, pela instauração da tomada de contas, com fulcro no art. 83, VIII da Lei Orgânica 

do TCE-PA (Lei complementar nº 081/2012), c/c o art. 243, III, “b”, do Regimento Interno 

(Ato 63/2012). Proponho, também: 3) A aplicação de multa no valor mínimo de R$907,00 

(novecentos e sete reais) ao Sr. Alexandrino Rodrigues de Lima, servidor designado para 

acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, à época da emissão do laudo conclusivo, em face 

da não comprovação de acompanhamento e supervisão da execução do objeto conveniado e 

pela não emissão do laudo conclusivo, com fulcro na Resolução nº 18.871/2017 – TCE/PA e 

art. 83, VII da Lei Orgânica c/c art. 243, III, alínea “a” e art. 283 do RITCE-PA (Ato n.º 

63/2012); Por fim, proponho: 4) A inclusão do responsável no cadastro a ser enviado à Justiça 
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Eleitoral, para fins de figurar na lista das pessoas inelegíveis, para fins do disposto no art. 1º, I, 

da LC 64/93; 5) Que a Secretaria Geral encaminhe cópia desta decisão ao Ministério Público do 

Estado, na pessoa do seu Procurador Geral de Justiça, para adoção das medidas que julgar 

necessárias. Seguiu-se à votação: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: De acordo com a relatora. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Acompanho a proposta da relatora. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Acompanho a proposta da relatora, exceção feita ao valor da multa 

aplicada em função do débito apurado, a qual deve corresponder a 10% do valor do dano 

causado ao erário. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a 

relatora. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): 

Acompanho a proposta da relatora. Proclamou, então, a presidência que, por maioria de votos, 

quatro a um, resolveu o plenário acatar a posição da relatora. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, §3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2013/50976-5, que agasalha a tomada de contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Faro, responsável Denilson Batalha Guimarães, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável e extensiva aos senhores Marinete Costa Machado e Nelson Machado Pinto. A 

presidência informou que os senhores supracitados, embora regularmente notificados, não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manietando na forma regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de 

Decisão: julgar as contas irregulares de responsabilidade do Senhor Denilson Batalha 

Guimarães, prefeito, à época, com devolução de R$24.575,82 (vinte e quatro mil, quinhentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescidos dos consectários legais, aplicando-

lhe, ainda: 1) A multa de R$4.915,16 (quatro mil e novecentos e quinze reais e dezesseis 

centavos), correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor do dano, em virtude das contas 

julgadas irregulares com débito, com fulcro no art. 82 da Lei Complementar nº 81/2012 c/c o 
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art. 242 do Regimento Interno (Ato nº 63/2012). 2) Multa no valor de R$1.812,38 (um mil e 

oitocentos e doze reais e trinta e oito centavos) correspondentes a 4% (quatro por cento) do 

valor máximo estabelecido na Resolução nº 18.871/2017, pela instauração da tomada de contas, 

com fulcro no art. 83, VIII da Lei Orgânica do TCE-PA (Lei complementar nº 081/2012), c/c o 

art. 243, III, “b”, do regimento Interno (Ato 63/2012). Por fim proponho: 3) A aplicação de 

multa no valor mínimo de R$907,00 (novecentos e sete reais) a Sra. Marinete Costa Machado, 

prefeita à época, por não ter atendido diligência deste Tribunal, com fulcro no art. 68, §3º do 

RITCE/PA c/c o art. 243, inciso II, alínea “b” do mesmo ato normativo, em consonância com o 

art. 83, VI e VII da LC n.º 01/2012; 4) A aplicação de multa no valor mínimo de R$907,00 

(novecentos e sete reais) ao Sr. Nelson Machado Pinto, Servidor da Seduc, em virtude de não 

ter apresentado laudo conclusivo com a devida data e demonstrativo de fiscalização e conclusão 

do objeto de forma efetiva, tudo nos termos do art. 83, VII, da LC nº 81/2012 c/c Resolução nº 

13.989/1995 – TCE/PA, Resolução nº 18.459/2013 – TCE/PA e Resolução nº 18.780/2016 – 

TCE/PA e art. 243, III, alínea “a”, do RITCE-PA (Ato n.º63/2012). Seguiu-se à votação: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: De acordo com a relatora. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a proposta 

da relatora. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho a 

proposta da relatora, exceção feita ao valor da multa aplicada em função do débito apurado, a 

qual deve corresponder a 10% do valor do dano causado ao erário. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho a proposta da 

relatora. Proclamou, então, a presidência que, por maioria de votos, quatro a um, resolveu o 

plenário acatar a posição da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

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

lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2013/51184-7, que trata da tomada de contas instaurada no Conselho Escolar da 

Escola Estadual de Ensino Médio Professora Isabel Amazonas, responsável Margarete Buzzi 

Rezende, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha. Conforme dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela 
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irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais, bem como a inabilitação para cargo em comissão e função de confiança a 

responsável e, ainda, com a responsabilidade solidária da senhora Iracy de Almeida Ritzmann. 

A presidência tornou público que embora regularmente notificada, a responsável supracitada 

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 

proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares de responsabilidade da senhora 

Margarete Buzzi Rezende, Coordenadora, à época, com devolução de R$17.200,00 (dezessete 

mil e duzentos reais), acrescidos dos consectários legais, aplicando-lhe, ainda: 1) A multa de 

R$3.440,00 (três mil e quatrocentos e quarenta reais), correspondente a 20% (vinte por cento) 

do valor do dano, em virtude das contas julgadas irregulares com débito, com fulcro no art. 82 

da Lei Complementar nº 81/2012 c/c o art. 242 do Regimento Interno (Ato nº 63/2012). 2) 

Multa no valor de R$1.812,38 (mil, oitocentos e doze reais e trinta e oito centavos) 

correspondentes a 4% (quatro por cento) do valor máximo estabelecido na Resolução nº 

18.871/2017, pela instauração da tomada de contas, com fulcro no art. 83, VIII da Lei Orgânica 

do TCE-PA (Lei complementar nº 081/2012), c/c o art. 243, III, “b”, do Regimento Interno 

(Ato 63/2012). Por fim, proponho: 3) A aplicação de multa no valor mínimo de R$907,00 

(novecentos e sete reais) à Sra. Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, Secretária da SEDUC, à 

época da emissão do laudo conclusivo, em face da não comprovação de acompanhamento e 

supervisão da execução do objeto conveniado e pela não emissão do laudo conclusivo, tudo nos 

termos do art. 83, VII, da LC nº 81/2012 c/c Resolução nº 13.989/1995 – TCE/PA, Resolução 

nº 18.459/2013 – TCE/PA e Resolução nº 18.780/2016 – TCE/PA e art. 243, III, alínea “a” do 

RITCE-PA (Ato n.º 63/2012); 4) A inclusão do responsável no cadastro a ser enviado à Justiça 

Eleitoral, para fins de figurar na lista das pessoas inelegíveis, para fins do disposto no art. 1º, l, 

da LC 64/93; 5) Que a Secretaria Geral encaminhe cópia desta decisão ao Ministério Público do 

Estado, na pessoa do seu Procurador Geral de Justiça, para adoção das medidas que julgar 

necessárias. 6) Recomendar à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), que nos próximos 

convênios e em suas prestações de contas empreenda maior rigor nas tarefas de fiscalização e 

emita relatório de acompanhamento e execução do convênio, bem como laudos conclusivos 

com informações detalhadas acerca do cumprimento e atendimento das normas legais 
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pertinentes ao objeto conveniado, com observância do contido no Decreto nº 870, de 04 de 

outubro de 2013, no que couber, sob pena de imputação da solidariedade e outras sanções 

cabíveis ao responsável pela fiscalização do convênio ou instrumentos congêneres. Seguiu-se à 

votação: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: De acordo com a 

relatora. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a 

proposta da relatora. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho 

a proposta da relatora, exceção feita ao valor da multa aplicada em função do débito apurado, 

a qual deve corresponder a 10% do valor do dano causado ao erário. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho a proposta da 

relatora. Proclamou, então, a presidência que, por maioria de votos, quatro a um, resolveu o 

plenário acatar a posição da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

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

lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2014/50521-6, que trata da tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Porto de 

Moz, responsável Edilson Cardoso de Lima, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Ao solicitar a retirada deste processo 

da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2015/51395-6, que cuida do ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumpridos os preceitos 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência 

proferiu voto para denegar o registro, do contrato de servidor temporário firmado entre o 

IGEPREV e Miriam da Silva Barbosa, com fundamento no inciso II do art. 109 do regimento 

Interno deste Tribunal, deixando de expedir determinação de cessação dos pagamentos à 

interessada uma vez que o contrato, apesar de ter sido prorrogado, já exauriu seus efeitos 

financeiros. Seguiu-se à votação: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: De acordo com o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 
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Oliveira Junior: Acompanho o voto do relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Divirjo do relator, para votar pelo registro excepcional. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho a divergência. 

Proclamou, então, a presidência que, por maioria de votos, três a dois, resolveu o plenário 

acatar a posição 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 respeito da matéria administrativa: Esta presidência dá conhecimento 

ao douto plenário, a respeito do relatório de gestão fiscal do poder judiciário, Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará, e Justiça Militar Do Estado, referente ao terceiro quadrimestre de 

2014. O referido processo de fiscalização cumpriu tramitação regular, sendo exarados os 

respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo, e do douto Ministério Público de 

Contas, e a relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 

onde foi plenamente atestada a obediência às disposições, contidas na lei de responsabilidade 

fiscal. Esta presidência também gostaria de fazer, uma síntese da reunião em plenário, síntese 

da reunião do Colégio De Presidentes, realizado no último dia 13, onde nós participamos, em 

São Paulo, da reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas. Na Escola Paulista 

De Contas Públicas, presidente Washington Luís, o TCE de São Paulo. A reunião foi presidida 

pelo conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, presidente do TCE de São Paulo, e, 

conjuntamente, com o presidente do Colégio de Presidentes, e pelo conselheiro Sebastião 

Helvécio, presidente do IRB, o Instituto Rui. Barbosa. A pauta da reunião foi: o Índice de 

Efetividade da Gestão Estadual, IEGE; a importância de sua criação; estudos sobre a 

metodologia; diferenças e semelhanças com IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, 

que aconteceu o ano passado. Sobre esse assunto, o conselheiro Sidney Beraldo falou do 

sucesso do IEGM, caminho certo no controle social, além da conformidade e legalidade, como 

ferramenta que dá visibilidade e credibilidade das ações. Ainda sobre esse tema, o conselheiro 

Sebastião Helvécio apresentou alguns slides e falou da importância do IEGE, para os tribunais 

de contas dos estados, cujo objetivo é avaliar a quantidade dos meios empregados, para se 
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alcançar, de forma abrangente, a efetividade da gestão estadual, sem estimular a exclusiva 

atenção do gestor público, ou do usuário da informação, para apenas uma, ou algumas, das 

dimensões analisadas. A gestão estadual efetiva, é aquela que considera, sobretudo, os 

aspectos do bem-estar social. É um esforço, dos tribunais de contas do Brasil, que tem o 

propósito de contribuir para o aprimoramento da gestão público nos estados, e dos serviços 

prestados aos cidadãos. As dimensões que serão avaliadas são: o planejamento; gestão fiscal; 

a saúde; a educação; a segurança pública; o meio ambiente; e o desenvolvimento econômico. 

Durante a reunião, foi discutido por alguns presidentes, a relevância da inclusão da questão 

previdenciária, o que, inclusive, foi aprovado. Falou-se também, do trabalho da comissão, que 

está, diuturnamente, na formação do IEGE, partindo dos seguintes princípios: o que é um bom 

governo estadual; respeito federativo; cada estado tem a sua estrutura administrativa, as suas 

particularidades; discussão com o governo; PPA; para ficar mais próximo da realidade, ter 

aceitação pela sociedade. O IRB irá programar encontro técnico, para discussão do 

referencial teórico do IEGE, e posterior, a aplicação. Momento em que, será fundamental a 

participação do relator de contas de governo, e de técnicos de cada tribunal. Acredita que, o 

referido encontro, acontecerá, provavelmente, nos primeiros meses de 2018. Outro assunto da 

reunião, diz respeito à sucessão do IRB, foi feita a recomposição da chapa, em virtude da 

desistência do conselheiro Cezar Miola. A nova chapa será encaminhada, pelo conselheiro 

Ivan Bonilha. A plenária aprovou itens, que serão compromissos dos sucessores do IRB, tais 

como: dar continuidade a ações do IRB; apoio à PEC 22 do senado; apoio à PEC de 

manutenção dos tribunais; padronização de auditorias; jornadas científicas; apoio ao IEGM e 

IEGE; apoio do Conselho Nacional nos tribunais de contas. E a eleição ocorrerá em Goiânia, 

por ocasião do Vigésimo Nono Congresso dos Tribunais de Contas no Brasil. Manifestação do 

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

cumprimentar Vossa Excelência, pelo relatório e pelo trabalho atuante, presente, discutindo 

questões importantes, no que se refere ao controle externo na reunião dos presidentes. Eu já 

tive a oportunidade de passar por isso, conselheiro Luís Cunha também, e agora Vossa 

Excelência já, pela segunda vez na condição de presidente, mostra o seu trabalho. E essa 

prestação de contas, o resumo da ida de Vossa Excelência, ela tem, obviamente, não só dar 

conhecimento ao plenário, e a todos que estão nos ouvindo, através da nossa rádio interna, 
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vem cumprindo a resolução do conselheiro Nelson Chaves, que é, sempre que estivermos em 

viagem a trabalho, qualquer um, conselheiro, servidor, servidora, e todos nós, dividir o que 

aconteceu nas viagens, até para que todos tenham a oportunidade de, se assim desejar, se 

aprofundar mais em algum assunto. E eu cumprimento a Vossa Excelência e parabenizo. Pelo 

trabalho, Vossa Excelência é uma mulher ativa, é guerreira, sempre está ali lutando pelos 

interesses do tribunal. É sobre este assunto. Eu queria falar, depois, sobre um outro assunto, se 

for possível. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Tem toda a palavra. Muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado, presidente. Vossa 

excelência é merecedora. Eu queria pedir, mais uma vez, agora, agradecer a Vossa Excelência, 

presidente, conselheira Lourdes Lima, pelo apoio que tem dado à comissão, que faz o estudo, a 

pesquisa, sobre a Lei Kandir. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência me dá uma parte? Inclusive, nesse 

evento, também, o conselheiro Sebastião Helvécio elogiou muito, o relatório produzido por 

Vossa Excelência e toda a sua equipe. Ele já fez uma análise, no momento da reunião, com a 

presença de todos os conselheiros, presidentes, principalmente, ele se manifestou, e manifestou 

um elogio a Vossa Excelência e ao Estado do Pará, pela produção do relatório. Muito bem. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Muito 

obrigado. Mais um incentivo, para que a gente possa se dedicar. Então eu queria agradecer a 

Vossa Excelência, eu entendo, e vou falar em seguida, é um estudo, um trabalho, posso dizer 

assim, uma luta, e ela não termina aqui, ao contrário, ela deve prosseguir, enquanto não tiver 

o retorno esperado ao contribuinte paraense, ao cidadão paraense, acredito que esta é uma 

luta, não só do tribunal, mas de todos, com o objetivo de tentar recuperar, reparar, essa 

injustiça, essa perda que o Pará tem. Então eu queria agradecer a Vossa Excelência, o apoio 

que Vossa Excelência dá ao nosso trabalho. Agradecer, e por motivo de força maior, não pude 

estar na reunião do TCM, e Vossa Excelência, na condição de presidente do tribunal, portanto, 

representando a todos nós, agradeceu e entregou o relatório ao presidente do Instituto Rui 

Barbosa, conselheiro Sebastião Helvécio, no dia 9 de novembro. E entregou também, não só 

aos conselheiros nossos que, eu considero, tanto o Ministério Público como os conselheiros do 

TCE, o Ministério Público de Contas do Estado, como parceiros, nós temos aqui na mão o 
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relatório, estudos, os detalhamentos, a qualquer momento, a qualquer hora, e eu agradeço 

muito, ao apoio que eu recebi de todos os conselheiros, agradeço a indicação que Vossa 

Excelência fez, a indicação que o conselheiro Sebastião Helvécio fez, e as palavras generosas 

de Vossa Excelência, dos meus colegas conselheiros, e do conselheiro Sebastião Helvécio, 

muito me honra, por ser presidente do Instituto Rui Barbosa. Então, minhas palavras, nesse 

sentido, no primeiro momento, são de agradecimento a Vossa Excelência, aos conselheiros, ao 

Ministério Público, por ter nos ajudado, na primeira fase desse estudo técnico, imparcial, 

totalmente apresentando os fatos, a realidade, independente de questões políticas, partidárias, 

ou tendências, qualquer que seja. É nossa obrigação, nosso compromisso, de apresentar esse 

trabalho de forma imparcial. Então agradeço penhoradamente a todos os conselheiros, meus 

colegas, e a Vossa Excelência, presidente, pelo apoio incansável, e tem dado total apoio a esse 

trabalho. Esse trabalho foi entregue por Vossa Excelência, já agradeci e reitero o 

agradecimento, no dia 9. O Instituto Rui Barbosa vai fazer, as devidas análises, estudos, e 

apresentar ao Congresso Nacional, ao Senado e a Câmara dos Deputados, e o conselheiro 

Sebastião ficou de conversar conosco, no sentido de qualquer situação que houver necessidade, 

a comissão e eu, estamos à disposição para apresentar, em qualquer circunstância que seja, 

esse estudo, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Com o objetivo, de fazer 

recuperar esse prejuízo, não só o Estado do Pará, mas a todos os estados da federação, que 

tem relação com essa questão. Principalmente os municípios. Nós temos aí, cerca de 5 mil 

municípios, e muitos municípios no Brasil, se recebesse, pelo menos, parte desse recurso, 

estaria resolvido muitas questões graves e importantes para as pessoas. Então, com o 

agradecimento, eu quero dizer, presidente, que esse trabalho continua, ele não para, até que a 

coisa seja resolvida, assim tem sido nos próprios tribunais de contas, assim tem sido aqui no 

Tribunal de Contas, e tem sido em todas as áreas em que se debatem essas questões. E 

lembrando que o Tribunal, ele, desde 2011, vem tratando e debatendo esse assunto. Agora, 

claro que o assunto, por decisão do Supremo Tribunal Federal, tem que ter um 

encaminhamento, em primeiro momento, ficou para o dia 30 de novembro, mas conseguiram 

estender um pouco mais esse prazo, até com o apoio do Supremo mesmo, o Congresso 

Nacional conseguiu lá, na Câmara dos Deputados e o Senado. É um trabalho permanente, que 

continua. O objetivo eu já disse, é devolver aos estados e aos municípios, esse prejuízo, é 
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recuperar esse prejuízo. Então a comissão, ela deve permanecer apresentando estudo, 

atualizando de tempo em tempo. Conselheiro Nelson, quando uma tonelada sai daqui, 

imediatamente, as contas que a gente fez, já alterou, porque é mais um dinheiro, que deixou de 

vir para o estado. Então assim, é um constante, enquanto essa questão não for resolvida, só 

tem a aumentar esse prejuízo. Nessa primeira etapa, senhora Presidente, que fizemos um 

levantamento geral do Brasil e do estado do Pará, eu agradeço a Vossa Excelência e aos 

Conselheiros, e quero agradecer à equipe técnica que está nos ajudando, que é o Doutor 

Reinaldo Valino, Doutor Rafael Laredo, Doutor Érico Lima, Doutora Vera Braga. E nós vamos 

ter várias oportunidades de conversar sobre isso, mas nesse primeiro momento foi um trabalho 

grande, que ocupou muito o tempo deles e o meu, o nosso. Eu queria já deixar, senhora 

Presidente, registrado na ficha funcional desses servidores, propor a Vossa Excelência e aos 

colegas, pela primeira etapa já apresentada, que é um trabalho importante, um elogio e os 

parabéns e o louvor pelo trabalho. E vai à ficha funcional deles, é uma proposta, com a cópia 

do trabalho que foi apresentado, não há problema nenhum constar nesse sentido, não só esse, 

mas outros trabalhos, mas principalmente com relação a esse, constar na ficha funcional. E 

enviar votos de agradecimento, com o objetivo de agradecer a confiança, e esperamos cumprir 

o nosso papel, ao Conselheiro Sebastião Helvécio, do Instituto Rui Barbosa e a primeira etapa, 

como eu disse, foi cumprida, não só agradecer pela confiança, pelas palavras generosas, mas 

também nos colocando à disposição no que couber. É uma proposta que faço a Vossa 

Excelência, que encaminhe, se o plenário concordar, os colegas, ao Conselheiro Sebastião, 

agradecer obviamente a indicação do Pará, agradecer a confiança que nos foi dada e não só o 

Conselheiro Cipriano, queria agradecer em nome do Tribunal de Contas do Pará. Então fazer 

esse registro, Presidente, eu faço nesse primeiro momento. Como eu já disse, a comissão é 

permanente e pelo menos até que a coisa se alcance uma evolução no sentido de que a gente 

possa já ver na prática as coisas acontecerem. E eu queria informar Vossa Excelência. 

Presidente, que tanto o trabalho continua e deve permanecer, essa atualização, essa vigilância, 

esse acompanhamento Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís. Conselheiro Luís Cunha, a 

Câmara dos Deputados, Conselheiro Odilon, já convocou, existe uma comissão especial, duas 

comissões, uma mista, que é a Câmara dos Deputados do Senado e a comissão da Câmara dos 

Deputados especial para exatamente estudar essa questão da Lei Kandir porque a gente tem 
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que apresentar um projeto de lei e o Tribunal já até apresentou uma proposta que está sendo 

considerada, talvez se não for totalmente aprovada, seja contemplada em 90%, graças a Deus 

nossa proposta vem avançando e já existem outras propostas lá tramitando. E essa comissão, 

Presidente, ela vem a Belém dia 20/11 e se reunirá na Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará, comissão do Congresso Nacional e está convidando o Tribunal de Contas para 

apresentar um relatório, ou seja, o trabalho feito com relação aos prejuízos da Lei Kandir. 

Será feito um seminário sobre a Lei Kandir e nós recebemos a informação que o Tribunal de 

Contas do Estado, a Presidente e eu, temos essa informação de que teremos que estar lá para 

apresentar esses estudos e esse projeto. E também na Câmara Municipal de Belém, voltando, 

no Congresso Nacional o Presidente é o deputado Jordy, Arnaldo Jordy; na Câmara dos 

Vereadores de Belém será no dia 21, haverá uma sessão especial para debater os prejuízos da 

Lei Kandir, principalmente no que se refere ao município de Belém e a proposição foi 

aprovada por unanimidade, que é da vereadora Marinor, Marinor Brito. E já recebemos a 

informação, inclusive a Presidente, informando dessa possibilidade, ou seja, então o trabalho é 

permanente até que de fato aconteça alguma devolução aos estados e municípios. Com isso, 

senhora Presidente, nós estamos à disposição de Vossa Excelência, dos colegas Conselheiros, 

dos Conselheiros Substitutos, de todos. Agradecendo a Vossa Excelência, ao Conselheiro 

Sebastião Helvécio e aos servidores, constando na ficha funcional um elogio de parabéns e 

louvor pela conduta, pela dedicação, pelo empenho nesse trabalho. Então, senhora Presidente, 

nesse primeiro momento eu queria fazer esse agradecimento, principalmente a Vossa 

Excelência. Foi então consultado o plenário a respeito dessas solicitações e aprovadas, as 

matérias ficaram consubstanciadas através do Memorando n.º 074. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Parabenizo Vossa Excelência, conselheiro Cipriano Sabino, mais uma vez, e toda a sua equipe 

pelo tão boa produção do relatório que foi apresentado. Conselheiro Nelson, algum tempo 

atrás, fez uma proposição a esse plenário e nós pedimos à Secretaria de Controle Externo para 

que tomasse as providências, Conselheiro, sobre a questão dos imóveis que constam aqui no 

estado do Pará, os imóveis que estão em desuso, até mesmo o levantamento do patrimônio 

imobiliário do estado do Pará, sobre os imóveis que estão em desuso no estado, os imóveis que 

muitas vezes o próprio governo está com dificuldade, tanto junto à  Secretaria de 
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Administração quanto todas as Secretarias do estados. Ele, o Conselheiro Nelson e 

Conselheiro Cipriano se manifestaram, foi na plenária de 30 de março de 2017, então passo a 

palavra ao Conselheiro Nelson e em seguida ao Conselheiro Cipriano, sobre este assunto. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

Presidente, primeiro bom dia a todos, presidências, Conselheiro Cipriano, Luís Cunha, Odilon, 

nosso Ilustre Procurador, Doutor Stanley Botti Fernandes, prazer em revê-lo e tê-lo aqui 

representante do Ministério Público de Contas, os Conselheiros Substitutos Julival, acredito 

que a Doutora Milene esteja escutando pelo som, externo, Daniel, Edvaldo, nós, servidores, 

eventuais jurisdicionados presentes. Nesse momento, senhora Presidente, eu tenho a honra de 

fazer essa pequena nota preambular aqui porque é um trabalho que propusemos, o Conselheiro 

Cipriano e eu e que eu reputo de grande importância para esse Tribunal e para o estado do 

Pará. Quero fazer inicialmente uma manifestação por justiça, para a colaboração que tivemos 

do próprio governo do estado por meio da secretária da administração, Doutora Alice Viana 

porque penso que é um assunto que essa Casa vai se debruçar ao longo, Doutor Stanley, de 

muito tempo. E logicamente queremos a participação, como sempre tem sido, do próprio 

Ministério Público de Contas cujo título chama-se: O levantamento do patrimônio imobiliário 

do estado. Conselheiro Cipriano conversava sempre comigo aqui, nós tínhamos já alinhavada 

essa ideia ao longo do tempo, de que é preciso o estado e nós próprios como houve uma 

reunião do gabinete de Vossa Excelência, com a presença da secretária e quero estender 

também esses agradecimentos à equipe da Secretaria de Administração, mostrando que não é 

uma mera curiosidade. Nós não estamos aqui curiosos, ao contrário, nós estamos querendo, 

claro que há por trás uma curiosidade, mas estamos no desempenho do nosso dever e para o 

próprio estado, é esse o sentido que queremos dar, que é uma colaboração institucional, do 

próprio estado, embora tenha esse levantamento e que a gente nota ainda, e não é só no estado 

do Pará, a gente vê isso ao nível do governo federal, vejo até ao nível da Prefeitura de Belém, 

por exemplo, a necessidade da utilização de patrimônios históricos importantes, 

arquitetônicos, como é o caso, por exemplo em Belém do Palacete Pinho, que é da esfera 

municipal. E uma discussão hoje que passa em todos os níveis da administração pública, quer 

o nível federal, das administrações dos estados e dos municípios, por exemplo com os centros 

históricos, que são construções feitas há séculos passados, com a infraestrutura urbana ainda 
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não aparelhada, mas que são ricos patrimônios imobiliários e que hoje nós vemos nas grandes 

cidades, a começar de São Paulo, nós vemos a restauração, por exemplo, daquela zona 

portuária do Rio de Janeiro, o quanto foi importante para a cidade, para o turismo, portanto 

do que se refere à circulação do dinheiro, do emprego, da renda, que não se pode pretender 

agora dotar uma zona histórica de uma cidade com a exigência, por exemplo, do 

estacionamentos, é impossível, você vai ter que destruir tudo. Então há que os arquitetos, os 

urbanistas, a sociedade se manifestar para que haja um equilíbrio para um grande 

aproveitamento dessas áreas, até mesmo, muitas vezes do ponto de vista imobiliário 

residencial, de acordo com suas características, que elas não sejam atingidas e por quê? 

Porque são áreas servidas de toda infraestrutura. Hoje a questão do transporte urbano para o 

trabalhador, que muitas vezes trabalha nos centros das grandes cidades e vive duas, três horas 

por dia de transporte para chegar ao seu local de trabalho, então há um projeto também em 

São Paulo, no sentido de que aquelas áreas centrais possam ser revitalizadas, conservando 

suas características e dando uma ocupação correta. O caso do estado brasileiro, e a gente tem 

muitas vezes, Cipriano e eu conversando sempre aqui, dizendo: “nós precisamos saber qual o 

tamanho desse estado, qual o gerenciamento do estado que tem”. Não necessariamente você 

tem a obrigatoriedade que o estado seja um grande proprietário imobilizado, há algumas 

coisas no estado que não, vamos dizer, sentido estratégico de utilização, mediante a uma 

negociação público, aos estudos aprofundados, isso pode reverter em leiloes, investimentos em 

outros imóveis, sem falar nos imóveis, é nós tivemos uma surpresa, Conselheiro Cipriano e eu 

tivemos essa surpresa, de ver muitas coisas, o que o estado, por exemplo gasta em locação. 

Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro Odilon, é uma fortuna, aí vem exatamente o sentido da 

nossa proposta, nós estamos querendo ajudar, nós estamos querendo interagir, agora com essa 

fantástica ferramenta da informática, também agradecer o coordenador da informática, da 

SETIN, o Carlos Gomes, que tem mantido constantes contatos na Secretaria de Administração, 

que tem aberto suas portas para todos nós, para que a gente possa trazer, como perguntei à 

secretária, nós aqui, Conselheiro Luís, não é uma curiosidade, mas sim nos perguntar e podem 

nos perguntar, vocês têm ideia de quantos imóveis o estado do Pará tem? O que se gasta em 

locação e que poderia ser revertido, eventualmente, por uma permuta, pode ser como uma 

instituição privada, nós vamos estudar isso aqui, mas precisamos daquela área ali. De maneira 
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que eu quero chamar bem a responsabilidade, quero fazer com letras muito fortes, para que 

não há nenhum desejo de intromissão, de tentar um cerceamento de gerenciamento, ao 

contrário, nós queremos é que esses dados sejam trazidos a todos nós, não só o plenário, mas 

todos os servidores, toda a sociedade, como colaboração e até porque essa parte 

governamental é tão transitória, falamos isso aqui na outra sessão, hoje é um, amanhã é outro, 

o fundamentalmente é nós estarmos preservando e lutando para otimização do patrimônio do 

estado do Pará. Nesse sentido eu vou passar para o querido amigo, Conselheiro Cipriano que 

nos ajudou muito nessa elaboração e fazer um agradecimento logo, que ele fará também, mas 

quero também fazer isso, à equipe técnica que foi montada, a equipe técnica desta Casa, os 

diversos contatos. Outra coisa que é importante dizer, este é um passo inicial, os chineses 

dizem que as grandes estradas começam pelo primeiro passo e é exatamente o que estamos 

fazendo porque esse é um assunto que não vai poder parar, ele é dinâmico. Então a cada ano, 

a cada momento, as administrações se sucedendo, as adaptações e quem sabe a gente possa 

alcançar porque dá pena na gente, de ver mesmo a poucos metros do nosso trabalho, vários 

prédios, das diversas esferas públicas, em completo abandono, isso é dinheiro público que está 

sendo jogado fora. Se falou aqui, por exemplo, para dar uma mostra que não estamos atirando 

no escuro, algumas escolas alinhadas na José Malcher, hoje com baixa condição de frequência 

por vários problemas, ou seja, espaços no centro da cidade, ociosos. Nada impede, pelo menos 

em uma primeira visão, que a gente faça o condensamento porque elas distam uma das outras, 

150 metros, 200 metros, prédios bons. A gente fazer, por exemplo, estou apenas 

exemplificando, uma compactação daqueles discentes e liberava um prédio em boas condições 

para outras repartições públicas e eventualmente já se evitaria o aluguel, é apenas uma 

hipótese. É nesse sentido que a nossa proposta, eu vou já encerrar para não me alongar muito, 

Conselheiro Cipriano vai ler aqui, basicamente também, dar toda a contribuição dele naquilo 

que estamos querendo obter e elogiar a equipe, que é Marcelo Fabio da Silva Aranha, Lúcia 

Helena Bastos Aranha, o Sidney Leal, arquiteta Aíla Oliveira, o TCE no comando disso aí com 

a doutora Ana Paula, com toda a dedicação, sua equipe, a SETIN também ajudando muito 

nesses levantamentos. Eu penso que nós estamos trazendo para o plenário já um pequeno 

projeto que essa Casa, ao longo do tempo, pela informação que está contida aqui e pela 

necessidade de cada vez nos aprimorarmos mais, dizendo que isso aqui apenas no que se refere 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1901

à área metropolitana de Belém. Isso, logicamente, estamos pensando para a parte de 

Santarém, de Marabá e eu peço, Conselheiro Cipriano que colaborou muito para a nossa 

composição para esse tipo de levantamento, que esse Tribunal possa finalmente, se achar útil, 

dar prosseguimento a esse projeto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu entendo, Conselheiro Odilon, Vossa 

Excelência sempre fala também isso, o papel do Tribunal de Contas não se restringe apenas em 

olhar nota fiscal, aquela prestação de contas. Ao contrário disso, nós temos que ajudar, 

orientar, evitar prejuízos, principalmente a orientação. Imagine que a gente briga muito, 

Conselheira Presidente, Doutor Stanley, a gente analisar uma prestação de contas, seja até do 

governo e encontrar ali as irregularidades, ter que apontar uma glosa, uma devolução, 

comprometer, por força da Constituição e nossa obrigação, aquele investimento, aquele 

recurso. Nós sabemos, isso já teve até servidora do Tribunal que apresentou na universidade, 

pelo Brasil afora, estudos exatamente da eficiência, da eficácia, das decisões do Tribunal, 

depois que há todo o julgamento, vai para a frente, condena e aí a pessoa devolve, não devolve, 

a multa a pessoa paga, não paga. Mas considerando que se pagar a glosa, o dinheiro não foi 

aplicado, por diversas razões e aí os recursos, Doutor Stanley, Conselheiro Odilon, 

Conselheiro Luís, ele está em várias formas, o trabalho, a equipe técnica do governo é um 

recurso. Um patrimônio, uma casa, um terreno, é um recurso e em vários aspectos que se 

analisa essa questão, um recurso bem aplicado. E nessa ocasião nós encontramos a 

irregularidade, o cidadão teve que devolver um milhão de reais porque não construiu o posto 

de saúde, ou não inaugurou, não fez o posto de saúde. Ele devolveu o dinheiro corrigido, com 

multa de dez, 20, 30, 100% que é permitido, não vai reparar jamais o prejuízo social, os 

prejuízos que aquela obra ou serviço poderia dar, colocar à disposição da sociedade, não tem 

como recuperar, não há, na minha avaliação é um prejuízo irrecuperável. Daí, sempre o 

Conselheiro Odilon fala, é importante nós estarmos acompanhando isso, orientando, dando 

sugestão, mostrando talvez um encaminhamento. Nós fizemos um trabalho com a Doutora 

Milene sobre transporte, apresentamos para o estado uma sugestão, para que evite amanhã o 

prejuízo maior porque na minha modesta, humilde interpretação, este prejuízo confirmado, 

detectado é muito difícil você reparar o erro, mesmo que se devolva o dinheiro e pague todas 

as multas. O Tribunal de Contas, pelo que eu sei, vem fazendo isso, o Ministério Público de 
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Contas, além da nota fiscal, buscando o que? Orientar as pessoas. Fomos ao interior do 

estado, TCE cidadão, interiorização do Tribunal, controle interno, há vários municípios, já 

falamos, o Tribunal, tenho certeza, na gestão de Vossa Excelência, Conselheira Lourdes Lima, 

já falamos com mais de dez mil gestores ou que de alguma maneira estão vinculados à gestão 

pública municipal, estadual. Então nós temos buscado esse entendimento, essa conversa, por 

exemplo, o Tribunal apresentou um estudo das obras paralisadas no estado do Pará, Vossas 

Excelências se recordam disso. Naquela época eram 613, se eu não estou enganado, ou 600 e 

alguma coisa, obras paralisadas no estado, dava um montante em torno de um bilhão de reais, 

era o que se aproximava aquilo ali, que corria o risco de se perder esse dinheiro. Houve uma 

repercussão muito grande, o governo do estado tomou para si essa responsabilidade e 

começou a rever todas as obras e tentar retomar isso. O Tribunal, na minha opinião, deve 

refazer esse estudo para saber como está hoje, foi há quatro, cinco anos. Apresentamos em 

2011 um estudo referente à Lei Kandir, em 2011, o prejuízo que essa lei causa ao estado do 

Pará, o prejuízo que as obras paralisadas causam ao estado do Pará, o prejuízo que um 

transporte inadequado para a educação pode causar, uma criança que não vai à escola, que 

não vai à creche, Conselheiro Nelson briga por isso, qual o prejuízo que tem na vida de uma 

pessoa? É incalculável, então o Tribunal tem sim, constitucional, competência de analisar essa 

questão, inclusive a eficiente, eficaz gestão dos recursos públicos. A gestão envolve muita 

coisa, os recursos envolvem muita coisa, pode ser recursos humanos, podem ser imóveis, pode 

ser muita coisa, são recursos. Nesse sentido, Conselheiro Nelson, a gente vem conversando 

sobre isso, da mesma forma que os prejuízos que a Lei Kandir causou, os prejuízos que as 

obras paralisadas, a má-gestão disso ou daquilo pode causar para qualquer gestor, qualquer 

governador, independentemente de partido político. E aí vem a questão exatamente desse 

patrimônio do estado, relacionado aos imóveis, imobiliário. E Conselheiro Nelson falou muito 

bem, a gente pode enxergar essa questão de vários ângulos, mas tenho certeza que uma má-

gestão desses recursos imobiliários pode causar prejuízos enormes ao contribuinte, ao cidadão 

e ao estado do Pará, independentemente de quem esteja à frente do governo. Então é uma 

honra para mim, muito grande, participar desse projeto que eu considero relevante, eu e o 

Conselheiro Nelson, com a nossa equipe técnica. Agradecendo à presidência pelo apoio que 

tem dado, com relação de nós apresentarmos ao estado, principalmente ao comandante que 
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está à frente do governo hoje, uma avaliação, um estudo com relação a essa questão para que 

se o Tribunal, apresentando, poderá, gratuitamente, nós já recebemos dinheiro para isso 

porque acho que é nosso papel constitucional também, receberá uma espécie de auditoria, uma 

espécie de informação, com dados importantes, para dar como ferramenta ao gestor uma 

forma de gerir, vamos dizer assim, um pouco melhor esses recursos. Como Conselheiro Nelson 

disse, eu também reconheço que poderemos ter imóveis no estado que estão subutilizados ou 

não estão sendo utilizados, ou estão trazendo prejuízo para o estado porque não é só ter o 

imóvel, tem que manter. E não é só ter e manter, tem que administrar de uma maneira que você 

possa utilizar, você pode pagar um aluguel e o nosso imóvel está parado lá, fechado. Tem dois 

prejuízos ou três, um é manter aquele imóvel e o outro é pagar o outro imóvel, o aluguel e 

quem sabe essa questão de aluguel tem uma série de questões por trás do aluguel que muitas 

vezes não são consideradas. Enfim, são situações que eu considero importantes, nós vamos 

passar da casa de milhões e milhões de reais, tenho certeza disso, para mostrar para a 

sociedade e destacar, senhora Presidente, alguns dados, mas antes disso eu queria fazer o 

agradecimento e os parabéns, da mesma forma como fizemos, o Conselheiro Nelson também 

me sugeriu aqui que a gente fizesse o elogio a esses servidores, como ele já fez. A equipe 

técnica, o engenheiro Marcelo Fabio da Silva Aranha, a engenheira Lucia Helena Bastos 

Aranha, engenheiro Sidney Kelbby Caldas Leal, é esse o nome à arquiteta Aíla Dias Oliveira, a 

nossa secretária de Controle Externo, doutora Ana Paula e ao nosso comandante da 

informática, Doutor Carlos Gomes com toda sua equipe, Doutora Ana Paula e com toda a 

equipe do Doutor Carlos Gomes. O nosso objetivo e o deles, senhora Presidente, senhores 

Conselheiros, é obviamente fazer esse levantamento do uso dos imóveis do estado do Pará, os 

que estão sendo sob a sua responsabilidade, mediante ao sistema que está enquadrada a atual 

gestão. Eu quero também, Conselheiro Nelson combinando, que parece um time e Conselheiro 

Luís Cunha, o Conselheiro Nelson joga como meio campo, meio campo é uma espécie de quem 

olha o jogo, tem a visão e serve o lateral, serve o atacante, eu como jogo na frente ele está 

dando uma sugestão aqui para a gente distribuir mais a bola. Então eu vou me conter por aqui 

e vou convidar a meu pedido e a pedido do Conselheiro Nelson Chaves, ele já concordou 

comigo aqui, a gente vai informar, distribuir para o Ministério Público de Contas, aos 

Conselheiros, aos Conselheiros Substitutos e a todos que querem ter conhecimento e dar algum 
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tipo de contribuição, não está concluído nada, é um estudo inicial, primeira etapa, eu acho 

importante se debruçar sobre isso, uma vez que isso pode ajudar muito. Eu queria convidar 

Ana Paula, o Marcelo, para fazerem aqui um breve relatório dessa questão e eu não vou me 

alongar, apenas eu queria falar muito depois da apresentação deles um pouquinho, mas já 

parabenizando a participação de todos e dizendo, senhora Presidente, como o Tribunal tem 

feito importantes contribuições ao estado do Pará, não só no seu papel de analisar as contas 

propriamente ditas, mas sugestão de administração, de gestão, ou seja, de trabalhar os 

recursos disponíveis da melhor maneira possível. Eu queria pedir à Vossa Excelência a 

permissão em meu nome e do Conselheiro Nelson, ao Doutor Stanley também, ao plenário, 

para que eles possam fazer essa apresentação breve para que a gente possa debater sobre o 

assunto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Tranquilamente passo a palavra à secretária da Secretaria de Controle 

Externo, Ana Paula para apresentação do trabalho. Manifestação da Senhora Ana Paula Cruz 

Maciel: Bom dia Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimos Senhores Conselheiros, 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos, Excelentíssimo Senhor Procurador de 

Contas, colegas servidores, senhoras e senhores. Em atendimento a uma solicitação dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Chaves e Cipriano Sabino, na sessão do dia 30 

de março a Secretaria de Controle Externo iniciou o levantamento referente ao patrimônio 

imobiliário do estado. Naquele momento, a SECEX estava solicitando acesso a vários sistemas 

e banco de dados do estado para atender ações de aperfeiçoamento da fiscalização, previstas 

no plano de gestão estratégico e para atender também a reestruturação da controladoria de 

assuntos estratégicos, assim como as metas da rede de controle. Então, ocorreram várias 

reuniões técnicas para tratar da recepção dos bancos de dados e sistemas, com a participação 

direta do secretário de tecnologia de informação, senhor Carlos Gomes e sua equipe. E com 

isso, foi incluída a solicitação de acesso ao sistema de patrimônio do estado, o Sispat, o que 

viabilizou o início desse levantamento. Trata-se de um trabalho, que como os Conselheiros 

Nelson e Cipriano Sabino falaram, ele visa tanto contribuir para o aprimoramento da gestão 

pública como também o aumento da receita estadual. Agora, o controlador de obras, 

patrimônio e meio ambiente, Marcelo Aranha, irá demonstrar um resumo das principais 

informações coletadas na primeira fase desse trabalho. Manifestação do Senhor Marcelo Fábio 
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Silva Aranha: Excelentíssima Conselheira Lourdes Lima, Presidente desse TCE, Conselheiros 

Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha e Odilon Teixeira, Conselheiro Substitutos 

Julival Rocha, Milene Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Souza, membros do Ministério Público 

de Contas, Procurador Stanley Botti, colegas servidores dessa Casa, bom dia. Esse trabalho, 

levantamento do patrimônio público do estado, teve como origem a manifestação dos 

Excelentíssimos Conselheiros Nelson Chaves e Cipriano Sabino na sessão plenária de 

30/03/2017. Devemos ressaltar que é atribuição da controladoria de obras, patrimônio público 

e meio ambiente, de acordo com o Ato número 69 de 24/06/2014, fiscalizar a guarda, o uso e a 

locação, venda e manutenção do patrimônio público estadual e a preservação do meio 

ambiente. Então é também atribuição da controladoria trabalhar acerca do patrimônio 

público. Para tanto, foi formado uma equipe de auditores, controle externo, já citado aqui. Eu, 

Marcelo Aranha, Lucia Helena, Sidney Kelbby e Ayla. Para atender à solicitação dos senhores 

Conselheiros, realizamos trabalho de fiscalização e usando instrumental levantamento, no qual 

foi previsto a execução dos serviços em três etapas, sendo: primeira etapa, levantamento da 

situação e uso dos imóveis no estado no Pará e os que estão sob sua responsabilidade, 

mediante o sistema Sispat; segunda etapa seria o levantamento de informações quanto aos 

imóveis locados pelo governo estadual; a terceira etapa, levantamento quanto à utilização dos 

imóveis locados pelo governo estadual, em comparação com a disponibilidade de imóveis 

próprios no município de Belém, Marabá e Santarém. Em 28 de dezembro de 2006, o governo 

estadual através do Decreto 2.708, instituiu o sistema de gestão do patrimônio imobiliário do 

estado do Pará, tendo em vista a necessidade de estabelecer diretrizes para que a 

administração pública estadual gerenciasse efetivamente o seu acervo patrimonial e 

imobiliário. A composição desse sistema ficou dessa forma: o órgão gestor, a SEAD, os órgãos 

de assessoria, a PGE, dando assessoria jurídica, a SEDOP, dando assessoria técnica através 

da avaliação e vistorias técnicas, a SEPLAN, com relação aos registros contábeis e a Escola 

de Governo tratava do treinamento dos servidores envolvidos nessa ação, os órgãos setoriais, 

órgãos da administração direta e administração indireta iam alimentar o sistema. Diante disso 

foi desenvolvido em 2013 uma ferramenta de TI em parceria da SEAD com a PRODEPA, que é 

o sistema de patrimônio imobiliário do estado, o Sipat. Esse sistema permite o acesso às 

informações constantes da base de dados imobiliária, alcançado a variação da situação 
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contábil e repercussão econômica do acervo incorporado. Ficou determinado através do 

Decreto 1.470 de cinco de janeiro de 2016 que os órgãos da administração direta, indireta 

devem alimentar, atualizar o Sispat. Informações que o Sispat disponibiliza na rede, nós temos 

consultas e relatórios, dentro das consultas nós temos os imóveis próprios e quais as 

informações que estão disponíveis para consulta desses imóveis próprios? Tem área, as 

coordenadas geográficas, valor do terreno, edificações e o órgão a que está vinculado esse 

imóvel. Imóveis de terceiros, aí temos dois casos, a locação de imóvel de terceiro, são imóveis 

que o estado loca em função das suas necessidades e a sessão de terceiros, são imóveis cedidos 

por terceiros para atender as necessidades do estado, por exemplo, uma entidade, uma 

prefeitura, cede o imóvel para colocar uma escola, então são imóveis cedidos por terceiros. E 

temos diversos relatórios, relatórios de imóvel por estado, do estado por órgão, município, 

temos imóveis locados para terceiros, imóveis invadidos, imóveis em situação de 

municipalização, imóveis desocupados. Também temos relatórios físico e financeiros, itens 

imóveis, relatório de imóveis disponíveis, imóveis cedidos para sessão de usos, imóveis locados 

de terceiros, resumo do inventário, imóveis baixados em exercício, imóveis incorporados no 

exercício. Aqui eu vou fazer um comentário, o que seriam os imóveis disponíveis? São os 

imóveis de determinado órgão, estão desocupados e esse órgão não tem mais interesse no uso 

desses imóveis, então ele disponibiliza para o estado ou outro órgão que tiver interesse, tiver 

necessidade de utilizar, esse imóvel está em disponibilidade. Agora vamos apresentar algumas 

telas que estão disponíveis no Sispat, essa tela é de imóveis próprios, onde nós temos diversos 

crivos e nós vamos fazendo a seleção de acordo com o interesse, essa tela não está dando para 

ver direito, mas são os órgãos da SESPA, todos os órgãos com vinculação com a SESPA. E 

existe um detalhamento desses órgãos, informações adicionais, a gente clica naquela lupazinha 

ali e aí tem um detalhamento maior, ali aparece o Hospital Metropolitano e temos informações 

tais qual o valor do imóvel, apresenta fotografias, a avaliação do imóvel que é feita pela 

SEPOF, nessa tela está disponibilizado, no sistema ficam disponibilizadas essas informações, 

inclusive documentos técnicos, alguns projetos arquitetônicos estão disponibilizados no 

sistema. Tem a tela de imóveis de terceiros, locação de imóveis de terceiros, essa tela aí. Agora 

vamos partir para os relatórios de imóveis do estado por município, aí no caso aparece os 

relatórios da SESPA, em Belém tem 42 imóveis da SESPA, aparece o endereço, a situação de 
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ocupação, se está em construção, ocupação individual, se está sendo utilizado pela SESPA, 

tipo do imóvel, se é só terreno ou se é terreno edificado, apresenta essas informações no 

sistema. Relação de imóveis locados de terceiros, essa tela relaciona os imóveis que no caso 

aqui foi que a ADEPARÁ locou de terceiros, apresenta as informações de endereço, o 

município que é locado, no caso aí é Belém, Itaituba, apresenta diversos municípios, tem o 

início da locação, o valor da locação, alguns contratos de locação o sistema disponibiliza 

também. Agora é o trabalho de levantamento, essa planilha apresenta os quantitativos de 

imóveis próprios, os imóveis disponíveis, imóveis desocupados. Imóveis próprios nós temos 

dois mil e 678, imóveis disponíveis 20, desocupados 116, cedidos por sessão de usos, no caso 

são imóveis do estado que são cedidos para órgãos que podem ser da esfera municipal, 

estadual, até federal, permissão de uso são imóveis cedidos para particular, nós temos sete 

casos, cedido para sessão de uso nós temos 90 casos, invadidos nós temos 56 casos em todo o 

estado do Pará. Segundo conversa com o técnico responsável lá na SEAD pela Sispat, a maior 

parte desses imóveis invadidos já estão com questões ajuizados lá pela PGE. Municipalização, 

ocorre mais pela SEDUC e na SESPA, os imóveis são cedidos ao município para atender 

programas do estado, locados para terceiros são imóveis do estado que são locados para 

terceiro, esses sete imóveis locados para terceiros são todos aqui em Belém e são imóveis da 

Fundação Santa Casa da Misericórdia do estado, são locados para terceiros, trazem recursos 

para a fundação e locados de terceiros são 357 imóveis. Agora nós temos esse relatório com a 

situação aqui no município de Belém, imóveis próprio nós temos 462, disponíveis são dois 

imóveis, terreno edificado, desocupados nós temos três terrenos desocupados e dois terrenos 

edificados desocupados, cedidos por sessão de uso nós temos 30, sendo três terrenos e 25 

terrenos edificados, cedidos por permissão de uso nós temos 4, todos terrenos edificados, 

invadidos aqui em Belém nós temos um total de 12, sendo nove terrenos e três terrenos 

edificados, municipalização no caso para a SESPA nós temos seis, locados para terceiros são 

sete casos, da Fundação Santa Casa e locados de terceiros 103 imóveis. Aí nós temos a 

situação para Santarém, imóveis próprios do estado 19, disponíveis um total de dois, sendo um 

terreno e um terreno edificado, desocupado não há ocorrência, cedidos por sessão de uso nós 

temos quatro, terrenos edificados, cedido por permissão de uso não se aplica, não há caso, 

invadidos nós temos quatro, sendo três terrenos e um terreno edificado, municipalização não 
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ocorre, locação de terceiros como eu já disse é só aqui em Belém, e locados de terceiros nós 

temos seis imóveis. A situação de Marabá, imóveis próprios 103, disponíveis um, terreno 

edificado, desocupados temos dois terrenos, cedidos por sessão de uso quatro terrenos 

edificados, permissão não ocorre, invadidos nós temos dois em Marabá, um terreno e um 

terreno edificado, municipalização para SEDUC 24 e municipalização para a SESPA dois, 

locados para terceiros não ocorre, só aqui em Belém, e locados e terceiro sete casos. Aqui é a 

questão dos imóveis locados de terceiros, um quadro demonstrando o valor total do mês dos 

imóveis locados de terceiro, que o estado gasta, três milhões, 408 mil 658 reais e 25 centavos. 

Os sete órgãos estaduais que mais locam estão aí locados, a SEDUC em um total de 

desembolso mensal de um milhão, 334 mil 796 e 67, são 135 imóveis locados; em segundo 

temos a SESPA, 717 mil; a ADEPARÁ 141 mil; a SEAD 131 mil; SEASTER 120; SEFA 120 mil 

e a Polícia Militar do Pará 115 mil. Feito isso, esse levantamento, aí nós expomos as seguintes 

etapas, que são as verificações das seguintes situações específicas, verificação junto à SEAD 

sobre as situações específicas encontradas pela equipe da COP dessas situações, inclusive a 

questão dos invadidos, tem essa linha de fiscalização que nós devemos verificar como que está 

se processando junto com a SEAD e junto com a PGE como que está a questão desses terrenos 

e imóveis invadidos, a outra linha é a verificação junto aos órgãos responsáveis pela situação 

específica encontradas nos imóveis no município de Belém, verificação in loco pelos auditores 

das unidades regionais de Marabá e Santarém, então vamos preparar um checklist básico e 

solicitar esse apoio às regionais de Marabá e Santarém. E finalmente, o resultado do 

levantamento poderá subsidiar futuras auditorias nesses órgãos envolvidos. É isso que eu 

tenho a relatar, a informar, muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o Doutor Marcelo e a Doutora 

Ana Paula iniciaram e apresentaram muito bem essa questão e obviamente que é o início do 

trabalho. Conselheiro Nelson e eu queremos pedir à equipe técnica, Doutora Ana e a toda a 

nossa equipe, esse relatório resumido aqui, o início, o embrião, vamos dizer assim, fosse 

distribuído aos Conselheiros e aos Conselheiros Substitutos, já está sendo, para que possam ter 

conhecimento e até darem sugestões para a gente. Eu estava aqui observando a apresentação, 

já tinha com o Conselheiro Nelson grifado aqui algumas questões, vejam o quantitativo geral, 

são informações coletadas do sistema. Eu chamo atenção para totalidade, dois mil 678 imóveis 
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e para os itens dois, três, seis e nove. Dois, 20 imóveis disponíveis; três, desocupados 116; 

invadidos 556; locados de terceiros 357, itens que eu acredito que merecem um estudo, uma 

composição porque se regularizadas o avaliado dos itens dois, três e seis nós já teríamos uma 

redução significativa dos imóveis locados. Outro ponto, obviamente a questão de Belém se 

assemelha, nós temos 103 imóveis alugados, na mesma situação dos itens dois, três, seis e a 

gente avalia que já teria uma disponibilidade. É importante ressaltar que o Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, ele não é Tribunal de Contas de Belém, daí vem um demonstrativo de 

Santarém e o demonstrativo de Marabá, temos a mesma situação. Por exemplo, o retorno da 

Santarém, temos imóveis disponíveis, no item dois, são dois; imóveis invadidos são quatro, o 

item seis, aí são seis imóveis; nós temos locados seis imóveis, quer dizer, se regularizada essa 

situação, já não teríamos mais esse prejuízo ou essa despesa, não digo prejuízo. A coisa se 

assemelha também em Marabá, as mesmas questões, são sete locados, nós temos bem próximo 

do equilíbrio dessa questão. O Conselheiro Nelson pediu para a gente fazer uma conta, a gente 

já fez. Próximo item. É um valor até baixo perto do orçamento do estado, mais de 21, 22 

bilhões de reais, mas durante o ano esse valor se aproxima de 41 milhões de reais, esse valor 

mensal multiplicado por ano, 41 milhões de reais e se nada for feito durante o exercício do 

governo, em quatro anos chegamos em 163 milhões de reais que são gastos com o aluguel, 

doutor Tuffi, aquela conta que paga todo mês o aluguel, mas a manutenção dos imóveis que 

estão desocupados, a locação de imóveis, enfim, toda uma questão que vem por trás, esse valor 

com certeza tende a ser muito maior. Então faço o cumprimento, agradeço ao Conselheiro 

Nelson pela parceria, pelo compartilhamento do trabalho, à presidência pelo apoio e a toda a 

nossa equipe técnica que tem feito um brilhante trabalho, Doutor Marcelo Aranha que fez a 

apresentação muito bem, eu agradeço à Vossa Excelência, Doutora Ana Paula e obviamente 

ao Doutor Carlos Gomes, obrigado a toda a equipe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, só para eu também fazer os 

meus agradecimentos, à Vossa Excelência pelo apoio da administração permanente, dedicação 

dos nossos técnicos, como Conselheiro Cipriano, é uma redundância, mas é sempre bom falar, 

é um trabalho de fôlego, os dados são expressivos, vai exigir muita dedicação hoje e sempre e 

alguma coisa que aflora ao nosso conhecimento que muitas vezes não se conhece ou assim, por 

ouvir dizer. É uma coisa que a gente vai lutar para que o Tribunal possa prestar esse 
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assessoramento na otimização desse recurso, nada mais e que para todos nós aqui saibamos de 

fato, o que nesse setor o estado tem porque na realidade, se fossemos fazer uma reflexão, cada 

um de nós, hoje ou antes do trabalho que eles fizeram, tínhamos uma vaga ideia, pelo menos 

era o meu pensamento a meu respeito, mas penso que pelas conversas que a gente tem tido, 

exatamente tem-se uma noção, mas aí como o estado vai fazer para valorizar esse patrimônio 

no emprego do benefício público? Quer dizer, algumas medidas, um vai permutar, outro vai 

vender, enfim, é um manancial de dados, muito grande para que a gente se debruce sobre ele e 

consiga encontrar para a sociedade e para o estado o melhor caminho. Ratificando sempre, é 

uma atitude, como tem sido desta Casa permanentemente, de colaboração, jamais de invasão a 

qualquer tipo de seara alheia, de vamos interferir aquilo que não diz respeito. Essas 

informações nos dizem respeito e nós estaremos aqui, sempre, no sentido de colaborar para 

que o serviço público possa ser aprimorado. Agradecer ao Conselheiro Cipriano também, 

pelas conversas, pela parceria, pelas ideias que deu também, e à equipe também, 

fundamentalmente, até pela paciência de ter nos aturado nesse espaço de tempo, “como é, vai 

fazer? Como está? Está pronto?” E repetidas vezes. E eles sempre, de uma maneira muito 

cordata, educada, tiveram a disposição e louvar para esse trabalho, inicialmente, mas de 

grande profundidade. Obrigado Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora Presidente, eu quero cumprimentar aqui os 

Conselheiros Nelson e Cipriano por terem pensado e dado esse pontapé inicial que é o 

levantamento e nesse levantamento, como bem frisaram os Conselheiros, você já verifica 

questões que precisam ser melhor detalhadas, inclusive estou muito curioso para saber depois, 

da área técnica, essas situações específicas encontradas. É natural que aqui é um levantamento 

inicial, que precisa ser melhor aprofundado, essas situações de invasão, desocupação, valor de 

aluguel que se paga para terceiros são informações que chamam a atenção e precisam ser 

melhor controladas pelo órgão de controle externo do estado. O TCE tem uma gama imensa de 

atribuições constitucionais, entre essa gama não é apenas a função repressora, mas também a 

função preventiva, indução de políticas públicas adequadas. E o patrimônio público, é, em 

regra, no ambiente público, muitas vezes falta controle e eu já fico aqui um pouco aliviado de o 

Pará ter um sistema normatizado e um sistema de informática, usando a tecnologia da 

informação para possibilitar o controle, o que facilita. Inclusive, a eficiência ou não do Sispat 
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é uma situação específica que precisa ser verificada, todos estão aí no sistema? Esperamos que 

sim. Eu penso, Presidente, que deva sim ser dado continuidade a esse trabalho, é um trabalho 

relevante, importante. Talvez, se não estiver programado no planejamento anual para o ano de 

2018, seria o caso, uma sugestão, de colocarmos no plano anual de fiscalização a continuidade 

desse estudo, desse levantamento e se nós tivermos êxito em concluí-lo antes de junho, até 

subsidiar o próximo Conselheiro Relator das contas de governo com esse trabalho. Estão de 

parabéns, cumprimento os Conselheiros e a equipe que trabalho, a Secretaria de Controle 

Externo, nas pessoas, seus servidores que estão na COP trabalho realizado. Parabéns a todos, 

parabéns ao Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora Presidente, hoje tivemos dois assuntos que eu considerei da maior 

importância. O primeiro abordado por Vossa Excelência, o que ocorreu em São Paulo na 

reunião dos presidentes, o que se deseja alcançar com o índice de efetividade da gestão pública 

estadual, levando em conta que já tem anotações da área municipal e já tem esses índices. E 

não chegaram até nós porque nós não atuamos nos municípios, essa competência é do TCM, 

mas o índice de efetividade da gestão pública municipal ajudou bastante o trabalho dos 

Tribunais de Contas em todo o Brasil. Eu creio que esse passo, senhora Presidente, que vamos 

dar, vai nos ajudar bastante aqui para que a gente possa fazer melhor o nosso trabalho. E o 

segundo assunto é esse apresentado agora pelo Conselheiro Nelson Chaves e Cipriano Sabino, 

eu os cumprimento e parabenizo por isso e toda a equipe técnica que conduziu esse trabalho. É 

muito importante saber, eu não tinha ideia que estava assim, fico feliz de saber que o estado 

tem o controle da situação porque tem o sistema implantado, já vinha conversando isso com a 

Doutora Alice há bastante tempo porque eu tive oportunidade de conviver com ela, ela foi 

minha secretária de junta no curto período em que eu fui secretário de administração e ela 

permanece até hoje, então é uma pessoa de confiança que o governador já tem. Ela tem feito 

um esforço muito grande para tentar dar uma arrumada nessa questão patrimonial do estado 

do Pará, mas é o nosso trabalho, Conselheiro Cipriano, é isso mesmo, a gente tem que ir um 

pouco mais. E para fazer um trabalho com precisão, a gente tem que ter as informações e esse 

trabalho que Vossas Excelências desenvolveram com a equipe técnica, vai nos ajudar a isso. E 

no final, Conselheiro Nelson, se a gente puder pelo menos sugerir ao estado como 

recomendação que cuide principalmente dos prédios do estado, aquilo que é próprio do estado, 
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tombados pelo patrimônio histórico, já seria muita coisa. Outros certamente pertencem ao 

município de Belém, a gente não tem essa competência, é competência do TCM e outros 

pertencem a particulares, Conselheiro Cipriano, mas a prefeitura de Belém, nesse caso, 

também tem como interferir porque tem um órgão que cuida disso, parece-me que é FUNBEL, 

um órgão que cuida do patrimônio. Mas, Conselheiro Nelson, Vossa Excelência que conhece 

um pouco a histórica de cada prédio aqui na cidade, até porque anda na cidade e se a gente 

olhar alguns, e eu tiro o exemplo de um, o Lauro Sodré que era uma escola, era um internato e 

hoje abriga a sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A partir do momento que o 

estado, o governador cedeu ao poder judiciário e o poder judiciário assumiu aquilo, o prédio 

foi reformado e está perfeito, a gente não vê sequer uma parede suja. Foi o cuidado. Aí a gente 

se dirige aqui próximo, na Generalíssimo e vai chegar na Santa Casa de Misericórdia, foi feito 

um prédio novo, moderno, para abrigar a nova Santa Casa, mas e o prédio velho? Tem que 

cuidar, tombado pelo patrimônio histórico e é um dos prédios mais bonitos que eu conheço na 

cidade. Pega um quarteirão todinho praticamente, Conselheiro Nelson. Então, muito 

importante isso, nós temos aí a escola Paz de Carvalho e aquele prédio maravilhoso, é do 

estado. Se não é mais adequado para ser escola tem que servir para outra coisa, mas tem que 

ter esse cuidado, isso é a história de Belém, o patrimônio de Belém. Então esse levantamento 

de hoje vai ajudar todos nós na orientação para melhorar nosso trabalho. Um outro ponto que 

eu destaco aqui é a questão dos alugueis, eu também fiquei um pouco assustado com o valor, 

principalmente envolvendo a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, são as 

secretarias que mais alugam imóveis no estado do Pará, mas agora a gente tem que saber o 

porquê, se é preciso tudo isso. Aí eu alugo um imóvel aqui para atender o estado, mas eu tenho 

um próprio ali. Então tudo tem uma razão de ser e a gente tem que saber as razões que o 

gestor decide, delibera, toma uma decisão, eu acho isso muito importante. Agora mesmo, é tão 

atual isso que vocês estão falando, o presidente da república tomou a decisão de concluir as 

obras que estão paralisadas em todo o Brasil, não sei se ele vai conseguir, mas é assustador a 

quantidade de obras paralisadas no Brasil do governo federal. Nós já temos um estudo aqui do 

governo estadual e certamente nos municípios não é diferente, eu já vi em vários municípios 

obras abandonadas porque o gestor do momento entende que não pode concluir uma obra do 

outro. Então, é lamentável. Eu quero louvar esse trabalho, são coisas que motivam, quando eu 
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vejo algo parecido acontecer porque sem as informações, Conselheiro Cipriano, a gente não 

pode trabalhar bem, como se deve trabalhar, definir o rumo, ser indutor, trabalhar bem o 

campo da orientação, como é que a gente vai orientar o executivo, o gestor, se a gente não tem 

as informações? E aqui, principalmente em relação à questão patrimonial, nós demos um grande 

passo, Vossas Excelências estão de parabéns por terem tido na época a percepção de apontar o 

problema, mas mostrar um caminho. E o controle externo nos traz hoje já informações preciosas 

que certamente ajudarão muito a nossa instituição, e creio, já encerrando, senhora Presidente, que 

com o próximo passo, do índice que vamos ter de efetividade da gestão estadual, a gente vai reunir 

ainda melhores condições de poder contribuir, que é o que está aqui na nossa missão com o 

aperfeiçoamento da gestão pública porque, Conselheiro Cipriano, o governante vem e nem sempre 

faz um programa de governo, ele vem para quatro anos, se elege quatro anos e parece que eles têm 

uma pressa para fazer as coisas e acabam fazendo malfeitas. Então, tudo isso temos que levar em 

conta, o nosso Tribunal é permanente, o governante passa quatro anos, agora com a reeleição 

pode passar mais quatro, nosso Tribunal não, então nós temos que acompanhar o governador que 

está no momento, como ele está deixando, outro que vai entrar, daqui para frente dar os alertas, 

dar continuidade a essa obra, é o dinheiro público que está ali, paralisado. E o benefício à 

sociedade? A gente vai perder isso de vista? Então hoje, com esse estudo certamente a gente vai 

reunir as condições para propor, senhora Presidente, senhor Procurador, caminhos para melhorar 

a administração pública estadual em benefício da sociedade. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Apenas um ligeiro registro, 

senhora Presidente, senhores Conselheiros. Primeiro, senhora Presidente, quero parabenizar a 

senhora pelo relatório de viagem, que os assuntos ali discutidos, com todos os presidentes dos 

Tribunais sejam utilizados para o fortalecimento do controle externo em todo o Brasil. Quero 

também parabenizar o Conselheiro Cipriano Sabino mais uma vez pelo trabalho sobre a Lei 

Kandir, trabalho incansável e como ele mesmo disse, não pode se encerrar agora, pelo contrário, 

tem que continuar fortalecendo até que se concretize o objetivo, que é a compensação dos valores. 

Quero também parabenizar o Conselheiro Nelson e o Conselheiro Cipriano e sua equipe pelo 

trabalho do levantamento do patrimônio imobiliário do estado, com certeza de relevância 

grandiosa, em várias áreas, eu destacaria principalmente a contábil, a financeira, a urbanística, 

ambiental. Se o trabalho continuar levando a cabo todo esse levantamento, com certeza será muito 

bom para toda a sociedade, que continue assim e parabéns por esse trabalho, mais uma vez. E 
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também, senhora Presidente, senhores Conselheiros, recentemente foi oficializada a chapa única 

da nova direção da ATRICON e nós tivemos a grata surpresa de ter o nome da Doutora Milene 

Cunha na lista dos novos dirigentes. Que os trabalhos, que os projetos sejam executados, que os 

trabalhos sejam profícuos e que a ATRICON continue com esse trabalho brilhando de fortalecer 

todo o sistema de controle externo do Brasil, parabéns Doutora Milene e com certeza acredito que 

isso também é honroso para o nosso próprio Tribunal, mais uma vez parabéns. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Stanley Botti Fernandes: Obrigado Presidente. 

Platão dizia que a suprema injustiça é você receber honras sem merecê-las, então o título de Lorde 

é uma grande injustiça, eu não mereço, mas agradeço. Da mesma forma que fez o Conselheiro 

Substituto Julival, eu também gostaria de saudar e cumprimentar Vossa Excelência, Presidente, 

pela sua participação na reunião de presidentes dos Tribunais de Contas, realizada em São Paulo, 

representando aqui essa egrégia Corte, representando muito bem, por sinal. Também gostaria de 

saudar e cumprimentar, parabenizar o Conselheiro Cipriano Sabino e toda a sua equipe de 

servidores, deste Tribunal, pelo estudo muito relevante sobre a Lei Kandir, os impactos dela para a 

arrecadação do estado. Como foi bem destacado aqui, é uma função, a gente as vezes olha para 

despesa, não é mesmo, Presidente? Mas é importante a gente olhar também e é uma atribuição 

constitucional, da arrecadação, então eu gostaria de parabenizar por esse estudo relevante, 

também isento e técnico sobre a Lei Kandir. Também gostaria de parabenizar e cumprimentar os 

Conselheiros Nelson e Cipriano pela proposição e pelo desenvolvimento desse levantamento sobre 

o patrimônio imobiliário do estado, realmente é um estudo relevante, muito importante, como foi 

destacado aqui tem impactos não apenas contábeis e patrimoniais, mas também ambientais e 

sociais porque a Constituição diz que a propriedade tem uma função social a ser desempenhada, 

então imóveis desocupados e que não estão tendo a sua destinação pública têm um grande impacto 

no relevo social. E também, como foi destacado aqui, parabenizar a Conselheira Substituta Milene 

pela escolha de seu nome para também participar da direção da ATRICON, desejando sucesso 

nesse mandato e que colocamos também o Ministério Público de Contas à disposição para 

participar esses estudos levados a cabo pelo Tribunal de Contas. Agradeço, Presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora Presidente, 

Senhores Conselheiros, Stanley Botti, douto representante do Ministério Público de Contas nessa 

sessão. Antes de tudo mais eu gostaria de me dirigir ao Conselheiro Nelson Chaves para 

parabenizá-lo antecipadamente, não tive a oportunidade ainda de fazê-lo, mas quero de público 
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fazer, pela proximidade de seu natalício, que Deus o abençoe e que Vossa Excelência continue 

sendo esse profissional, Conselheiro e pessoa que é, exemplo de pessoa, de dignidade, de honradez, 

de conduta profissional mais reta possível, ilibada, inclusive uma das pessoas em quem eu me 

espelho no meu fazer profissional, como referência Vossa Excelência, toda sua conduta e o seu 

fazer me encorajam, inclusive, a perseguir e quiçá, em um futuro próximo eu esteja um pouco mais 

perto da sua capacidade e isso já me fará uma pessoa muito melhor do que eu sou, meus parabéns 

Conselheiro pelo seu aniversário. Gostaria, senhora Presidente, de reiterar uma manifestação que 

eu já fiz lá no dia 30 de março em relação ao projeto de estudo do patrimônio público estadual, 

liderada pelos Conselheiros Nelson Chaves e Cipriano Sabino e uma equipe técnica do mais alto 

gabarito, formada por engenheiros e uma arquiteta, vou me permitir mencionar o nome, eu não 

sabia dessa composição, fiquei sabendo agora, mas os engenheiros Marcelo, Lucia, Sydney e Ayla. 

E eu quero dizer o seguinte, que ninguém no estado poderia ser melhor a fazer esse estudo, esse 

levantamento do que o Tribunal de Contas, dada a capacidade do seu corpo técnico, formada aqui 

nesse caso pelos Conselheiros coordenando esse estudo com todo o seu cabedal, com todo o seu 

conhecimento, com toda a sua capacidade e uma equipe de técnicos, não só nas ciências de 

engenharia e arquitetura, que são, por si só, já credenciam eles a fazerem um bom trabalho, mas 

além do mais eles têm a capacidade de serem auditores, têm técnicas de auditoria, de fazer um 

levantamento muito bem feito. E esse trabalho em elaboração já demonstra claramente, estabelece 

os objetivos e claramente fica perceptível qual é a metodologia a ser utilizada. E eu fico aqui 

extremamente feliz porque me parece que o caminho traçado para o estudo, para o levantamento 

das informações é o melhor possível, e não tenho dúvidas do sucesso desse projeto em relação à 

contribuição para o poder público, para a gestão pública no seu fazer administrativo, e essa é a 

nossa missão institucional. Eu fico muito feliz e honrado, Conselheiros, senhora Presidente, isso eu 

estendo à Vossa Excelência, os elogios porque nós temos feito aqui trabalhos de extremo relevo e 

que não são do cotidiano, muito embora sejam das prerrogativas e da nossa missão institucional, 

do mais alto relevo para o nosso estado, como foi o caso do estudo da Lei Kandir muito bem 

conduzido pelo Eminente Conselheiro Cipriano Sabino, como foi o caso do estudo dos transportes 

da educação, como é o caso desse estudo do levantamento do patrimônio, que são questões que o 

nosso tribunal tomou dianteira também pela sensibilidade da presidência e desse plenário e nós 

temos feito trabalho que realmente nos orgulham. Eu fico muito, muito feliz, realmente, do que está 

acontecendo, dos rumos que o Tribunal tem tomado e isso é realmente louvável e inspirados, eu 
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diria, para todos nós e nos deixa muito felizes. Eu particularmente estou extremamente feliz com o 

que tem acontecido, acho que nós temos muito mais a contribuir, e não só pela capacidade que nós 

temos como corpo técnico, como capacidade, know-how e tudo mais, mas também pela nossa 

missão institucional, pela nossa missão constitucional de ajudar a bem gerir a coisa pública e isso 

é, realmente, importante. E também, gostaria de parabenizar nossa colega Conselheira Substituta 

Milene Cunha pela indicação pelo Conselheiro Virtual, eminente e iminente, futuro presidente da 

ATRICON, Conselheiro Fabio Nogueira, da Paraíba, pela indicação da Conselheira Substituta 

Milene a uma das diretorias, uma das mais importantes. E fico feliz também pela postura adotada 

por ele quando ele escolheu porque olhando aqui a composição da diretoria nós vemos a 

contemplação de 30 dos 33 Tribunais de Contas existentes no país, ou seja, é uma composição 

bastante democrática e representativa em relação aos Tribunais de Contas existentes no Brasil. A 

missão da ATRICON é extremamente relevante, importante para todos nós e com relação à 

Conselheira Substituta Milene, eu gostaria de desejar felicidade e sucesso na sua empreitada, na 

sua nova empreitada e não tenho dúvida, Conselheira, porque Vossa Excelência sempre tem 

demonstrado muito cuidado, muito envolvimento com as questões dos compromissos que assumo, 

me parece que esse não será diferente, é da sua característica fazer sempre tudo bem feito e me 

coloco à disposição, se possível, com toda a humildade, eu poder contribuir com a sua atividade, 

estou à sua inteira disposição. E no mais, Excelência, acho que eu tinha mais tema, mas eu não 

quero inovar aqui, deixo para uma outra oportunidade até pelo avançado da hora, mas agradeço a 

oportunidade de manifestação. Obrigado Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado Presidente. Ainda bom dia, bom dia 

todos Conselheiros, representante do Ministério Público, Stanley, servidores, a todos, bom dia. 

Seriam três assuntos, antes de tudo reiterar meus parabéns ao Nelson, eu já falei na última sessão, 

reitero, são votos sinceros pelo que eu já disse anteriormente e eu fico muito feliz de tê-lo como 

colega de trabalho. E sobre esse assunto do levantamento do patrimônio imobiliário, acredito 

muito pertinente. Eu já fui do Poder Executivo e lá na SEPLAN eu passei algo próximo disso, sobre 

o Palacete Faciola, que seria um órgão do estado. O IDESP, que hoje é a FAPESPA, tive o convite 

de ir para lá, mas por motivo de gestão não aconteceu e também não houve a reforma do prédio até 

hoje, isso já faz mais de dez anos que aconteceu e a única coisa que se muda até hoje lá é o tapume 

no momento do Círio, para não ficar tão feio, mas é um exemplo de um imóvel desocupado que 

muito bem poderia ser substituído por um dos alugueis. Por isso acho muito pertinente o trabalho e 
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apesar de ser um levantamento inicial, só queria deixar aqui uma discussão em outro momento 

também, que é o orçamentário. A exemplo desse Palacete Faciola, entra por vários anos no 

orçamento, mas muito pouco ocorre a execução dele, eu não sei até que ponto o Tribunal pode 

encontrar um caminho nesse sentido, para que se coloque a prioridade, não apenas a sugestão, 

mas se coloque a efetividade, que ocorra, que a gente veja a reforma, a melhoria nesses prédios 

públicos. Por isso eu vejo com bastante relevância e meus parabéns pela iniciativa Conselheiro 

Nelson, Conselheiro Cipriano. Outro assunto mencionado seria o da Lei Kandir, apesar de haver a 

comissão e estar à frente o Conselheiro Cipriano, estamos todos envolvidos e ansiosos pela 

resposta efetiva também, que a sociedade tenha um retorno, que o maior beneficiado vai ser a 

sociedade pelo que já foi demonstrado em outras sessões aqui pelo Conselheiro. E por último 

também, não posso deixar de mencionar, sobre a chapa composta, temos aqui a Conselheira 

Milene, apesar da eleição ser na semana que vem, no momento do Congresso Nacional dos 

Tribunais de Contas, a chapa da ATRICON é única, por isso que foi eminente e iminente essa 

chapa única, onde tem na composição da diretoria de defesa de direitos e prerrogativas e de 

assuntos corporativos, temos integrante, na diretoria, a Conselheira Substituta Milene. O que eu 

me sinto muito honrado e eu tenho certeza que quem mais vai ganhar nisso vai ser a ATRICON, no 

aprimoramento do controle externo. E também me coloco desde já, Conselheira Substituta, à 

disposição no que for possível, de forma humilde. Seriam esses os três assuntos, obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora presidente, 

preciso de mais uns trinta segundos só para eu pedir a palavrinha, só para fazer uma justiça, 

Conselheira. Quando eu mencionei as nossas ultimas ações, e eu sabia que tinha mais alguma 

coisa a mencionar e acabei esquecendo, mas eu quero fazer justiça aqui a uma outra conduta, a 

uma outra ação, um outro projeto do nosso Tribunal, e aqui liderado pelo nosso Corregedor, 

eminente Conselheiro Doutor Odilon Teixeira, juntamente com a SECEX da Doutora Ana Paula, 

secretária, que é o estudo sobre o nosso passivo, que também é um outro trabalho de extremo 

relevo e que eu preciso fazer menção porque eu entendo que ele seja da mais absoluta importância 

para a nossa atividade e não poderia deixar de mencioná-lo e elogiar o Conselheiro Odilon e a 

secretária, Doutora Ana Paula, pelo trabalho que estão desenvolvendo, está em desenvolvimento, 

mas pela conduta e pela sensibilidade de perceber isso e propor melhoria para o nosso fazer no 

Tribunal. Obrigado Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Senhora Presidente, Senhores Conselheiros, eu gostaria de inicialmente me 
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reportar ao seu relatório de viagem, fazendo voto de que tudo que aconteceu em São Paulo se 

reverta em benefícios e fortalecimento para o controle externo. De igual modo, eu gostaria também 

de fazer uma menção ao estudo que foi apresentado aqui e é sempre muito importante, Conselheiro 

Nelson, Conselheiro Cipriano, perceber que nós temos Conselheiros tão comprometidos e 

dedicados realmente ao fortalecimento e aprimoramento da gestão pública no estado do Pará. Esse 

estudo, como já dito pelos meus colegas e pelos demais Conselheiros, é de extrema relevância e 

valor para o estado porque faz cumprir um dos nossos papeis, que é justamente o papel de induzir, 

de otimizar a atuação do estado, então a gente só tem a se orgulhar. E é muito bom atuar dentro de 

uma Casa em que todos os Conselheiros, servidores, Conselheiros Substitutos estão voltados para 

esse desiderato, então essa iniciativa, de apresentar esse estudo, inclusive os levantamentos que 

foram feitos em relação ao levantamento do patrimônio é objeto de determinação por vários anos 

seguidos no parecer prévio das contas de governo. Então ao fazer isso, esse Tribunal mostra algo 

concreto e material realmente, para poder materializar tudo aquilo que está sendo colocado 

naquele parecer e eu acho que isso é motivo de orgulho para todos nós, a gente só tem que exaltar 

iniciativas como essas. Então parabéns e eu, como integrante dessa Casa, me sinto também muito 

feliz e contente e orgulhosa de poder fazer parte de uma Casa que atua com essa missão, com esse 

propósito. De igual modo também a Lei Kandir, a gente já falou aqui tantas vezes a relevância que 

tem esse estudo, e não só para o estado do Pará, mas para o Brasil como um todo, tanto é que o 

Instituto Rui Barbosa está levando esse estudo para o Brasil como um todo e quer dizer, isso 

ganhou uma repercussão nacional, isso mostra que é preciso aprofundar os estudos em relação à 

questão do nosso pacto federativo e é muito importante que tenhamos sido nós, aqui do Norte, a 

capitanear e a liderar esse estudo. Então parabenizar a liderança de Vossa Excelência nesse 

estudo, assim como a sua liderança e do Conselheiro Nelson nesse estudo que ora se propõe, do 

levantamento do patrimônio, mas também parabenizar a atuação e dedicação de todos os 

servidores e nossos técnicos envolvidos, que mostra para todo o Brasil o quanto a nossa Casa é 

forte e o quanto nós podemos fazer mais e contribuir não só para o estado do Pará, mas para o 

Brasil como um todo. Também não poderia deixar de registrar aqui, já que amanhã é aniversário 

do Conselheiro Nelson, uma pessoa a quem eu tenho um profundo carinho e uma proximidade, 

quero dizer que é um prazer e uma honra estar podendo atuar com o senhor aqui nesse Tribunal ao 

longo desses cinco anos que eu tenho aqui, e como bem dito pelo Conselheiro Substituto Daniel, 

Vossa Excelência é um exemplo de homem público no sentido de fazer sempre o melhor, de buscar 
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sempre o melhor e de trazer sempre ideias que coloquem o nosso Tribunal na dianteira e como um 

reflexo a ser seguido, e mostrando uma atuação cada vez mais proativa e sensível, não só na 

questão social, quando lidera e idealiza a questão do TCE cidadão, mas também em outras 

questões como agora se demonstra com esse levantamento. Então parabéns, que o senhor sempre 

tenha muita saúde e muitos anos de vida, e saiba que tem o meu carinho e pode contar comigo para 

aquilo que o senhor tiver porque nós temos algumas ideias muito parecidas, já conversamos a 

respeito disto. E por fim também, não poderia deixar de registrar aqui o meu agradecimento às 

palavras dos meus colegas, para mim foi uma honra muito grande quando recebi o convite para 

participar da chapa única da ATRICON. Muito embora a escolha da chapa não seja uma escolha 

institucional, ao fazer a escolha dos componentes e ter o meu nome lembrado, isso foi para mim 

motivo de muita alegria, mas o presidente que compõe a chapa que vai assumir a nova direção teve 

um cuidado de garantir uma representatividade dos Tribunais e acho que é muito honroso para a 

nossa Casa, para o nosso Tribunal se fazer representar nessa chapa e é com muita honra que eu 

assumo essa missão, esperando não decepcionar a ninguém, não decepcionar o controle externo e 

me colocando sempre a serviço do controle externo, não só paraense, mas a serviço do controle 

externo brasileiro que eu acho que é essa a nossa grande missão. Agradeço realmente a palavra 

dos meus colegas e claro, precisarei da ajuda de todos porque é um trabalho grande esse que a 

ATRICON vai desenvolver na próxima gestão e eu acredito que tudo e todos podem participar e 

contribuir e a gente pode se fortalecer muito mais com a atuação conjunta de todos. Então nesse 

sentido eu agradeço, obrigada, boa tarde.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, como a gente diria, Vossa Excelência passou lá 

e o Cipriano, o Luís, eu fui citado e sendo citado e também para fechar essa sessão, viu meu Lorde 

Procurador Stanley, eu sempre reafirmo aqui, é até repetitivo, mas ainda não é por conta do 

Alzheimer, é porque eu quero repetir mesmo, o mais antigo é o último que fala. Eu me reservar esse 

direito de falar por último aqui para renovar as palavras generosas dos Conselheiros Substitutos, 

Julival, Daniel, Milene, Edvaldo, dizer que eu tenho muita honra de integrar esse plenário com eles 

também e dizer alguma coisa, estou agradecendo viu, Conselheiro Daniel, a sua generosidade, que 

tem sido sempre muito prestimoso comigo, dizer alguma coisa que efetivamente eu não desejo de 

ser agradável, mas eu dizia, nos tempo em que fui professor, que eu me sentia lá muito mais um 

aprendiz do que um mestre, pela diversidade do conhecimento a gente ali, em um determinado 

instante sabe um pouco mais de uma determinada matéria, a nossa especialidade, o tempo de 
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profissão, mas o que a gente recolhe de ensinamento de todos é uma coisa fantástica e eu tenho 

dito aqui e falo isso do fundo do coração, brinco, gosto de brincar sempre, mas realmente sinto 

isso, primeiro a motivação, disse na sessão passada, quando os meus colegas me brindaram 

também por alguma coisa, dizer que Vossa Excelência merece esse título, cabe à Vossa Excelência 

como ninguém, mas alguma coisa da generosidade dos corações dos companheiros falam sobre nós 

e a gente vê a dosagem enorme da generosidade. E eu quero dizer também que essa motivação que 

se encontra aqui, por um trabalho que se renova, e digo isso, o tempo vai passando, a gente vai 

tentando se modernizar, eu digo que todos eles aqui nesse plenário e digo inclusive em direção à 

Vossa Excelência também, aos Ilustres Procuradores do Ministério Público, só não podem me 

passar em uma coisa: que é na idade, o resto eu já me vejo, como a gente dizia no tempo que as 

estradas, Conselheiro Luís, eram de terra, Augusto Correia, aí o carro passava pela gente e dizia: 

“estou ficando na poeira”, levantava poeira para a gente, e eu quero dizer, rigorosamente, como 

toda benevolência, com toda a sinceridade que eu muitas vezes, ou quase sempre, me encontro na 

poeira aqui, dada a diligência, a rapidez do raciocínio, o preparo intelectual. E eu tenho aqui, já 

de um bom tempo para cá, muito mais aprendido como eventualmente querer me dar a alternativa 

de ensinar alguma coisa e me honra muito esse convívio, por aquilo que Vossas Excelências todo 

dia trazem, nos nossos votos, as vezes diverge, as vezes não diverge algumas posições, mas 

mantendo sempre o padrão de comportamento, de estima que deve unir a todos nós, 

independentemente das nossas divergências pontuais porque elas não são aqui nem emocionais 

porque quando a gente está ainda em um parlamento, em uma discussão de ideias, aqui e ali ainda 

os ânimos acirram e graças a Deus passamos incólumes nesse trajeto em que sempre há 

moderação, procurando sempre com equilíbrio poder fazer a discordância, mas com educação. 

Quero dizer à Conselheira Milene também que embora não seja eu integrante da ATRICON, acho 

sempre que é importante quando uma entidade ao nível nacional se lembra de fazer o 

compartilhamento com os integrantes de uma maneira equânime, para que as coisas possam se 

posicionar. E eu quero dizer também à Vossa Excelência que embora não participando eu da 

associação, que a sua presença lá seja revestida de sucesso e de êxito e principalmente, aquilo que 

possa reverter de bom para o estado do Pará. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu acredito que nós já 

estamos para o encerramento, mas eu gostaria de deixar aqui, primeiro Conselheiro Nelson e 

Conselheiro Cipriano, que o assunto sobre a Lei Kandir com certeza vai se estender ainda, vai 
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prosseguir e ainda esse assunto sobre a questão do levantamento do patrimônio imobiliário se 

estenderá porque o que nós observamos, houve um levantamento prévio que foi feito a nível de 

Belém, capital, e de duas grandes cidades, mas nós temos outras cidades, inclusive muito me 

preocupa, eu gostaria de parabenizar Vossas Excelências pelo trabalho, Conselheiro Cipriano pelo 

trabalho da Lei Kandir, também por esse trabalho juntamente com o Conselheiro Nelson, mas eu 

acredito que só está iniciando porque nós precisamos nos aprofundar mais ainda e nós vimos que 

esse trabalho não envolve especificamente a questão imobiliária, mas ele envolve uma série de 

outras questões como educação, saúde, a questão ambiental e outras e outras questões, e isso está 

sendo importante, mas parabenizo pelo trabalho e peço que continuem, a própria SECEX com seus 

técnicos continuem porque por exemplo, a minha cidade que é uma cidade tão pequenininha, eu 

vejo lá três prédios de órgãos estaduais, eles estavam em desuso. A atual gestão municipal tomou 

posse de um dos prédios, deu uma arrumada e colocou inclusive, placa como se tivesse construído 

aquele prédio, há mais de 15 anos, é um prédio da SEFA. Tomou posse, deu uma arrumada e está 

funcionando um órgão do município lá. A outra era o terminal rodoviário, Conselheiro Luís, que 

Vossa Excelência também já foi o presidente e foi até uma emenda quando eu era deputada 

estadual que nós apresentamos, foi feito um terminal rodoviário no município, depois voltaram a 

utilizar uma casa particular e ficou o prédio abandonado. Agora eu vejo uma placa da ADEPARÁ, 

eles estão se movimento parece que para instalar um órgão da ADEPARÁ no local. E o outro é um 

órgão que houve um aporte de recursos para comprarem um prédio para funcionar ainda o 

IPASEP e eu vejo com muita tristeza que esse prédio está abandonado no município, uma área até 

grande, no centro da cidade, na praça da cidade, está abandonado. Então, eu acho que esse 

trabalho Conselheiro Cipriano e Conselheiro Nelson está só iniciando, nós precisamos nos 

adentrar inclusive, aos municípios da região metropolitana e se estender a todos os municípios do 

estado do Pará, quiçá ao encerrar esse trabalho não podemos apresentar ao estado um processo de 

melhor economia para os gastos do estado. E Conselheiro Cipriano que está batalhando para que 

a gente possa reaver as questões das perdas sobre a questão da Lei Kandir, mas nós também vimos 

que Vossas Excelências estão preocupados para a economicidade dos gastos já no momento em 

que estão acontecendo, então eu acredito que esses dois trabalhos estão apenas iniciando, assim 

como foi citado pelo Conselheiro Daniel a questão do trabalho que está sendo feito pela 

corregedoria sobre os nossos passivos aqui na Casa e outros trabalhos que podem acontecer. 

Gostaria de dizer para o Conselheiro Nelson, é amanhã seu aniversário, reafirmar os nossos 
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parabéns, felicidades, muita alegria, muita saúde, muita paz. Nada mais a tratar, nós gostaríamos 

de agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, 

Conselheiro Luís, Conselheiro Odilon, ao nosso Procurador representando o nosso parquet de 

contas, aos Conselheiros Substitutos Julival, Milene, Daniel e Edvaldo, aos servidores e servidoras 

desta Corte de Contas, em nome da equipe que apresentou esse maravilhoso trabalho do 

levantamento do patrimônio imobiliário, a todos os servidores e servidoras dessa Corte de Contas 

e do Ministério Público de Contos, aos nossos jurisdicionados que nos acompanharam nosso muito 

obrigado e um bom fim de semana a todos. E mais uma vez ao Conselheiro Nelson, feliz 

aniversário e parabéns ao Doutor Stanley pelo seu aniversário. 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 sete minutos (12h07min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, Subsecretário, em exercício, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 16 de novembro de 2017. 
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