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ATA Nº 5.512 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (21) do mês de novembro do ano dois 

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

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

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

Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira 

Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, e o Excelentíssimo 

Senhor representante do Ministério Público de Contas, Guilherme da Costa Sperry, reuniu-se o 

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

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

ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente a digna 

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

sessão. Justifico a ausência dos conselheiros substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da 

Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza, por motivo de força maior. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do 

dezesseis (16) 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 André 

Teixeira Dias: Impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

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

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Declaro-me impedida por força regimental. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a presidência determinou ao senhor 

secretário o seguimento da sessão, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 
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2007/53238-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Bagre, responsável Telma Maria 

Moraes de Sena, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das 

multas regimentais à responsável. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, em face da 

antecipação do pagamento à empresa contratada, o que configura grave infração à norma legal, 

e, aplicar à responsável as multas nos valores de R$2.265,48, (dois mil, duzentos e sessenta e 

cinco reais e quarenta e oito centavos) prevista no art.243, I, “a” e “b” e R$906,19 (novecentos 

e seis reais e dezenove centavos), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2008/52595-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto Vitória-Régia para 

o Desenvolvimento da Amazônia, responsável Alex Santos Keuffer, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com 

ressalva, com aplicação das multas regimentais ao seu responsável e extensiva ao senhor 

Valmir Gabriel Ortega. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar ao seu responsável a 

multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pela intempestividade na sua 
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apresentação, e, ainda, aplicar ao senhor Valmir Gabriel Ortega a multa no valor de R$907,00 

(novecentos e sete reais), pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95, responsabilidade 

que restou imposta unicamente ao ex-secretário, considerando que o servidor designado para 

emitir o laudo conclusivo, comprovou não ter tomado ciência de tal responsabilidade. 

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50908-8, que trata da Prestação de 

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

procedência Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, exercício financeiro de 2009, 

responsável Walter Silveira Franco, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, Relator 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, sem a imputação de débito, com 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51585-0, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Primavera, responsável Cleuma Maria Bezerra de Oliveira, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução dos valores e aplicação das multas regimentais 

devidas aos responsáveis anteriormente apontados. A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 
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se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares com ressalva, e, aplicar à responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e 

sete reais), pelo não atendimento de diligência deste Tribunal. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2006/51720-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação da Mulher 

de Marabá, responsável Júlia Maria Ferreira Rosa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais à responsável, e, ainda chamar a atenção para 

que se observe o disposto no art. 134, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar à 

responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), nos termos ao art. 243, III, 

“b” da legislação mencionada. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50969-7, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Comunidade Terapêutica da Amazônia, 

responsável Tiago de Lima Ribeiro, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 
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conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, e, ainda, com 

responsabilidade solidária pelo débito a entidade convenente A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

e nem se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, ficando o seu responsável em débito para com o erário estadual a importância de 

R$398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais), aplicando-lhe as multas de R$19.900,00 

(dezenove mil e novecentos reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do débito apurado e 

mais R$1.000,00 (mil reais), pela instauração desta Tomada de Contas. Quanto a Comunidade 

Terapêutica da Amazônia, aplicar-lhe a responsabilidade solidária quanto a restituição dos 

recursos conveniados devidamente atualizados monetariamente, nos termos da Súmula nº 286, 

do Egrégio Tribunal de Contas da União. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2017/52017-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Waldeth Gomes da 

Costa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

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

07/11/2017. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente concedida ao 

Conselheiro que pediu vistas, proferindo seu voto para acompanhar o relator. Consultado o 

Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu 

do voto do relator, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, pelo 

Conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento; Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior não se sentiu esclarecido para votar; Conselheiros Luís da Cunha Teixeira e  

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes acompanharam o relator; A Excelentíssima Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira não se sentiu esclarecida para votar. Em seguida, 

a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50215-4, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal concursado realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, Procurador Patrick 
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Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

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

dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o 

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50376-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

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

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

jurídico foi pela denegação dos registros, com determinação de imediata cessação de todo e 

qualquer pagamento em curso oriundo dos respectivos contratos, adotando-se as medidas 

cabíveis para a rescisão dos mesmos e entende  ainda, que o Gestor Público que autorizou a 

contratação considerada irregular, no caso o Chefe da Casa Civil, Sr. José Megale, deve ser 

responsabilizado a devolução aos Cofres Públicos e que faça a Inspeção Extraordinária para 

apuração dos valores despendidos além da multa regimental e determinações à SEGDS, à Casa 

Civil e por fim encaminhou cópia dos elementos comprobatórios ao Ministério Público do 

Estado do Pará, bem como nos termos da Recomendação nº 02/2016-CGC/MPC-PA, emitida 

pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de Contas. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o relator; Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir em caráter excepcional dos registros; 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; Excelentíssimos Conselheiros André 

Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o voto divergente. Em seguida, a 
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presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto divergente. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51405-2, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

denegação dos registros, com aplicação da multa ao responsável, na forma do art. 243, I, “b” do 

mesmo diploma, penalidade essa extensiva à autoridade que autorizou a contratação sub 

examine, com determinação de imediata cessação dos contratos e dos pagamentos 

eventualmente  em curso e expedição de determinações à Casa Civil da Governadoria do 

Estado, ao Igeprev e ainda reitera a necessidade de inclusão no rol do art. 114 do Ato nº 63/12 

da exigência de declaração do admitido quanto à obediência ao disposto no parágrafo único do 

art. 2º da LC n.07/91. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para denegar os registros. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves acompanhou o relator; Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o 

relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir em caráter 

excepcional dos registros; Excelentíssimos Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira acompanharam o voto divergente. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos, acatar o voto divergente. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/51844-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação Carlos Gomes, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro. A matéria foi colocada em 

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

voto para indeferir o registro, devendo ser expedida determinação para que à Fundação Carlos 

Gomes, em até 15 dias, cessar o pagamento dos vencimentos, se ainda em vigor, e adotar as 

providências cabíveis, especialmente quanto à promoção de concurso público para provimento 
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de cargos de sua estrutura. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu 

do relator, para deferir em caráter excepcional dos registros; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

acompanhou o relator; Excelentíssimos Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanharam o voto divergente. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, 

por maioria de votos, acatar o voto divergente. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/51169-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Leopoldino Alves de Moraes, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

deferimento do registro. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/50089-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Leomaris 

Cordeiro Barbosa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52180-6, que trata do Ato de Pensão em favor de 

Felizalvina Rodrigues de Oliveira, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. A matéria foi colocada em discussão. 

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

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

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 
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relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52036-2, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Maria das Graças Aleixo Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, requerendo seja consignada na decisão 

a falha apontada acerca das parcelas referentes à Gratificação de Serviço Ativo e de Indenização de 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/50581-1, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis 

pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo de Modernização, 

Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do TCM, exercício financeiro de 2012, responsável José 

Carlos Araújo, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela regularidade das contas. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52642-9, que trata da Consulta formulada por 

Rosymary Neves Teixeira, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência, devendo e retornar na Sessão de 

28.11.2017. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50560-7, que trata da Prestação de 

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

procedência Defensoria Pública do Estado do Pará, exercício financeiro de 2012, responsáveis 

Antonio Roberto Figueiredo Cardoso e Luís Carlos de Aguiar Portela, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas. A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/51732-9, que trata da Inspeção Extraordinária no sentido de esclarecer dúvidas 

quanto à motivação da cobrança de material escolar por parte de gestores de escolas no município 

de Redenção, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Guilherme da Costa Sperry, que assim 

manifestou-se: Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor relator, senhora conselheira. Eu 

vou tentar ser bem breve em razão inclusive da viagem de vossas excelências. Primeiro, 

parabenizar a quinta CCG pelo trabalho feito, e nós fizemos o nosso parecer aqui muito em cima 

do próprio trabalho da unidade técnica que foi bem executado aqui. De fato, tinha um objeto 

específico que era por ação dessa questão da cobrança de taxa de material escolar lá no Município 

de Redenção. Três escolas foram visitadas pela unidade técnica e uma série de irregularidades 

foram encontradas, algumas confirmando a questão da cobrança, que seria algo cultural até então 

empreendido e também algumas falhas de rotina administrativa de SEDUC com repasses de 

recursos para escolas lá no Município. Em razão dessa realidade, nós entendemos por bem fazer 

uma determinação – na verdade opinamos para que o relator e o Tribunal, se assim acolha, façam 

a determinação a SEDUC para que expressam o ato normativo dirigido a todos os 

estabelecimentos da rede estadual de ensino, informando sobre a impossibilidade de cobrança de 

taxa, e, ou qualquer tipo de contribuição a título de material didático escolar, em respeito a alguns 

dispositivos da Constituição Federal e da LDB. Na verdade, o trabalho tinha três vertentes, uma 

era essa questão d a cobrança do material escolar, então nós estamos fazendo essa sugestão. A 

outra vertente é a questão do fundo rotativo, que é suprimento de fundos na verdade e ficou 

caracterizado que não seria suficiente o recurso, teria problemas na prestação de contas, teve uma 

das escolas que não recebeu recurso acho que no segundo semestre se eu não me engano. Em 

função disso, nós estamos fazendo recomendações a SEDUC para que ela seja mais diligente aos 

pedidos administrativos das escolas da rede estadual, referente a equipamentos e material 

permanente e necessários ao suporte pedagógico de ensino, reformas, execução de obra e 

manutenção de infraestrutura física dos estabelecimentos de ensino e também foi verificado a 

questão da falta de quantitativo de pessoal para o desempenho de funções: servente, merendeira e 
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vigilante. Então estamos fazendo uma recomendação a SEDUC nesse sentido. Com relação ao 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, é um programa do Governo Federal, então os 

recursos são da União, nesse sentido, como há recurso federal que também é repassado e foi uma 

outra vertente do trabalho, nós estamos recomendando que se dê ciência ao Fundo Nacional de 

Educação, o TCU, a CGU e o Ministério Público Federal para que tomem ciência do trabalho e, se 

assim entender, com relação aos recursos federais adote as medidas que entender necessárias. 

Resumidamente é isso, eu me coloco a disposição do plenário para qualquer esclarecimento. 

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

determinar que sejam expedidas, à Secretaria de Estado de Educação, a recomendação e a 

determinação sugerida pelo órgão ministerial desta Corte; determinar, ainda, o encaminhamento das 

conclusões da presente Inspeção Extraordinária ao Ministério Público Estadual, a fim de que sejam 

adotadas as medidas judiciais cabíveis, bem como que seja juntada às contas anuais de 2016 da 

Secretaria de Estado de Educação, como sugere o órgão técnico e por fim, determinar que sejam 

encaminhadas cópias do presente processo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria-Geral da União e ao Ministério Público 

Federal, considerando os achados relativos ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE e o que 

dispõe a Lei Federal nº 11.947/2009. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o relator; Conselheiro André Teixeira Dias: 

Primeiro eu queria cumprimentar o trabalho do conselheiro Cipriano e somar ao trabalho dele, 

que só pode ter essa qualidade, porque por parte da controladoria, como do Ministério Público, 

houve uma atenção redobrada para construir algo que fosse construtivo a uma mudança desse 

status quo. Tenho, porém, uma visão que eu não queria deixar passar, porque é um pouco 

ideológica, de ideal de sociedade. Qualquer Município do nosso Estado recebe tantos reais por 

aluno matriculado, seja um Município mais rico ou um Município mais depauperado pela própria 

constituição do Município ou na população que ele mora, ou seja, em Redenção, por exemplo, 

existe uma renda per capta muito mais alta do que, por exemplo, tem Curralinho. Mas é provável 

que a transferência por aluno para a escola seja exatamente a mesma, conselheiro Luís Cunha. O 

que acontece? Os próprios pais que em Curralinho se sentem atendidos, em redenção não se 

sentem, porque a sua renda per capta é superior e ele dizem: “não, mas eu não quero que o colégio 

estejam muito a aquém da minha própria casa, eu quero fazer do nível da minha casa, da minha 

renda per capta”, assim surge essa lógica das contribuições. Professores, diretores querendo das 
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aulas melhores, com mais materiais, mas que a transferência per capta não permite, diz: “olha, se 

nós não tivemos por parte dos pais uma doação, talvez a gente pudesse”, mas nem todos os pais 

podem doar: “quem não puder doar, não doa”. Foi, mais ou menos, o que você chegou à 

conclusão, não foi isso? Alguns doam, outros não doam. Isso serve de alerta para mostrar que é 

impossível, em um conceito universalização, imaginar que vai ser o mesmo serviço prestado por 

uma escola pública ou de ensino fundamental, ou médio, em Belém, Redenção e que não podemos 

excluir a possibilidade que os pais alteram essa condição, fornecendo bens para que os professores 

possam melhorar as escolas. Na manutenção, por exemplo, como é que faz se queima a lâmpada? 

“Eu não tenho dinheiro acabou”, mas está sem lâmpada na sala de aula, e os pais: “nós vamos 

mandar recurso”, “não, mas isso é obrigação do Estado”. Qual é o prazo que ele cumpre, como 

está o orçamento, há o recuso? A gente vai piorar a aula se os pais próprios disserem que eles 

gostariam de dar esse acréscimo, acho que é necessário que gente reflita sobre essa circunstância 

especial que é essa alternância, embora o que nós gostaríamos é que, na verdade em Curralinho 

tivesse a mesma qualidade na escola pública, que provavelmente tem na cidade de São Paulo. Não 

sei como, mas eu entendo o que motivou isso tudo que eu só tomei conhecimento, também via os 

jornais, mas compreendo a agonia de pais, de tios, avós dizendo: “poxa, nós gostaríamos que a 

escola fosse pública, porém, mais bem suprida”. Vou acompanhar o voto de vossa excelência, e 

novamente, cumprimenta-lo pelo grande trabalho. Obrigado; Excelentíssimos Conselheiros Odilon 

Inácio Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o voto do relator.  Nos termos do disposto no 

artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em 

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

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

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

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Essa presidência comunica que, 

tendo em vista a participação nossa no vigésimo novo Congresso Nacional dos Tribunais de Contas 

do Brasil, onde estarão presentes o Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro Odilon Teixeira, 

Conselheira Rosa Egídia e também, se Deus quiser, estarei presente, então ficarão aqui apenas os 

Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino e André Dias. Portando, não haverá quórum, então 

no dia 23, na próxima quinta-feira, não teremos sessão ordinária. O Congresso tem como tema O 

Controle Externo e o Aprimoramento a Diversidade e encerrará na próxima sexta-feira. Também o 
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Ministério Público estará participando, mas o Ministério Público já fica avisado que não teremos 

quórum. Conselheiro Nelson, vossa excelência tem a palavra. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu vou ser breve porque sei 

da viagem de vossa excelência e dos outros conselheiros, eu não sei o horário, mas não vou me 

estender no tema. Vou tratar um que esperada que fosse o segundo, mas em razão do voto e 

cumprimentando do conselheiro Cipriano e a equipe que elaborou a análise do assunto de 

Redenção, e a tratar desse assunto depois, o conselheiro André fez algumas considerações e eu 

acho que, de um certo modo dá uma continuidade, porque eu penso que pode até envolver um 

pouquinho que, aliás, a escola de contas já vem prestando nesse sentido. Estamos discutindo aqui a 

merenda escolar em Redenção Curralinho. Primeiro, dizer que normalmente das comunidades 

mais simples é onde se testemunha a maior solidariedade. Nós temos visto em colégios públicos, 

mas com uma clientela, de um certo modo, em condição financeira um pouco melhor, há muita 

restrição a essa doação que é muito comum no interior – vossas excelências andaram pelo interior, 

como eu andei, e gente vê que os pais levam saco de farinho, fazem o suco, levam as frutas do seu 

quintal, para que o ensino não caia de qualidade – mas, estamos discutindo no Estado do Pará, 

esse gigantesco Estado amado por todos nós, falamos de Redenção e Curralinho, logicamente 

ambos no interior com realidades diferentes, mas que queria chamar a atenção para o fato de 

aconteceu no nariz da república, Brasília, onde parece que não está faltando dinheiro para buscar 

apoio para cá e acolá, que uma criança desmaia na frente da escola por falta de alimentação 

escola. Agora, veja bem, isso em Brasília está acontecendo, as redes de televisão todas cobrindo 

esse evento, faz ideia do que não ocorre no interior deste país pela falta de seriedade, do 

compromisso, que eu já disse que essa crise aqui não foi feita pelo iletrado, por aquele que não 

teve acesso à escola, pelo analfabeto, isso foi feito por gente de muito coturno – em termo 

intelectual – mas, que está faltando exatamente nessa condição da merenda que nós vemos aqui no 

interior do nosso Pará, mas muitas vezes falta a questão da solidariedade a cidadania, porque as 

prioridades são deixadas em último lugar. Quando se fala em escola pública de qualidade para que 

isso não aconteça – eu estava dizendo para o conselheiro Luís Cunha, que prossegue o trabalho da 

escola em continuidade à presidência da conselheira Rosa – que este TCE cidadão e essa escola já 

estão trazendo para o nosso conhecimento as informações necessárias, na medida em que 

acessamos as escolas do interior e trazemos a resposta para decisão da autoridade maior; se 

merenda escolar está sendo servida, a qualidade da merenda escolar, no sentido que esse sistema 
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funcione como um todo e claro, afastar do dolo, da condição da prerrogativa: só matriculo um 

filho porque se trouxer qualquer coisa para escola. Isso é doloso e deve ser punido, mas também 

não é raro que a gente encontra nas escolas públicas, principalmente das comunidades mais 

humildes como eu disse no princípio, que são as mais solidárias, que o vizinho não tem orgulho que 

se vê nas grandes cidades: “eu não conheço nem o meu vizinho de prédio, não quero saber nem 

quem é”, isso é uma das causas da derrota da nação, porque o sentimento de solidariedade está 

sendo espancado – como se eu fosse conhecer o meu vizinho e fosse um crime, deve ser uma pessoa 

afetuosa, meu companheiro de rua, de bairro, de caminhada seja lá o que for – é isso que está 

faltando no nosso país. Eu quero dizer que isso é uma coisa de avilta a cidadania, estarrece, eu não 

estou inventando nada aqui, estou me repostando as imagens de todas as redes da televisão. Aquela 

pobre família, como eu disse aqui, compreendi o sentimento do conselheiro Luís Cunha quando se 

referiu a uma aposentadoria de um salário mínimo, quando ele disse: “aquela pobre servidora”. 

Eu entendi o espirito dele, dizendo que não estava depreciando a pessoa pela condição econômica, 

ao contrário, fazendo a lamentação de uma pessoa que tem a labuta de tantos anos e se aposenta 

somente com um salário mínimo, que é uma grande parte dos que trabalham na educação desse 

país. Quero chamar atenção para esse detalhe e incentivar, conselheiro Luís, que a escola continue 

prestando para as nossas informações, eventualmente para decisões nossas. Aquilo que se encontra 

nas escolas da Capital, da região metropolitana e sobretudo, no interior do Estado onde eu vejo a 

preocupação também do transporte escolar. A gente aqui rodando e a dificuldade das crianças que 

ainda tem, ainda se fosse um privilégio, porque o transporte público não é dessa qualidade todas, 

mas de irem para escola, quem sabe em um veículo rodando em um asfalto e aquelas crianças que 

dependem das igarités nos nossos interiores, nos nossos rios, é esse olhar que precisa para as 

pessoas, todos. Não é responsabilidade do presidente, do governador, do secretário, é 

responsabilidade de todos, nosso do setor público e dessa sociedade, que se levante para cobrar os 

seus direitos e impeça os gastos supérfluos, irresponsáveis. Quando falta farinha na mesa do mais 

desvalido, desperdícios de recursos estão sendo jogados na cara de todo mundo, é essa posição que 

o Brasil tomar, a sociedade, para que a gente possa ter um futuro melhor. Esse era o assunto que 

eu queria dar continuidade ao trabalho bem elaborado e o apelo ao conselheiro Luís, que dirige a 

nossa escola de contas, para que de fato cada vez mais essas informações sejam buscadas e quem 

sabe, todos nós aqui utilizando a força institucional do Tribunal, a gente possa interferir. Que a 

gente tenha a tranquilidade que dizer que nós estamos tentando fazer uma coisa melhor. Um 
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segundo assunto, que eu iria tratar e vi, também com alegra, no jornal de hoje e disse que nesse 

plenário: quem dera que a gente tivesse um motivo, da gente que o nosso país e até o Estado, as 

forças todas se esmurrando e se ofendendo com coisas que não deveriam ser de maior importância, 

vi com  muita alegria ontem conselheiro Cipriano, no jornal estampando a reunião promovida na 

Assembleia Legislativa, que a vossa excelência participou levando os dados e o levantamento do 

trabalho muito bem feito nesta casa que vossa excelência coordenou com uma equipe de técnicos, a 

discussão da Lei Kandir. Quer dizer, o Governador do Estado presente, os Secretários de Estados, 

Deputados estaduais, membros da sociedade civil, os Deputados federais, eu quero louvar isso 

porque nós temos deputados de várias correntes políticas, esta causa não pode ser uma causa de 

um partido político, essa causa é uma causa da sociedade que o Pará precisa reivindicar junto com 

algum outro Estado que também tenha sido abusado nos seus direitos. Então, eu vejo o conselheiro 

Cipriano, isso para mim é uma demonstração de cidadania, quer dizer, as divergências 

subordinadas ao interesse maior, que é o interesse coletivo, o interesse da sociedade. Estava o 

governador na tribuna, na bancada estava lá o conselheiro Cipriano, o deputado Priante, o 

deputado Jordy que é o presidente, o Priante é o relator, e ainda mais o deputado Edmilson do 

PSOL e presidente da Assembleia. Enfim, eu acho que esse é um passo, um Tribunal se sente 

participe disso, porque vejo que este assunto deve ser discutido por todos, porque busca 

exatamente a melhor condição de vida na nossa sociedade, entre essas e principalmente entre 

essas, o investimento na área da educação, na área da saúde. Eu gostaria de parabenizar o 

Conselheiro Cipriano pela participação, dizer que esse Tribunal se sente, de fato, participe dessa 

reinvindicação que está sendo discutia e que a gente, por causa disso, se sente um pouco 

contribuinte de alguma coisa que possa avivar em todos o desejo de um serviço melhor prestado 

dentro da nossa sociedade. Era isso, senhora presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu estou aqui já com um tempo bastante 

reduzido pelo horário do voo, mas eu não posso deixar de registrar aqui também o meu 

contentamento com os últimos acontecimentos aqui no Estado e na casa, principalmente. O que 

aconteceu hoje aqui, dos registros do Conselheiro Cipriano, do Conselheiro Nelson e do 

Conselheiro André, principalmente o primeiro ponto sobre a situação da educação que aconteceu 

em redenção, cobrança ou não de uma taxa – naquele tempo a gente chamava de taxa de matricula 

– na verdade, isso é opcional mesmo para poder ajudar a escola a pagar alguma despesinha, mas 

certamente o que foi feito em Redenção chamou a atenção da SEDUC, isso não vai se repetir em 
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canto nenhum do Estado do Pará porque o Tribunal está atento, funcionando, o Ministério Público 

também. O assunto abordado pelo conselheiro Nelson Chaves sobre merenda escolar que 

aconteceu em Brasília, que levando em conta a estatística que aponta um índice de qualidade de 

via bastante elevado em Brasília, foi lá que aconteceu, pertinho do poder maior um aluno desmaiou 

de fome e hoje na reportagem confirmaram fome, porque foram entrevistar a mãe dele, a irmã, os 

irmãos. A mãe disse assim: “o meu filho foi para escola e não tinha almoço em casa, ele foi sem 

almoçar e como a merenda demorou na escola ele desmaiou de fome”. É uma coisa pesada, dói. Eu 

vou dizer que eu não tenho tempo para desenvolver o discurso, merenda escolar da maior 

importância na vida do estudante, principalmente o estudando Paraense, principalmente do 

interior, Presidente. Essa merenda escolar eu posso dizer que tem uma contribuição tão grande 

para o Município, primeiro do ponto de vista econômico, como agora a Lei obriga que parte dessa 

merenda seja adquirida da agricultura familiar, ainda é um percentual pequeno? É, mas isso altera 

a economia do Município que incentiva a produção da agricultura familiar, é um produto que está 

pertinho da escola e um produto saudável, gera emprego e aquece a economia, exatamente a 

fixação do homem no campo, muito bacana isso. Nem todos estão respeitando isso, os Municípios 

que estão respeitando a gente aqui ou ali recebe um elogio. Olha, presidente, o dinheiro é público, 

mas nós temos um caso concreto de Pará com Minas, o Odilon fez questão de dar ênfase a isso e 

ele tem razão. Ele foi oito anos prefeito, oito anos premiado como a melhor merenda escolar do 

norte do Brasil, está aí, é um fato concreto, deu certo. Então, conselheiro Nelson, muito importante 

o tema abordado, é uma pena que a gente não pode aqui agora pela falta de tempo, discutir esse 

assunto com maior profundidade, mas acho, conselheiro Cipriano, que a exemplo do que vossa 

excelência fez no transporte escolar, certamente vai mudar bastante o transporte escolar na rede 

pública estadual, graças ao trabalho feito por vossa excelência e doutora Milene, conselheira 

substituta, na mesma forma, conselheiro Nelson, o TCE Cidadão, dando ênfase para o aplicativo 

feito em parceria com a Universidade Federal do Pará, professora Lidiane, em que o aluno na 

escola já vai se manifestar através do telefone, nas redes sociais, sobre a merenda servida naquele 

momento, isto é, o aluno começa a opinar – como a gente diz no interior, meter o bico – está 

vigilante. Isso tudo aponta para a melhorias no futuro, porque a comunidade estudantil, a 

comunidade escolar como um todo, professor, aluno, pai de aluno, tem que ter consciência das 

coisas, tem que ter uma mudança de mentalidade. A escola é de todos, tem que ter um 

comprometimento maior não só do Prefeito do Município, ou o Governador aqui, ou os Secretários 
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de Educação; o professor tem que ensinar melhor, tem que estudar para ensinar com qualidade; 

pai de aluno acompanhar e participar do Conselho Escolar. Trazendo novamente para nós, o que é 

da nossa competência, o Tribunal está fazendo a sua parte, primeiro que o assunto aconteceu em 

Brasília nesta semana, o TCE Cidadão existe há quanto tempo? Seis, sete anos funcionando. A 

gente já está trabalhando há bastante tempo e talvez esse trabalho que a gente não consegue medir 

o efeito dele em beneficio na sociedade, talvez por isso que a gente não tem registrado notícias, ou 

tantas notícias ruins, relacionadas a educação do Pará, porque a gente está funcionando. Há sinais 

de evolução, conselheiro André. Ainda não dá para perceber quando você faz uma avaliação do 

IDEB, porque isso é uma coisa que acontece lentamente, mas eu já percebo sinais porque a 

sociedade está começando a participar mais e o TCE Cidadão é uma ferramenta importante para 

isso, isso é, o aluno entendendo que ele é parte do processo, ele precisa participar e ter consciência 

do papel dele como aluno e como cidadão. Eu acho, conselheiro Nelson, que a gente tem que se 

sentir um pouco aliviado porque estamos contribuindo, e se vossa excelência, que já vem a quanto 

tempo tratando desse assunto, achar conveniente a gente pode pensar nos moldes que fez o 

Conselheiro Cipriano para o transporte escolar, fazer algo parecido para a merenda escolar, a 

minha única preocupação é o cuidado de não invadir a competência do TCM em relação as 

prefeituras. Mas o Estado do Pará, SEDUC faz uma licitação superior a 100 milhões de reais ano, 

somente para a merenda escolar, aquilo que é competência do Estado do Pará. É um assunto que 

pode render também um trabalho, eu acho que o Conselheiro Cipriano e o Conselheiro Nelson 

podem propor em conjunto algo nessa linha da merenda escolar, para que a gente possa ter uma 

merenda como alimentação, e acho até conselheiro André, talvez a única alimentação do dia para 

aquela pessoa. Era isso que eu tinha a dizer. Parabéns, conselheiro Nelson e conselheiro Cipriano, 

conselheiro André pela referência que fez também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, ontem estive na Assembleia 

Legislativa, até a pedido de vossa excelência e representando lá o Tribunal de Contas como o 

Conselheiro Nelson colocou, rapidamente. O Congresso Nacional veio a presidência da comissão 

mista como relator do deputado Jordy e deputado Priante, vieram e pediram a reunião na 

Assembleia, a Assembleia concedeu o espaço e foi lá trazer um debate. O primeiro debate fora da 

Câmara dos Deputados do Congresso Nacional foi realizado aqui no Pará, ainda tiveram várias 

audiências públicas e o primeiro fórum foi no Pará. O Tribunal de Contas do Estado foi convidado 

a participar da mesa e do debato, porque tem o trabalho feito e tem a participação do Instituo Rui 
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Barbosa, e O Tribunal de Contas do Estado no Pará. Lá, como disse o conselheiro Nelson, foi um 

debate importante, foi colado a problemática, o relator apresentou um relatório que deve estar 

entregando nesses dias ao Congresso Nacional, com uma proposta buscando o consenso, o 

entendimento. Na fala do Tribunal de Contas, eu representando vossa excelência e os conselheiros, 

coloquei os nossos dados que eram diferentes da proposta do relator – obviamente que o Estado 

tem o maior prejuízo da Federação, o maior número e volume de recursos para receber – é o 

Estado que talvez, considerando as peculiaridades e as diferenças regionais, mais prejudicado, 

mais em virtude da busca do entendimento e da aprovação do Congresso Nacional que não é fácil 

– o Conselheiro André sabe muito dessas regionais mais prejudicadas – mas, em virtude da busca 

do entendimento e da aprovação do Congresso Nacional que não é fácil, principalmente quando se 

trata de uma matéria que se refere a recursos, mas considerando o entendimento possível, ou seja, 

uma coisa exequível é possível de se realizar, chegamos a uma conclusão com a presença do 

Governador, o Secretário da Fazenda – o Conselheiro Nelson já colocou muito bem a importância 

do debate – e por esses dias deve estar sendo apresentada lá no congresso pela comissão, já com o 

apoio do Senador Flexa Ribeiro que tem atuado muito positivamente nessa direção em defesa do 

Pará, do Senador Anastasia que é de Minas Gerais, o representante do Governador de São Paulo, 

do Governador de Mato Grosso que são os Estados mais interessados, em consenso com essa 

proposta que foi colocada pelo relator, buscando e esse consenso. Por exemplo, o Estado teria de 

imediato receber em torno de 35 bilhões de reais, começar a receber imediatamente o passivo de 

35 bilhões, mas cada tonelada exportada, o Estado já teria crédito para receber e assim vai uma 

conta grande, o valor de 700 bilhões, um total liquido vai para 500 e alguma coisa bilhões que 

talvez fosse impossível de conseguir atingir isso, completamente possível. Nessa luta dos Estados, 

principalmente do Estado do Pará, nós não temos vários inimigos e isso ficou comprovado ontem 

pela própria palavra o conselheiro Nelson que viu muito bem que tinham três deputados na mesa 

conosco, de partidos diferentes, o governador do PSDB, o Edimilson do PSOL, o Priante do PMDB 

e o Jordy do PPS. Várias representações da sociedade sindical, o Sindifisco; a representação dos 

contabilistas; sindicato de trabalhadores, ou seja, todo mundo sentado na mesa com o mesmo 

objetivo e unido, como disse o conselheiro Nelson. É uma oportunidade única que o Estado tem e 

talvez a última nesse caso, para conseguir algum benefício nessa empreitada. Chegamos próximos 

de consenso através gos governadores dos outros Estados – porque tem as bancadas, a bancada de 

Minas Gerais, a bancada de São Paulo, a bancada, por exemplo, dos ruralista que tem mais de 100 
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deputados que se resolverem votar contra é difícil aprovar, e assim vai – o relator chegou ao 

consenso reunido com esse pessoal e apresentou, na Assembleia, que teríamos inicialmente uma 

proposta, o Estado hoje recebe em torno de 300 milhões por ano dessa compensação, passaria a 

receber 4 bilhões e meio por ano, sairia com um valor mais de 10 vezes, quase 25% do orçamento 

do Estado, ou seja, não é o que a gente tem direito, o que a gente precisa, o que a gente tem 

efetivamente a cobrar, mas é um  avanço significativo. Como eu disse na fala, em nome do 

Tribunal, da equipe técnica, falei com nome do Instituto Rui Barbosa de vossa excelência: esse 

status não é o que o Estado tem direito, efetivamente, mas se é o que é possível se avançar, então 

todos nós aqui temos que apoiar essa iniciativa. Eu vejo, com certo otimismo, uma questão muito 

difícil o inimigo só que temos, o Estado está unido e vejo que alguns Estados têm interesse, para 

outros Estados tanto faz para eles, aliás, para eles é melhor deixar como está, então há essa 

preocupação. O único inimigo que temos, nesse momento, seria deixar como está os Estados: “não 

vamos se meter, tanto faz”; seria o Tesouro Nacional o nosso maior inimigo, que é o Ministério da 

Fazenda que diz que não deve nada para os Estados, não reconhece a dívida e como foi dito por 

nós Tribunal de Contas e por todos os presentes, principalmente pelo Tribunal de Contas, a União 

ela reconhece, cobra e é ferrenha para cobrar dos Estados do Município, ela não esquece a dívida 

dos Estados e do Município, mas na hora de fazer essa compensação eles estão dizendo que não 

devem nada aos Estados. Então a União e a disposição do governador trabalhando e atuando em 

defesa do Estado do Pará, junto com vários outros parlamentares, ninguém discutiu política 

partidária absolutamente, discutimos o Pará, o povo do Pará, o contribuinte, houve uma 

integração não só da política em si, mas com órgãos técnicos, com a Secretaria da Fazenda, o 

Tribunal de Contas, Sindifisco e outras entidades unidas, no sentido de buscar esse benefício. 

Agradeço a consideração do Conselheiro Nelson de ter lembrado e colocado o assunto em pauta, 

acho que nós temos um avanço significativo se conseguirmos, hoje nós vamos estar representando 

a presidente na Câmara Municipal de Belém a tarde, às 15 horas, que vai a pedido da vereadora 

Marinor tratar desse assunto, que tem uma comissão da Lei Kandir, porque Belém considerando é 

perto de 1 bilhão e 900 milhões com essa questão da Lei Kandir, então há interesse total dos 

Municípios e esse recurso vindo, com certeza os Municípios vão receber também a sua parcela. 

Vamos estar debatendo esse assunto e é um assunto difícil, polêmico, não vejo sinceramente uma 

opinião pessoal, como o Congresso votar isso até o final do ano, não vejo possibilidade. Existem 

várias matérias pautadas que o Presidente da República considera e o Presidente do Congresso, o 
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deputado Maia que é do Rio de Janeiro, matérias que devem estar na frente e tudo mais, então eu 

vejo com muita preocupação essa falta, mas em não acontecendo esta pauta, realizando pelo 

Congresso vai o encaminhamento ao TCU e se for ao TCU os Tribunais de Contas do Brasil já 

estão na frente há muito tempo, porque o TCU – acredito eu – vão chamar os Tribunais para tratar 

desse assunto, porque cada Estado tem uma política, tem uma conta,  o que vai acontecer é uma 

atualização. Se chegar ao TCU sabia a ideia do Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes, quando 

sugeriram ao Sebastião Helvécio que fizesse esse levantamento pelo Instituto Rui Barbosa, que ele 

acatou e convidou o Estado do Pará, se chegar a ir ao TCU o Instituto Rui Barbosa já vai ter na 

mão um estudo bastante avançado. Além disse, tem o Conselho Nacional das Secretarias de 

Fazenda – CONFAZ, que também está em sintonia conosco fornecendo informações, ou seja, já 

estamos caminhando nessa direção. Mas o principal que eu percebi ali – não possível, obviamente 

levar a conta toda, mas já vamos avançar com uma parte significativa que o Governador reconhece 

e agradece também, obvio que não é o que ele quer, também não é o que o que eu queria, acho não, 

tenho certeza- mas, avançando este passo, podemos amanhã regularizando isso, começar a discutir 

o passivo, começar a discutir as outras coisas, o importante é dar um primeiro passo e eu acho que 

isso, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, a União foi destacada naquele momento, 

diversos partidos diferentes, pensamentos e ideologias. Eu quero agradecer mais uma vez por estar 

honrando esse casa, cumprindo com o meu papel; ao Conselheiro Nelson e a Conselheira Loures e 

aos meus colegas conselheiros que me deram essa atribuição, que eu tento e me esforço para 

cumprir; agradeço também a equipe técnica do Tribunal que esteve ontem presente na sessão 

participando e dando as informação a todos que pediam, o trabalho do Tribunal  foi destruído aos 

Deputados, ao Presidente da Assembleia, ao Governador, enfim, estamos na luta para tentar 

recuperar esse prejuízo que eu considero importante. Presidente, muito obrigado a todos mais uma 

vez, devolvo a palavra a vossa excelência.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria apenas de dizer, conselheiro Cipriano, 

muito obrigada por você ter abraçado essa causa e sempre tem o nosso apoio, vossa excelência 

sabe disso, e gostaria também, diante de todas as manifestações proferidas pelo conselheiro Luís, 

pelo conselheiro Nelson, estar de acordo com o que foi apresentado. Eu tinha uma apresentação 

para fazer hoje, mas em razão do tempo, está me instigando, conselheiro André. Os Conselheiros 

Nelson e Luís falaram sobre a questão do TCE Cidadão, mas esta corte de contas, além dessa 

alegra, conselheiro Nelson, que vossa excelência falou de ontem, de sexta-feira. Conselheiro 
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Cipriano, vossa excelência infelizmente não pode estar presente, nem o conselheiro André, mas foi 

um evento aqui no Tribunal de Contas da maior importância e eu gostaria de compartilhar, talvez 

na próxima sessão, quando estivermos todos juntos, conselheiro Nelson, e eu quero lhe 

parabenizar, porque uma ideia sua que tem 20 anos e que nós vimos um coroamento desse trabalho 

e a felicidade, conselheiro, daqueles meninos da FASEPA, com os diretores dos departamentos da 

FASEPA, mas de 60 desse meninos que tem o trabalho realizado pela FASEPA onde há diversos 

tipos de atividades, como a parte de culinária, a parte artesanal, enfim. Eles vieram aqui no 

Tribunal apresentar as amostrar dos trabalhos, das atividades que eles fazem, uma coisa bonita de 

se apresentar. Eu vou deixar, conselheiro Nelson, para a gente ver se na próxima semana a gente 

pode apresentar e falar um pouco, porque isso me deixou, no final de semana, muito feliz mesmo de 

saber que é possível. Eu sabia disso, mas a demonstração do trabalho que ele, inclusive, quando 

saem já tem um conhecimento, uma atividade que eles podem explorar, não mais aquela com que 

eles vieram, com que eles foram trazidos, mas uma atividade realmente do labor, do trabalho para 

a própria sociedade. Isso é muito bonito, eu me emocionei muito, conselheiro Nelson, e foi no dia 

do seu aniversário, acho que para você foi um dos melhores presentes, ver o coroamento de um 

trabalho depois de 20 anos, quando vossa excelência trouxe para este plenário a primeira 

oportunidade deles aqui no Tribunal, que começou com quatro dos meninos e hoje a gente mantém, 

teve uma época que houve uma paralisação, mas a alegria com que eu presenciei, eu era deputada 

estadual, a doutora Socorro Gabriel era secretaria de promoção, governador Almir Gabriel, mas 

eu gostaria de parabenizar o conselheiro Nelson, e dizer assim, eu não podia deixar muito tempo 

de externar essa alegria para o conselheiro André, para o conselheiro Cipriano, o próprio 

conselheiro Luís. Os conselheiros substitutos estiveram lá participando conosco, a conselheira 

Rosa que estava no Estado do Amazona, que também deve trazer para este plenário as atividades 

que foram aplicadas lá. Enfim, eu quero externar para vocês a minha felicidade, conselheiro 

Nelson e doutor Guilherme, agradecer aos servidores, a escola de contas, ao cerimonial, a nossa 

comunicação, aos servidores que foram lá e colaboraram; eles vão estar aqui também fazendo essa 

amostra na Casa de Plácido, se eu não me engano, no dia primeiro ou dia dois de dezembro e 

quem puder participar, seria importante. Eles se sentiram tão valorizados, conselheiro André, era 

uma alegria tamanha, o brilho nos olhos desses meninos por serem recebidos por nós, 

conselheiros, conselheiros substitutos e os servidores em peso, prestigiando, valorizando o trabalho 

deles, acho que não levaram quase nada de volta, quase tudo o que trouxeram foi adquirido com 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1944

muito carinho e muita atenção. Eu gostaria de pedir desculpas por não poder me alongar, mas 

dizer assim, conselheiro André, que vossa excelência possa assumir, juntamente com o conselheiro 

Nelson, conselheiro Cipriano, que vai nos representar e sempre que chegar, dívida com eles as 

representações, vossa excelência precisa continuar o seu tratamento, mas os dois vai ficar aqui 

para, junto com vossa excelência, com os servidores, com a nossa assessoria, para lidar todo o 

apoio, um bom trabalho, uma boa presidência essa semana, no exercício que o senhor já está 

fazendo para continuar esse trabalho, se Deus quiser, em 2019. Que Deus lhe abençoe, obrigado 

conselheiro Cipriano e conselheiro Nelson por nos proporcionarem esses momentos de felicidade, 

porque eu estou muito feliz também com esse trabalho da Lei Kandir, o trabalho do TCE Cidadão. 

E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando 

novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e onze minutos 

(11h11min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário, em exercício, do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 

Belém, 21 de novembro de 2017. 
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