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ATA Nº 5.516 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

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

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, e o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, Procurador-

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

Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta 

Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: 

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

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico as ausências do conselheiro André Teixeira 

Dias e do conselheiro substituto Daniel Mello, por motivo de força maior, e, ainda, do 

conselheiro Luís da Cunha Teixeira em gozo de férias. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia cinco (05) de dezembro 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 Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: 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 antes de determinar ao senhor secretário o seguimento da sessão, informou sobre a 

retirada de julgamento do processo n.ºs 04, em face da ausência do relator, conselheiro André 

Teixeira, ao tempo em que solicitou a inversão da pauta, processo n.º 2012/50073-2, obtendo, 

por conseguinte, a unanimidade dos pares. Então, foi dado início à pauta com o anúncio do 
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Processo nº 2012/50073-2, que cuida da prestação de contas dos Administradores e Responsáveis 

pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo de Assistência Social da Polícia 

Militar do Pará, Exercício Financeiro de 2011, responsáveis Thalles Costa Belo e Ruth Léa Costa 

Guimarães, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relatora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha, anunciando-se o impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de 

atuação nesse processo. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

pela irregularidade das contas, sem imputação de débito e aplicação da multa regimental aos seus 

responsáveis e, ainda com determinações e recomendações. Presente em plenário, a senhora Karla 

Noronha, representando a senhora Ruth Léa Costa Guimarães, promoveu sustentação oral: 

Excelentíssima senhora Conselheira, Presidente doutora Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

Excelentíssima senhora Conselheira Relatora, doutora Milene Dias da Cunha, Ministério Público 

de Contas, todos os presentes, advogados e cidadãos. Recebo os cumprimentos dessa defesa, bom 

dia a todos. Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2011, 

do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado do Pará, época em que a interessada 

atuou como diretora, mais especificamente em sete de fevereiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011. 

Seguirei um breve relatório que fiz e organizei para defender os principais pontos da interessada. 

Em auditoria feita por este Tribunal, a prestação de contas da interessada, referente ao período 

acima qualificado, concluiu-se pela irregularidade de contas. Contudo, em 2011, a referida gestora 

apresentou o balancete, ordens bancárias de repasses financeiros, notas de empenho e demais 

documentos para apreciação deste Tribunal. A Lei 6346 de 2000 dispõe sobre o Fundo de 

Assistência Social da Polícia Militar, FASPM. Em 2006 passou a integrar a estrutura orgânica, 

inclusive da Polícia Militar do Estado, com a missão de proporcionar a assistência social de 

policiais militares e de seus dependentes também. O FASPM possui uma natureza contábil 

financeira autônoma, e está vinculado à Polícia Militar do Estado do Pará, para o desenvolvimento 

exatamente da Assistência Social junto à tropa. Como bem asseverou o Procurador-Geral do 

estado em uma resposta consultiva à FASPM, ele concluiu o seguinte sobre o FASPM, não ser 

pessoa jurídica de direito público incide o instrumento de gestão financeira consistente em um 

conjunto de recursos vinculados à prestação de Assistência Social aos Policiais Militares e seus 

dependentes, desprovido de personalidade jurídica estando vinculado à PM PA. Ressalva-se que a 

aplicação dos recursos da FASPM submetem-se aos princípios constitucionais da administração 
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pública. A receita do FASPM é composta basicamente de duas fontes, fonte zero um zero um do 

Tesouro do Estado, auxílio funeral, de aproximadamente 2% do valor total e fonte zero um cinco 

um, receitas próprias, aproximadamente 80% do valor total, que são oriundas de mensalidades 

descontadas no contracheque mensal que é feito de forma opcional pelo policial militar associado 

à FASPM. Eu destaco ainda que os recursos instituídos pelas receitas próprias não se misturam 

com os recursos repassados pelo estado. Ocorre que todo controle, aplicação e utilização dos 

recursos financeiros oriundos do estado são repassados à SIAFEM por orientação da SEPOF e 

integram o planejamento orçamentário anual do FASMP. Obedecendo assim ao princípio da 

transparência dos recursos administrativos mormente quanto à execução das despesas. Imperioso 

destacar às Vossas Excelências que as ocorrências explicitadas pela auditoria programada à qual 

gerou o processo em comento relativas à prestação de contas no ano de 2011, desvirtuam-se da 

efetiva e direta responsabilização da interessada. Tal afirmativa ganha força a meu ver à medida 

que se constata a presença de um setor de orçamento e finanças da FASPM que consubstancia a 

integral competência para análise dos pontos abordados por essa auditoria. Destaco ainda que em 

algumas situações para o recebimento em específico do auxílio funeral, se constata alguns entraves 

na localização dos beneficiários para a retirada dessa ordem bancária, resultando na expiração no 

prazo de 90 dias. Diante disso, quero manifestar-me respeitosamente pelas inconformidades das 

análises expedidas à suposta responsável, uma vez que a efetiva competência dos assuntos 

abordados ou auditados melhor condiz com as atividades desempenhadas pela SEPOF, sendo 

necessária a realização do levantamento junto ao setor a devida especificação dos subitens 

sinalizados no relatório de auditoria. Friso que as primeiras despesas bem como as atividades 

desempenhadas na gestão de 2011 pautaram-se na continuidade do planejamento implementado 

pela gestão no exercício de 2010, que estava sendo processada pelo gestor anterior, senhor Thalles 

Costa. Destaco ainda que as realizações das atividades de gestão de determinado ano ao exercício 

submetem-se às formalidades estabelecidas pelo controle interno do órgão, à época, setor 

responsável pela fiscalização de todas as formalidades legais. A interessada na iminência de 

atuação pelo princípio da boa-fé exercendo o papel de gestora no ano de 2011, honrou com as suas 

responsabilidades, acreditando estar condizente com as respectivas formalidades. Frisa-se que 

antes de qualquer pagamento ou ascensão administrativa e financeira realiza minuciosa análise em 

observância aos quesitos e formalidades exigidas, em que pese, a realização dos pagamentos só 

chegava ao conhecimento da gestão para a autorização após a averiguação de legalidade por 
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parte destes setores da FASPM. Indico ainda o artigo 66 da Lei 8.666, que permite que o 

instrumento de contrato seja facultativo nos casos em que a administração puder substituí-lo por 

instrumentos hábeis, tais como carta contrato, nota de empenho de despesa e autorização de 

compra ou ordens de execução de serviço. Reitera-se que não há que se falar em ausência de 

publicidade para estas despesas realizadas. Lembrando que não houve falha, má-fé e nem dolo por 

parte da gestora em dar algum prejuízo financeiro ao FASPM e sim atender com presteza, 

celeridade e eficiência aos seus associados quando busca os serviços farmacêuticos e assistenciais 

que ali são oferecidos. Com relação ao pagamento das notas de empenho, a receita é própria e não 

depende da liberação financeira por parte da SEPOF. É proveniente de descontos mensais dos 

associados e depositados em conta corrente específica do FASPM, sem se misturar com a fonte 

zero um zero um do tesouro do estado, e devido a burocracia do SIAFEM, sempre dependeu de 

liberação de cotas orçamentárias da SEPOF. As notas de empenho como de medicamentos e 

correlatos para o abastecimento de farmácia, despesas de telefone em geral, são cotas 

orçamentárias para empenho a serem liberadas posteriormente a utilização desses serviços, 

comum na realização das despesas pelo órgão público do estado. A utilização de recursos de 

atividade, realização de serviços de assistência social quanto da realização de despesas referentes 

às notas de empenho para aquisição de pneus e hospedagem, energia, telefone, licenciamento de 

veículos e demais despesas inerentes às atividades administrativas sempre estiveram inseridas na 

atividade acima mencionada e com a devida aquiescência e autorização da SEPOF, bem como 

nunca foram questionadas pela auditoria geral do estado em suas auditorias anteriores no FASPM. 

Ocorria que mesmo havendo previsão de que a lei orçamentária anual deve ser elaborada em 

conjunto com os órgãos da administração pública estadual, a SEPOF sempre dava a palavra final 

e limitava as atividades orçamentárias que os órgãos devem seguir. Deste modo, manifesta-se pela 

apreciação das razões de justificativas mencionadas hoje e anteriormente em defesa escrita, bem 

como a análise dos documentos acostados anteriormente, de forma a provar a prestação de contas. 

Por todo o exposto, espera a suplicante que esta relatora e os demais Conselheiros acolham o 

pedido de reconhecimento das observações manifestadas, bem como a extinção do processo e 

afastamento de sua responsabilidade no período descrito do exercício financeiro de 2011, 

isentando-a de quaisquer pagamentos ou multas, posto a ausência de conduta ilícita ou 

irregularidade pela suplicante. São os termos da defesa oral, renovo meus votos de estima, bom dia 

a todos. Obrigada. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 
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na forma regimental. Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de julgar as contas 

irregulares, sem importar em devolução de valores, ficando, no entanto, aplicada a cada um dos 

responsáveis a multa no valor de R$ 4.530, 96 (quatro mil, quinhentos trinta reais, noventa e seis 

centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo estabelecido pela Resolução n.º 

18.871/2017, devendo-se adotar as recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas. 

Seguiu-se à votação: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho 

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

Sabino: Divirjo da relatora, votando pela regularidade das contas com ressalva, contidas as 

recomendações anunciadas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho a relatora. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho a divergência. Terminado o processo de votação e, tendo havido empate, apresentou a 

conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira o voto de qualidade, anunciando, então, a 

presidência que resolveu o plenário, pelo voto de desempate, acatar a posição apresentada pelo 

conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2006/51217-0, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, responsável Vicente de 

Paula Pedrosa da Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relatora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do 

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

das contas, sem devolução de valores e aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A 

presidência informou que embora regularmente notificado, o responsável supra não esteve presente 

e nem se fez representar á sessão. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as 

contas irregulares, sem importar em devolução de valores, aplicando ao responsável pelas mesmas 

as multas de R$ 4.530,96 (quatro mil, quinhentos e trinta reais, noventa e seis centavos), 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo estabelecido na Resolução n.º 18.871/2017, 

e de R$ 906,18 (novecentos e seis, dezoito centavos) em virtude da remessa intempestiva da 

prestação de contas a esta Corte. Consultado o plenário este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a 

posição da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto 

artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 
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Odilon Inácio Teixeira. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2016/50617-3, que trata o 

pedido de rescisão formulado por José Maria Gomes de Araújo, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, Relatora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições 

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

parecer escrito nos autos, opinou pela admissão do pleito rescisório apenas no tocante ao vício de 

comunicação processual suscitado, mas, no mérito, pelo seu desprovimento. A presidência tornou 

público que o peticionante, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de conhecer do presente pedido de rescisão e, no 

mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente o Acórdão n.° 54.806, de 14/07/2015. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário acatar, unanimemente, a posição da relatora. Conforme sistema 

de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51756-0, que cuida do ato de aposentadoria em 

favor de Maria Rodrigues dos Santos, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relatora 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 

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

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

deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição da relatora. 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 1999/51640-0, que rata da Inspeção 

Extraordinária instaurada junto à Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado 

do Pará, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Relator Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

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

dos autos. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de determinar o arquivamento do processo. 
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Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que proclamou a 

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

anunciado o Processo nº 2015/51194-0, que agasalha o ato de admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer já exarado nos 

autos, opinou pelo indeferimento do registro, com as recomendações ao Igeprev e à Sead e por fim 

solicitou a citação dos responsáveis pelas contratações senhores Alan Gomes Moreira e Alice Viana 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de indeferir o registro. Seguiu-se à votação: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De acordo com o relator. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, invocando preceito 

regimental, solicitou vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela 

Presidência. 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, a presidência 

anunciou os assuntos atinentes à matéria administrativa: Submeto à apreciação dos senhores 

Conselheiros sugestão de arquivamento do Processo de número 2017/52830-2 que trata da 

consulta formulada pela extinta Secretaria de Estado de Governo, a Corregedoria desta Corte de 

Contas após constatar o extravio dos autos adotou medidas cabíveis para sua recuperação, 

entretanto as mesmas restaram infrutíferas. Esta presidência após ser cientificada pelo 

Excelentíssimo senhor Conselheiro Corregedor Doutor Odilon Teixeira adotou as medidas 

previstas no Regimento Interno para restauração dos autos, inclusive solicitando manifestação do 

consulente que até a presente data não demonstrou interesse no prosseguimento do feito. Está em 

discussão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.976, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência deu 

sequência à pauta administrativa: Submeto ainda à consideração plenária as propostas de 

resolução que tem por objeto a implementação do sistema e-jurisdicionado para recebimento 

eletrônico das prestações de contas anuais de gestão, bem como a instrução normativa referente à 
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composição das referidas contas com as considerações apresentadas pelo Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, Corregedor, tendo destas sido feita a prévia distribuição aos 

demais Conselheiros desta Corte de Contas. Está em discussão. Como ninguém discute, está em 

votação. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo as matérias 

consubstanciadas nas Resoluções nº 18.974 e 18.975, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: senhora Presidente, queria destacar as 

observações, foram todas elas pertinentes Conselheiro Odilon, de maneira que eu estou 

inteiramente de acordo com o texto final. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência como coordenador juntamente à 

SETIN e à SECEX tiveram uma preocupação muito grande, antes mesmo de apresentar, teve a 

preocupação de Vossa Excelência e depois de apresentadas as propostas, o Conselheiro Odilon 

apresentou emendas que foram acatadas. Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro Odilon 

Teixeira, Conselheira Rosa Egídia. Esta presidência convida a todos os senhores para encerrarmos 

o ano de 2017 com o evento TCE Cidadão no dia 13 de dezembro às 09:30 um encontro pelo Dia 

Nacional de Combate à Corrupção e o evento será no Monte Tabor, localizado na Travessa 

Cruzeiro, 404, em Icoaraci. Nós convidamos todos os Conselheiros, Ministério Público, 

Conselheiro Substituto para encerrarmos esse ano com muita alegria após termos recebido, 

inclusive, tantas honrarias por esse projeto, tem uma programação com os alunos deste espaço. O 

Monte Tabor é uma escola religiosa e nesse dia nós vamos encerrar o ano, as atividades do projeto 

TCE Cidadão através da Escola de Contas. Nós também gostaríamos de convidar após essa sessão 

porque agora nós vamos também pedir ao nosso douto plenário a pedidos do nosso secretário de 

representação de Santarém e Marabá, hoje eles vão fazer uma apresentação rápida para todos nós 

aqui e após a apresentação deles nós convidamos todo o plenário, todos os servidores para 

assistirmos a Cantata de Natal do coral que irá apresentar, inclusive o Ministério Público também 

está convidado para assistir uma proposição do Conselheiro Nelson Chaves a partir de hoje após 

as sessões plenárias nosso coral estará apresentando para todos nós do Tribunal de Contas e para 

as pessoas que nos visitam ou aos passam aqui pelo nosso Tribunal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, deixa até eu dizer 

agora para o plenário essa questão da Cantata para não parecer uma pieguice que eu estou 

fazendo, isso é demanda da sociedade, a cantoria e o nosso coral, que tive a honra de fundar. Ele 

foi estabelecido na outra presidência da Conselheira Lourdes e denominado com justiça à 
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Conselheira Eva Anderson por proposta do Conselheiro Cipriano. A apresentação aqui tem, aliás, 

abrilhantado muito a sessão nessa Casa e até outros eventos, esse coral que eu considero 

extraordinariamente afinado, muito bem dirigido pelo maestro Jeremias. A demanda da sociedade 

chega, de maneira que eu fui um porta-voz de amigos meus que trouxeram essa lembrança pelo que 

assistiram aqui no Círio e pediram que no evento do Natal que o coral pudesse marcar posição do 

Tribunal nesse festejo com as vozes do coral, reivindicação dessas pessoas. Então foi uma demanda 

e aí submeti à consideração dos colegas, da Conselheira, mas o maestro, Conselheiro Cipriano, é o 

maestro Jeremias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu queria saber, tenho um assunto só para dar conhecimento ao 

plenário e a todos que nos escutam sobre um assunto que eu considero importante para o Tribunal 

e para o estado, mas eu queria que Vossa Excelência dissesse o momento, se eu faço agora ou se eu 

espero. Eu já cumprimentei a todos com muita alegria, conversando, eu converso com o 

Conselheiro Nelson bastante sobre essa questão, principalmente do que o Tribunal tem trabalhado 

referente aos prejuízos causados pela Lei Kandir ao estado do Pará, principalmente, ao Brasil 

inteiro, diversos estados e municípios e ao estado do Pará. Então o Tribunal, Vossas Excelências já 

sabem todo o histórico desta questão, a gente tenta manter os colegas informados, desde 2011 o 

Tribunal levantou essa questão que foi amplamente divulgada, houve interesse de todos e teve a 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão do governador em 2013 e teve o julgamento 

agora, ano passado, reconhecendo, dando o julgamento do Supremo favorável à ação proposta 

pelo estado, determinando prazo para que o Congresso Nacional definisse a questão da reposição 

desses prejuízos que passam de 30 bilhões de reais ao estado do Pará, e passa de 570 bilhões de 

reais a todos os estados da federação brasileira. E de lá para cá vem ocorrendo essa luta, vamos 

dizer assim, que o Tribunal de Contas tem participado de forma importante e decisiva, digo assim, 

com humildade, mas as grandes questões do estado, como essa por exemplo, eu digo graças a Deus 

e agradeço aos Conselheiros por isso, estamos todos trabalhando juntos com relação à várias 

questões do estado. Quando se trata de uma questão importante do estado do Pará o Tribunal de 

Contas está presente, graças a Deus nós estamos tendo esse trabalho e essa consideração por parte 

do estado lato sensu. Nós tivemos uma reunião na Assembleia Legislativa convocada pelo 

Congresso Nacional, onde o presidente de comissão mista do Congresso, que está para deliberar 

sobre a questão da Lei Complementar que vai repor os prejuízos aos estados e o Relator da 

comissão convidou o Tribunal de Contas para participar de um debate de uma audiência pública, 
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de uma sessão com o objetivo de tratar sobre essa questão, inclusive um relatório prévio que foi 

feito pelo Relator da comissão, que é o deputado Priante. E o Tribunal foi, estava presente o 

governador do estado, presidente da Assembleia, três deputados federais e várias entidades de 

representação do estado e de outros estados. De lá para cá tivemos várias ações, Presidente, que 

consideramos importante o que aconteceu. No último dia 29/11 o senador Flecha Ribeiro, que 

apresentou uma proposta ao Senado da República e foi à Comissão de Justiça, a proposta do 

senador que extingue a Lei Kandir, põe fim à Lei Kandir foi aprovada na Comissão de Justiça no 

dia 29 de novembro, agora recente. Então a Comissão aprovou e aí vai dar aos estados da 

federação o poder voltar a cobrar os impostos, permitindo assim que o estado possa imediatamente 

começar a receber esse dinheiro. Não fala, no entanto, Conselheiro Odilon, no passado, nos 

prejuízos, só fala que a partir da aprovação desta lei proposta pelo senador Flecha Ribeiro – é 

uma PEC, 37 – os estados todos teriam direito a cobrar o ICMS, o que a Lei Kandir proíbe. E 

teve o apoio integral do estado de Minas Gerais, com todos os integrantes, o estado do Pará 

com o senador Flecha Ribeiro foi o autor da proposta e agora essa proposta, com relação a 

esse assunto que extingue a Lei Kandir foi aprovada na Comissão de Justiça e vai ao plenário 

do Senado para deliberação. Eu quero fazer o registro que é um debate muito grande, muito 

importante para os estados, principalmente ao estado do Pará, não é exatamente o que a gente 

pretende, vamos dizer assim, o ideal para o estado do Pará, mas é um avanço significativo. Ela 

libera os estados para cobrar, não deixar quitado o prejuízo, passado, ao contrário, deixa a 

oportunidade de discutir com relação a isso, mas estanca imediatamente esse prejuízo que vem 

causando ao estado do Pará. Então eu acho que não só o Tribunal, como os próprios 

parlamentares que representam o povo do Pará em Brasília, está tendo essa integração União 

com o Poder Executivo aqui, o governado, o Tribunal de Contas apresentando o seu dado 

técnico imparcial, independente, sem custo para ninguém, aliás é uma contribuição que eu 

acredito ser dever do Tribunal também apresentar esse tipo de informação e dados e acho que 

é uma vitória significativa com relação a essa questão da proposta que vem extinguir a Lei 

Kandir e que já foi aprovada na Comissão de Justiça do Senado. Outro ponto Presidente, 

importante. No último dia seis agora, ontem, o Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional 

fizeram um estudo nos estados da Federação, um levantamento para dar uma espécie de 

ranking, Conselheiro Odilon, Conselheiro Nelson, uma classificação da posição dos estados, 
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Doutor Antônio Carlos, com referência à posição de cada estado, levando em consideração o 

equilíbrio das contas. E aí essa classificação teve um código, Conselheiro Nelson, por exemplo 

letra A é quem considera em equilíbrio e é considerado de forma excelente, o estado mantém o 

equilíbrio das contas, está com suas contas em dia, tem uma capacidade de endividamento, ou 

seja, pode pedir empréstimo, há um equilíbrio, uma condição muito boa de administração, de 

gestão desses estados, letra A. Letra B mediana e assim vai, letra C, letra D péssima condição. 

Então esse documento que foi publicado e saiu nos jornais do Brasil, no Jornal Econômico 

Valor, Folha de São Paulo e outros jornais, colocando a situação dos estados da Federação 

brasileira, emitido pelo Tesouro Nacional, pelo Ministério da Fazenda. Esse documento, 

alguém pode perguntar: “mas Conselheiro, serve para quê?”, isso é uma espécie de certidão e 

que eles podem apresentar e dizer: “o nosso estado, pelo Ministério da Fazenda é classificado 

como categoria A”. E para nossa alegria Presidente, o estado do Pará ficou com nota A, dois 

estados da Federação brasileira obtiveram essa posição, foi o estado do Pará e o estado do 

Espírito Santo. E aí Presidente, mostra mais uma vez o equilíbrio das contas do estado, a 

liquidez, a capacidade de endividamento, o que obviamente deixa a condição do estado do 

Pará em uma condição especial perante a União, no sentido de fazer qualquer tipo de 

financiamento, acordo, parcelamento de dívida, ou seja, deixa o estado do Pará nessa 

condição. Então é cumprimentar os gestores dos estados, o governador Simão Jatene e sua 

equipe e cumprimentar o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, a Assembleia 

Legislativa que participa diretamente disso porque a Assembleia avalia o orçamento, aprova o 

orçamento, aprova as contas, o Tribunal de Contas analisa as contas, emite recomendações ao 

estado para melhorar efetivamente esse planejamento, essa questão. Então eu acho que todo o 

estado liderado pelo governador Simão Jatene, merece o reconhecimento dessa questão. Eu 

queria dar alguns dados rapidamente, imagine só Conselheiro Nelson se nós tivéssemos 

recebido o dinheiro que é devido ao estado da Lei Kandir, nós estaríamos em uma condição 

muito melhor. Presidente, faço essa colocação lembrando sempre que o estado tem mais de 30 

bilhões para receber do governo federal com relação à Lei Kandir e quem recebeu a letra A do 

Ministério da Fazendo foi o Pará e Espírito Santo; letra B vem diversos estados como Alagoas, 

Amazonas, Paraíba, Maranhão; letra C Bahia e tudo mais e a letra D, que é a pior de todas, 

fracasso total, problema sério, estão os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul com 
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todos os seus problemas de endividamento, a receita não bate com as despesas, total 

desequilíbrio, desarrumação, é uma questão realmente extremamente preocupante para os 

brasileiros, principalmente quem mora nesses estados. Então é com alegria que eu dou essa 

informação, foi publicada pelo Ministério da Fazenda essa avaliação em vários jornais do 

Brasil como por exemplo, cito aqui que o Doutor Valino me trouxe as informações agora, do 

Jornal Valor Econômico publicando essas informações para todo o Brasil. Presidente, agora 

eu me refiro, para finalizar com relação a essa questão, o jornal de hoje foi publicado uma 

matéria “Câmara aprova compensação para os estados com relação às perdas” e chama 

atenção dizendo, dá um destaque, os deputados aprovam projeto de lei para cobrir a Lei 

Kandir, tratar dos Refis e outros mais. É importante registrar que o estado vai receber 

recursos sim, mas essa compensação de hoje que é um bilhão e 900 milhões de reais é o que o 

estado já recebe anualmente, que é muito aquém, muito menor do que teria direito a receber e 

obviamente que todo recurso que vem é importante receber e é importante registrar o 

recebimento dessa questão. Eu conversando com o Conselheiro Nelson, ele até me solicitou 

“como tu estás conduzindo esse processo, indicado por nós nessa questão da Lei Kandir, é bom 

tratar e atualizar essas questões para todo o Tribunal, todos e nos escutam com relação a tudo 

que vem ocorrendo com relação à Lei Kandir”. A Câmara dos Deputados aprovou o relatório 

prévio da comissão mista que teve autoria do deputado José Priante, vai agora ao plenário, 

está uma luta danada lá em Brasília, no Congresso para colocar em pauta esse projeto que 

vem exatamente compensar o estado em 39 bilhões de reais distribuídos aos estados. Hoje, o 

estado recebe, até por essa notícia que foi aprovado lá um bilhão e 900, se a Câmara aprovar 

o relatório da comissão mista, do deputado José Priante, passaria a receber anualmente 

quatro bilhões de reais, então é uma compensação que foi noticiado hoje? É, mas o mínimo que 

a gente espera são os quatro bilhões que já foram aprovados na comissão mista da Câmara 

dos Deputados e que deve ir ao plenário agora. Então quero aqui, com isso, agradecer a 

parceria, o apoio do Conselheiro Nelson Chaves que tem conversado muito comigo, 

preocupado com relação das questões importantes do estado do Pará, o Tribunal de Contas 

está atento a isso, a presidência, a Conselheira Lourdes Lima tem dado todo o apoio com 

relação a essa comissão de estudos. O Doutor Valino trouxe agora para a gente, através da 

comissão, as informações mais atualizadas, nós estamos acompanhando isso de perto e dizer 
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que toda vez que o Tribunal é acionado, o Tribunal se coloca à disposição e está presente para 

colocar os números de forma imparcial, independente e verdadeiramente o recurso que o 

estado tem direito, independentemente de posicionamento político, partidário. E este relatório 

foi apresentado também, como Vossas Excelências já sabem, ao Instituto Rui Babosa dizendo o 

que cada estado da Federação brasileira tem direito a receber, foi reconhecido pelo Instituto 

Rui Barbosa, Conselheiro Sebastião Helvécio e foi reconhecido por todos os estados, 

principalmente o mais importante, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e outros, o relatório 

apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. Então coloco de forma atualizada à 

Vossas Excelências a matéria publicada hoje, “Câmara compensa os estados por perdas”, é 

dinheiro que vai entrar para os estados, mas não é nem de longe, vamos dizer assim, a luta que 

estamos fazendo a união do estado para que o estado venha a receber, em vez de por exemplo, 

nesse caso aqui de recurso que compensa a Lei Kandir, um bilhão e 900 milhões, passaria 

imediatamente para quatro bilhões por ano, o estado teria direito no montante de 39 bilhões de 

reais. Então eu acho que é uma luta difícil, não é fácil conseguir, mas o estado está indo bem, o 

governador está se empenhando, o Tribunal de Contas está atuando, a gente percebe a união 

dos parlamentares nesse sentido de trazer os recursos para o estado do Pará porque a 

população está atenta, Presidente. E uma questão dessa, tão relevante para o estado do Pará, 

acredito que todos os parlamentares, seja da Câmara Federal, 17 deputados federais e os três 

senadores, devem, com certeza absoluta, dar total, integral, irrestrito apoio a esta luta pelo 

estado do Pará receber essa compensação dos prejuízos da Lei Kandir, então acho que a gente 

está no caminho certo, já temos avançado em muita coisa que se considerava impossível, mas 

já demos alguns passos que eu considero importante. Com isso agradecendo ao Conselheiro 

Nelson pelas sugestões e apoio e agradecendo também, em nome do Doutor Valino, a todos 

que integram a equipe que trabalha com relação a colher os dados do prejuízo causado pela 

Lei Kandir ao estado do Pará e ao Brasil. Agradeço a paciência de Vossa Excelência, tento 

com isso, dar uma satisfação ao Tribunal e à sociedade da atuação do Tribunal com relação a 

essa questão. Muito obrigado Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu quero parabenizar e avalizar aqui o que 

diz o Conselheiro Cipriano porque ele, nessa comissão que honra essa Casa, é o representante 

de todos nós porque foi designação oficial do plenário e está fazendo isso com muita eficiência, 
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muito interesse, de forma que nós temos que estar aqui sempre atentos ao que ele demonstra. 

Acho que o Tribunal tem contribuído com isso, é uma ação que dá a nós uma responsabilidade 

imensa e o Tribunal não poderia ficar ausente desses debates. Tenho certeza, tenho escutado 

manifestações, não só da área pública, mas também de empresários, iniciativa privada, os que 

trabalham nesse sentido louvando exatamente a atuação, Conselheiro Cipriano, de Vossa 

Excelência, do Tribunal, de estar pelo menos atento e acompanhando, não só estar atento, é 

estar acompanhando isso, de maneira que eu parabenizo Vossa Excelência pela oportunidade 

do tema, é importante que a gente sempre esteja pensando nisso. E eu quero, rapidamente, vou 

fazer isso brevemente, dizer que uma outra preocupação devemos sempre, Presidente, ter em 

mente. No ano de 2019, provavelmente, as projeções indicam nesse sentido, o Pará 

ultrapassará o estado de Minas Gerais na produção de minério. De um lado nos exaltamos 

com isso, o Pará novamente, grandiosamente colabora com a balança comercial brasileira, 

com as nossas exportações e de outro lado, eu acho que a nossa geração e acho dos que nos 

sucederão, nós temos aqui alguns exemplos ocorridos no nosso estado, também como no estado 

do Amapá, que não desejamos que se repita. E esse cuidado aqui, Conselheiro traz tão bem 

aqui da imediata remuneração da Lei Kandir por aquilo que vamos discutir o que está para 

trás, mas vamos já partir daqui para a frente, cobrar o que é devido ao estado do Pará e eu me 

preocupo muito com a questão ambiental. Vossa Excelência mesmo esteve em Santarém na 

auditoria ambiental, nós falamos muito aqui ambiente e acho que já poderíamos pensar nesse 

sentido, relembrando por exemplo Carajás, Tucuruí, a Serra do Navio no Amapá, 

imediatamente, Tucuruí é uma hidrelétrica, mas há uma chegada de uma população numerosa, 

muitas vezes muito acima da população municipal, então logo o investimento acaba, os nossos 

irmãos amapaenses diziam que lá na Serra do Navio não restou nem o apito do trem porque 

depois acabou lá o manganês, nem o apito do trem se ouve mais e ficaram lá gravíssimos 

problemas sociais, como nós testemunhamos na região Sul do Pará, no que se refere a essa 

parte da extração mineral e também na cidade de Tucuruí que é um polo, aquela cidade por 

exemplo em um determinado instante construiu aeroporto para pousar Boeing, estrutura da 

Camargo Corrêa, os técnicos, a prestação de serviço e se revelou logo depois um quadro 

social, é isso que devemos prestar atenção também Conselheiro Cipriano, que nessas buscas 

todas do aumento da nossa exportação a obrigação que paralelamente seja feito isso dos 
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investimentos sociais. Porque a população que vem em busca de trabalho, de renda, de 

ocupação, vem para o nosso território, já demanda o governo do estado aumento nos gastos da 

saúde, da educação, da segurança, então logo esses investimentos terminam, eles serão 

exauridos ao longo de tempo, veja que a mina de Carajás já se antecipa no horizonte em que 

aquele minério poderá ser explorado e milhares de pessoas que de repente ficam sem emprego. 

Questão do reflorestamento planejado, nós temos experiências vitoriosas em tantos países, 

Austrália por exemplo, Cipriano deve se lembrar aqui, Deli, Canadá e nós temos que prestar 

atenção nisso. Então acho que é um tema que está permanentemente e ninguém pode ignorar o 

ambiente, já está chegada a hora que nós possamos também dar uma olhada nisso, estar 

preocupado com isso e oferecer alguma contribuição que eu tenho certeza que há a 

possibilidade disso. Então queria cumprimentar, festejar esse momento e dizer que é muito 

importante que a gente esteja atento a temas que influenciam diretamente a vida da população 

no nosso estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, quero agradecer a consideração do Conselheiro Nelson e o apoio 

que ele tem dado não só a mim e à comissão. É tão importante o assunto que ele coloca, da 

preocupação, da compensação da Lei Kandir, mas pessoalmente observar o presente para 

planejar o futuro porque isso aconteceu no Amapá, como ele bem disse e eu tive a 

oportunidade de ver o prejuízo causado ao estado, ao meio ambiente, à população. Eu tive a 

oportunidade de ser Relator de uma CPI criada na Assembleia para verificar essa questão do 

trabalho da Vale do Rio Doce do Pará e nós fomos ao estado do Amapá e verificamos de perto, 

ouvindo a Assembleia e toda a população, Ministério Público de lá, Assembleia de lá, o quanto 

foi grande o prejuízo que ficou no estado Amapá. E é irrecuperável, tem lá a reposição das 

árvores e tal, mas o rejeito e outras coisas mais que ficaram para o estado do Amapá, 

desemprego, uma série de questões que ocorreram lá que é importante sim pensar no estado, 

essa questão hoje e preparar para o futuro. E olha que está sendo avisado isso há muito tempo, 

essa discussão nós já estamos desde hoje e antes já falando, todos nós para que tenha um 

projeto responsável. Como ele disse, existe no Canadá, na Austrália e em outros países que há 

exploração de minério, de madeira e tudo mais e a coisa é feita de forma responsável, fazendo 

o presente e construindo o futuro para aqueles países, aquelas pessoas, então o estado do Pará 

também não pode ser diferente. Agora eu queria fazer aqui uma manifestação rápida do meu 
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repúdio e da minha insatisfação, até indignação de ver o estado do Pará se apresentar para o 

Brasil como categoria A e agora na hora de receber os prejuízos que a própria união criou 

para o estado é a maior dificuldade de repassar os recursos que o estado tem direito de 

receber. Então isso, vejam bem Conselheira Rosa, quem foi que recebeu o maior recurso do 

governo federal nos últimos tempos se não foi o estado do Rio de Janeiro, que está quebrado, 

falido, quer dizer, é premiado porque geriu mal, porque administrou mal, porque desviou, 

porque deixou os servidores e o povo do Rio de Janeiro no estado que está, ele é premiado por 

isso. E quem fez o dever de casa, administrou bem, cortou, sangrou na carne tem que ficar de 

pires na mão pedindo: “me pague o que vocês me devem”, pelo amor de Deus, isso é de se 

indignar. Então eu acho que não só eu como toda a população paraense se sente, primeiro feliz 

de ver o estado em situação de equilíbrio e reconhecido, agora com muita tristeza e indignação 

de não ter as suas devidas compensações e reconhecimento, que deixa claro que a impunidade, 

uma vez que se administra mal e acaba sendo premiado como foi o estado do Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul e outros mais, e o estado do Pará fica nessa questão. Então senhora 

Presidente, eram essas observações, agradecendo as palavras do meu colega Conselheiro 

Nelson, que tem nos ajudado nesse projeto. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, Vossa 

Excelência tem empenhado essa luta, nós somos testemunhas desde quando Vossa Excelência 

assumiu, se preocupou em pedir à sua equipe para fazer o levantamento, levou até o 

governador os dados concretos do prejuízo que o estado vinha tendo e começou essa luta, a 

gente sabe que não é de agora, já são alguns anos, mas eu acredito que nós vamos chegar ao 

momento em que nossas vozes poderão ser ouvidas. Vossa Excelência continua indignado e 

preocupado e a gente parabeniza Vossa Excelência por essa luta e quando o Conselheiro 

Helvécio ouviu os dados no nosso fórum, ele disse que o IRB vai também até porque o estado 

de Minas Gerais, o estado qual ele já foi presidente, está sofrendo as consequências danosas, 

desastrosas em razão dessa falta de justiça para com os estados produtores, aqueles que dão o 

lucro realmente, mas ficam com o prejuízo. Então parabéns à Vossa Excelência também e 

continue, que nós estamos aqui, todos, irmanados para que o nosso estado e os estados 

produtores possam ter as suas compensações. Agora eu gostaria de convidar o nosso servidor 

e secretário da unidade de Marabá, Doutor Alexandre Melo da Costa para que ele possa nos 
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apresentar o trabalho que a equipe que também vem realizando suas atividades lá na regional 

de Marabá e que nos representa, possa apresentar as atividades durante o ano de 2017. 

Manifestação do Senhor Secretário da Regional de Marabá Alexandre Melo da Costa: Bom dia 

a todos. Primeiramente eu gostaria de saudar e agradecer a Presidente do Tribunal de Contas 

do Estado, Conselheira Lourdes Lima, demais Conselheiros, Conselheiros Substitutos, 

representante do Ministério Público de Contas e todos aqui presentes. Eu gostaria também de 

agradecer a todos aqueles que participaram, de uma forma direta ou indireta, para que a 

regional de Marabá desenvolvesse as suas atividades. A regional de Marabá conta com uma 

equipe técnica de dois servidores, eu como secretário de representação, o Fábio Costa com 

subsecretário, nós temos uma equipe de apoio, são dois, Sargento Edilson Albuquerque da 

Polícia Militar, que cuida da segurança da regional e a senhora Ivanusa que trabalha nos 

serviços gerais. Aqui, na verdade trata dos 37 municípios que estão sob a jurisdição do R dois 

de Marabá, que estão todos localizados na região Sul e Sudeste do estado. Quanto à função 

fiscalizadora do Tribunal de Contas, a regional de Marabá em parceria com a Secretária de 

Controle Externo realizou sete auditorias, todas na área de saúde, sendo uma no décimo 

primeiro Centro Regional de Proteção Social em Marabá, referente ao exercício de 2016, essa 

foi concluída, além das auditorias referentes ao exercício de 2012, 13 e 14 no Hospital 

Regional de Conceição do Araguaia, também foram concluídas. Além destas, foram realizadas 

mais três auditorias no décimo segundo Centro Regional de Proteção Social em Conceição do 

Araguaia, referentes ao exercício de 2011, 12 e 13, essas encontram-se em andamento. 

Portanto, foram sete auditorias realizadas pela regional de Marabá, todas na área de saúde, 

somando 71 milhões de recurso fiscalizado. Além dessas auditorias programadas, também a 

regional participou em parceria com a Secretaria de Controle Externo de três inspeções 

extraordinárias, uma no município de Redenção na área de educação, essa foi concluída e 

duas em Conceição do Araguaia, no décimo segundo Centro Regional de Proteção Social e no 

Hospital Regional de Conceição, essas duas encontram-se em andamento. Quanto à 

qualificação profissional dos jurisdicionados, o R dois Marabá em parceria com a Escola de 

Contas Alberto Veloso realizaram três cursos com 147 participantes que vieram de 14 

municípios que estão sob a jurisdição do R dois. Os três cursos foram realizados na unidade 

regional de Marabá, no auditório, um curso de execução orçamentaria e financeira, inclusive 
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foi ministrado pelo nosso colega, o Antônio Carlos que é o secretário de representação de 

Santarém. Além dos cursos de celebração e prestação de contas de convênios e noções básicas 

de controle externos, que foram ministrados pela nossa colega auditora de controle externo 

Andrea Cavalcanti, que na oportunidade eu gostaria de agradecer aos dois colegas pelo 

empenho que eles ministraram o curso. Esses aqui são registros, são as fotos dos cursos que 

foram realizados lá, eu gostaria também de observar que esses cursos não tiveram ônus para o 

Tribunal. Aqui era o curso de celebração e prestação de contas de convênio, noções básicas de 

controle externo ministrados pela nossa colega Andrea Cavalcanti, foi agora em novembro. 

Eventos em parcerias com outras entidades, quanto aos eventos dessa natureza a R dois de 

Marabá participou em apoio às entidades de cinco eventos, aqui por exemplo foi o evento 

realizado pela delegacia do CRC, referente à solenidade da entrega de carteira dos novos 

contadores, aqui foi outro evento em parceria com o R dois, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Marabá referente ao primeiro seminário de enfrentamento ao trabalho infantil. 

Durante esse evento, a Prefeitura convidou, solicitou à R dois de Marabá que apresentasse o 

projeto TCE Cidadão, idealizado pelo Conselheiro Nelson Chaves. Quanto à representação da 

presidência, por cinco oportunidades a R dois de Marabá representou com muita honra a 

presidência, Conselheira Lourdes Lima. Esse evento foi realizado pela Jucepa lá em Marabá, 

na OAB, foi o segundo fórum intermunicipal integrado ao Pará e na oportunidade a R dois de 

Marabá apresentou palestras sobre prestação de contas públicas, são registros, fotos. Também 

esse é outro evento realizado na Câmara Municipal de Marabá onde a R dois de Marabá 

representou a presidência, esse evento foi referente à filiação da Escola do Legislativo de 

Marabá junto à Associação Brasileira do Legislativo. Aqui também a R dois foi convidada, o 

Tribunal de Contas foi convidado a apresentar o projeto TCE Cidadão, pela Câmara 

Municipal. Quanto ao projeto TCE Cidadão nas escolas, a R dois de Marabá realizou 23 

ações, alcançando mil 685 alunos em quatro munícipios, além de Marabá foi realizado, o 

projeto chegou também a São João do Araguaia, Eldorado dos Carajás e Conceição do 

Araguaia, totalizando 23 ações. Nos municípios de São João do Araguaia, Eldorado e 

Conceição do Araguaia também não houve custo para o Tribunal. Aqui são registros, por 

exemplo aqui um TCE Cidadão realizado na Escola Pequeno Príncipe, aqui na Instituição 

Estação do Conhecimento Lar Fabiana de Cristo. Gostaria de ressaltar que esses eventos 
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realizados em outras instituições, como por exemplo no Lar Fabiana de Cristo que é do 

terceiro setor, foi a convite dessas instituições. Na verdade, tanto os órgãos da administração 

pública municipal de Marabá como outras instituições do terceiro setor têm solicitado a 

apresentação do projeto TCE Cidadão. Aqui é outro evento realizado do projeto TCE Cidadão 

em Marabá, a Escola Darci Ribeiro e aqui em Eldorado dos Carajás, com a participação de 

mais de 200 alunos em Eldorado. Quanto ao projeto TCE Cidadão Universitário, a R dois de 

Marabá em parceria com a Escola de Contas Alberto Veloso realizou três eventos, foram três 

palestras, alcançando 285 alunos. Aqui por exemplo foi na Faculdade Metropolitana, o polo 

em Marabá e mais dois eventos, duas palestras realizadas na UEPA e na Unopar em 

Conceição do Araguaia. Quanto à qualificação dos servidores, a R dois de Marabá participou 

de oito eventos, tanto em Belém quanto em Marabá e por exemplo, a R dois se fez presente aqui 

no oitavo fórum; também no curso de competências gerenciais e liderança, realizados em 

Belém; e também em Marabá nos cursos que foram realizados lá no auditório da regional. 

Quanto às orientações técnicas, a R dois de Marabá por duas oportunidades recebeu visita do 

décimo primeiro Centro Regional de Marabá da SESPA e lá ela solicitou informações sobre a 

prestação de contas referente ao exercício de 2016 e realizamos, informamos, tratamos de 

alguns assuntos como prazos para prestação de contas e compras emergenciais, além de outros 

assuntos também, voltados para a prestação de contas de 2016. Visitas institucional, a R dois 

de Marabá realizou quatro visitas institucionais, aqui por exemplo na Prefeitura Municipal de 

Marabá, nós realizamos visita junto à Prefeitura e fomos recebidos pelo prefeito e na 

oportunidade nós conversamos sobre a prestação de contas de convênios, além de apresentar 

ao prefeito o projeto TCE Cidadão e o projeto TCE Cidadão Universitário. Na oportunidade 

também senhores, presentamos o prefeito com o livro de Serzedello Corrêa, “O Fascinador do 

Rei”. Assim como também durante a visita na Câmara Municipal de Marabá, onde tratamos de 

alguns assuntos como projetos sociais, tanto da câmara como do Tribunal de Contas, no caso 

do projeto TCE Cidadão e lá também presenteamos o presidente da câmara com o livro de 

Serzedello Corrêa “O Fascinador do Rei”. Quando a sessão do espaço da R dois de Marabá, 

em cinco oportunidades o auditório da R dois foi cedido a outras instituições, aqui por exemplo 

ao Sindicato dos Jornalistas do Pará para o primeiro encontro dos jornalistas do Sul e Sudeste 

do estado, além desse também a R dois cedeu o espaço, o auditório à delegacia do CRC, ao 
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décimo primeiro Centro Regional de Proteção Social e à Receita Federal do Brasil. Aqui nós 

trouxemos o resumo de todos processos, expediente recebidos e tramitados na R dois de 

Marabá durante o exercício de 2017, foram 459 expedientes e processos recebidos e 

tramitados na R dois. Quanto à atividade administrativa, aqui também nós trouxemos, fizemos 

o resumo de todas as atividades, são dados estatísticos de todas as atividades administrativas 

desenvolvidas durante o exercício de 2017, foi um total de 510 atividades administrativas. Eu 

gostaria de ressaltar a todos, para finalizar, da importância da presença do Tribunal de 

Contas na região Sul e Sudeste do estado, seja através das regionais ou através do projeto TCE 

Cidadão, TCE Cidadão Universitário e de outros cursos. O Tribunal de Contas tem a principal 

função fiscalizadora, logicamente, mas é indispensável que o Tribunal de Contas se faça 

presente, eu estou sentindo isso, é a experiência que eu estou vivendo agora, é uma experiência 

diferente que eu gostaria, inclusive, de agradecer a oportunidade dada, Presidente, também 

aos demais Conselheiros e é uma experiência que eu tive lá e estou vivenciando e eu estou com 

uma outra visão, hoje eu tenho uma outra visão realmente, é necessário que o Tribunal de 

Contas esteja presente, não só como órgão fiscalizador, mas sim como órgão orientador 

através dos seus projetos orientadores e também mantendo, nas próprias regionais que se 

fazem presentes, em Marabá e também em Santarém, eu acredito que essa é realidade, nosso 

colega Antônio deve estar vivenciando agora. Assim eu termino aqui a minha apresentação, 

gostaria de agradecer a oportunidade Presidente, Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, 

Conselheira Rosa, Conselheiros Substitutos também, pela oportunidade que foi dada a mim, 

muito obrigada, bom dia a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem, eu gostaria de 

convidar o nosso servidor, nosso secretário Alexandre para vir ao centro. Peço ao Conselheiro 

Nelson Chaves que faça a entrega do certificado como facilitador e Vossa Senhoria leva 

também o certificado do seu colega Fábio que não está presente. Vamos aplaudir o nosso 

colega que nos representou. Parabéns Doutor Alexandre, pela nova experiência que substituiu, 

mas o melhor aplauso você fez, foi entregar o diploma como facilitador que a Escola de 

Contas, a presidência, todos os Conselheiros fazem aos seus facilitadores. Nós tivemos aqui na 

última sessão plenária a entrega, e reservamos para entregá-los hoje o seu e o do Doutor 

Antônio Carlos que vai receber também logo mais o certificado. Parabéns, que Deus lhe 
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abençoe, após a apresentação do Doutor Antônio Carlos certamente os nossos Conselheiros 

vão se manifestar, mas parabéns viu? Agora eu passo a palavra ao Doutor Antônio Carlos, que 

irá se manifestar, apresentar os trabalhos realizados pela regional de Santarém. Os dois, o 

Doutor Antônio Carlos com a experiência que levou de Marabá para Santarém e o Doutor 

Alexandre uma nova experiência na vida dele enquanto servidor que já nos falou da sua 

alegria, da importância do trabalho. Manifestação do Senhor Secretário da Regional de 

Marabá Antônio Carlos Salles Ferreira Junior: Bom dia. Excelentíssima Presidente Conselheira 

Lourdes Lima, em seu nome eu cumprimento os demais Conselheiros, membro do Ministério 

Público Doutor Felipe, os demais servidores e ouvintes desta sessão. Eu vou fazer uma breve 

apresentação das atividades que foram desenvolvidas lá na regional de Santarém, o nosso 

período de cortes foi de janeiro a novembro deste ano e eu vou iniciar aqui colocando para a 

gente o nosso quadro funcional, onde eu estou na condição de secretário de representação e a 

nossa equipe técnica nós temos ali a servidora Luana Matos e o senhor Hildenar Franco. Aqui 

é um sumário breve do que nós vamos apresentar, então eu não vou esmiuçar cada item porque 

a gente vai falar no decorrer da apresentação e as regiões de integração. Então os Tribunais 

de Contar sucursais, regionais surgiram com uma estratégia de interiorização do Tribunal e 

essa estratégia foi muito de se aproximar, efetivamente, dos jurisdicionados, do cidadão, 

mostrar a presença do Tribunal de Contas e aí na região Oeste dos estados nós temos a nossa 

regional que abrange três regiões, então temos 29 municípios abrangidos na nossa regional, 

onde nós temos ali a região do Tapajós, eu dou um destaque para o município de Itaituba, 

temos a região do Baixo Amazonas, nesse caso o destaque é para Santarém que é onde fica a 

nossa sede e a região do Xingu, onde se localiza Altamira, damos o destaque a Altamira. Sobre 

fiscalização, foram realizadas durante o período, em parceria com a Secretaria de Controle 

Externo, cinco auditorias programadas concluídas, nós tivemos em Altamira, no Hospital 

Regional, onde foram realizados três exercícios fiscalizados, tivemos em Santarém também, 

onde foram realizados dois exercícios e um total de recursos fiscalizados de 129 milhões de 

reais. Tivemos também uma inspeção, foi realizada devido a uma denúncia do Ministério 

Público para apurar determinado fato sobre a SESPA, então o que foi demandado da gente em 

parceria com a SECEX foi devidamente realizado. Qualificação profissional dos jurisdicionais, 

aqui eu dou destaque à parceria da Escola de Contas Alberto Veloso, onde nós conseguimos 
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desenvolver cinco cursos na região, desses cinco cursos, três ocorreram em Santarém, um em 

Altamira, um em Monte Alegre, todas essas qualificações não tiveram ônus para o Tribunal 

nem de hora-aula, nem de locação de espaço e aí eu faço uma referência à Monte Alegre 

porque é um município onde o acesso é um pouco complicado para ir de Santarém, nós temos 

que pegar primeiramente uma balsa, três horas de balsa e depois mais uma hora de estrada 

para poder chegar lá, então faço destaque ao município de Monte Alegre. Tivemos mais de 300 

participantes nos cursos e dos 29 municípios que abrangem a nossa região, 22 municípios 

diferentes já tiveram servidor participando de nossos cursos. Aqui é o registro de uma foto do 

primeiro curso que ocorreu em março, foi no auditório da OAB, o segundo curso que ocorreu 

no auditório do Hotel Barruada no mês de maio; em Altamira esse curso ocorreu em uma 

faculdade sobre execução orçamentária e financeira. Desculpa, foi no Centro de Convenções. 

O de Monte Alegre, onde teve participação em massa dos vereadores da cidade e só 

finalizando os cursos, foi em agosto no auditório do Ministério Público sobre um curso de 

prestação de contas de convênios. E aí eu queria dar um destaque para esse evento do Tribunal 

de Contas que foi realizado lá, sempre Escola de Contas e a regional, foi idealizado pelo 

Tribunal, primeiro simpósio sobre cidadania e controle social, ele ocorreu no auditório do 

Ministério Público, tivemos mais de 200 participantes entre membros do terceiro setor, 

estudantes, servidor público. O foco aí era realmente estimular o exercício da cidadania e do 

controle social. Nós tivemos palestras importantes como lei da transparência, acesso à 

informação, controle social e fiscalização dos gastos públicos, o próprio projeto TCE Cidadão 

também teve um espaço no evento, tivemos também sobre educação fiscal, a importância das 

ouvidorias, então foi uma parceria muito grande, foi um evento bem divulgado na cidade, teve 

oportunidade que nós tivemos na rádio, dando entrevista, na televisão ao vivo também 

estivemos falando do evento e depois até noticiado até no G1, na internet sobre o evento. 

Participação em eventos de outras entidades, tiveram três eventos que o Tribunal de Contas 

entrou como apoio, dando uma palestra no evento e um deles foi o segundo seminário de 

contabilidade e gestão pública, teve também o evento de capacitação do TCM que ocorreu na 

região, foi no auditório da Ufopa, o da Junta Comercial do Estado do Pará que foi o quatro 

fórum intermunicipal integrador do Pará, então foram esses três eventos que nós participamos, 

incluindo o Tribunal de Contas com a palestra no evento. Tivemos uma orientação técnica, 
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recebemos servidores da SESPA, falamos sobre execução orçamentária, financeira, procedimento 

de contratação direta, fracionamento, os servidores sentem muito essa necessidade na região, de 

tirar dúvidas, esclarecer sobre procedimentos. Tivemos duas reuniões onde reunimos com o 

pessoal da Receita Federal e da SEFA, também com o grupo municipal de educação fiscal, 

inclusive eles foram parceiros do evento sobre cidadania e controle social. Representações da 

presidência, então nós tivemos aí dez representações no decorrer desse período, onde fomos 

convidados para participar de solenidades de aberturas de eventos, de cursos e desses dez eventos 

tivemos SEDUC, SEFA, SEPLAN, FAPESPA, TCM, Corpo de Bombeiros, Junta Comercial, 

Assembleia, Fundação PROPAZ, aí eu faço destaque para dois eventos. O evento do TCM que teve 

na região, onde nós estivemos representados nesse caso pela própria Conselheira Presidente 

Lourdes Lima, pelo Conselheiro Cipriano Sabino que estava presente e também faço referência 

aqui ao Doutor Felipe que estava presente, representando o Ministério Público de Contas e a 

Doutora Silaine Vendramin também. Depois, destacando também o evento da Assembleia 

Legislativa, onde teve uma reunião de estudo sobre a Lei Kandir, Conselheiro Cipriano Sabino 

depois retornou lá, no mês de setembro, no mês seguinte, representando e aqui eu trago alguns 

registros de fotos, onde nós temos ali no primeiro o evento da SEDUC, depois da SEFA em 

Altamira, aqui acima o evento do TCM, a Conselheira Presidente, Conselheiro Cipriano Sabino, 

evento dos Bombeiros, da Junta Comercial, aqui novamente na Assembleia Legislativa, na Câmara 

dos Vereadores de Santarém o Conselheiro Cipriano falando sobre a Lei Kandir, evento do 

PROPAZ, então essas foram as representações que ocorreram no decorrer do exercício. Aqui eu 

faço referências agora ao projeto TCE Cidadão, onde durante esse período foram realizadas 22 

edições do projeto, nós tivemos mil 753 participantes assistindo aquela nossa palestra, assistindo 

nosso vídeo institucional, percorremos cinco municípios, estivemos em Santarém, teve o maior 

número de edições, estivemos em Altamira, Rurópolis, Mojuí dos Campos, Belterra e todas essas 

edições não tiveram custo algum para o Tribunal de Contas. E obviamente é uma parceria da 

Escola com a regional. Aqui eu trago alguns registros de fotos desse TCE Cidadão Escola que foi 

desenvolvido, aqui em Santarém, aqui mais uma vez em Santarém com a presença da nossa 

Presidente, aqui foi em Belterra já, onde nós tivemos mais de 200 estudantes participando, Mojuí 

dos Campos, Altamira também teve um público muito grande e Rurópolis e aí a gente faz o 

destaque do município de Rurópolis porque a gente vê a simplicidade das pessoas, da cidade, de 

prestar atenção, de querer participar efetivamente dentro desse processo, de exercer o seu papel 
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como cidadão. Aqui já uma outra parte do projeto, o desmembramento, aí o TCE Cidadão 

Universitário, foram feitas cinco edições dele, nós tivemos 388 alunos que participaram de 13 

cursos distintos, teve contabilidade, administração, pedagogia, economia, direito, matemática, 

letras, ciências contábeis. Então fizemos três edições em Santarém, tivemos no IESPES, na Ufopa, 

na UNAMA, teve também em Altamira e aí foi uma ação já direta da Escola de Contas lá, mas é na 

nossa região, registramos, Rurópolis, então foram feitos aí cinco instituições, também todo o 

projeto foi realizado sem ônus para o Tribunal. Aqui é um registro do primeiro evento, foi o 

lançamento que ocorreu lá em Santarém, no IESPES, a Presidente estava presente na ocasião, aqui 

na Ufopa, registros na Faculdade de Carajás no Xingu, registro na UNAMA e aqui também o 

registro na FAEL. Aqui a qualificação dos servidores, durante esse exercício também os servidores 

se qualificaram com cursos presenciais de ensino à distância, total de 20 qualificações, também 

esses cursos não tiveram ônus para o Tribunal. Aqui são nossas atividades administrativas, então 

fica registrado aqui toda a nossa tramitação, todo o expediente recebido ou emitido, certidões 

negativas, mais de 130 e poucas certidões, Prestações de contas, as prestações de contas de 

convênios, defesas foram feitas, recursos, denúncias, aqui uma outra parte das atividades 

envolvidas. Aqui dentro das atividades administrativas nós fizemos a conferencia e a fiscalização 

dos bens patrimoniais da própria regional, por ocasião da mudança do secretário nós fizemos uma 

comissão, essa comissão fez a conferência toda, encaminhamos um relatório para Belém para 

conferir efetivamente o patrimônio da regional. Aqui, como uma estratégia de divulgação, nós 

atualizamos um folder que nós tínhamos da unidade, conheça a unidade regional, que foi colocado 

quando foi implementado lá em 2014, em maio. Então nós atualizamos, estamos levando ali 

também a marca da ouvidora, da Escola de Contas, a nossa missão, visão, valores. Incluímos ali 

também atualização do quadro dos Conselheiros, as nossas competências, os principais serviços, 

então em todos os nossos eventos a gente vai levando esse folder e isso vai se propagando cada vez 

mais, excepcionalmente nós participamos do dia 24 de novembro ao dia três de dezembro do 

décimo salão do livro do Baixo Amazonas, então o Tribunal de Contas participou ativamente no 

salão do livro, estivemos lá com o estande do Tribunal, onde o objetivo era divulgar as nossas 

ações, tirar dúvidas dos jurisdicionados sobre prestação de contas, sobre prazos de recursos, então 

foi uma visibilidade muito boa que nós tivemos aí no Tribunal na região, um evento que 

participaram milhares de pessoas. Divulgamos, na oportunidade, a regional, a Escola de Contas, a 

ouvidoria, com folder, também nesse evento tivemos aí a participação na área da educação do 
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projeto TCE Cidadão que foi apresentado. E para finalizar, a gente traz aqui as visitas 

institucionais, nós recebemos a visita do grupo municipal de educação fiscal, estivemos também no 

Ministério Público Estadual com a coordenadora da promotoria de justiça do polo Baixo 

Amazonas, a Doutora Ione Nakamura nos recebeu. E por fim, aqui o registro da visita do 

Conselheiro Cipriano Sabino que esteve conosco na regional e da nossa Presidente também, que 

esteve lá no mês de agosto nos visitando, nos ouvindo, olhando a unidade, as instalações e 

conhecendo. Esse é o relatório Presidente. Obrigado, obrigado pela oportunidade Conselheiros, a 

todos, um bom dia. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de convidar o Conselheiro Cipriano agora e o nosso 

secretário Antônio Carlos para receber das mãos do Conselheiro Cipriano seu certificado de 

facilitador e entrega lá para a Doutora Luana. Ao final, gostaria de convidar todos os 

Conselheiros e Conselheiros Substitutos para a gente registrar com os dois secretários, inclusive a 

diretora da Escola de Contas. Eu não sei se ainda tem algum Conselheiro que gostaria de se 

pronunciar. Eu acredito que antes de a gente chamar todo mundo porque após o nosso registro 

final, a gente vai assistir ao coral, eu concedo a palavra aos Conselheiros, se quiserem se 

manifestar Conselheiro Cipriano e eu gostaria diante da manifestação dos Conselheiros, dizer que 

infelizmente nós recebemos uma notícia não muito agradável, duas notícias. Conselheiro Odilon 

precisou se retirar porque ele teve a notícia da partida, do falecimento do pai da Doutora Tereza 

Cristina Reis, trabalha no gabinete do Conselheiro Odilon, pai dela senhor João Couceiro de 

Araújo, que é também sogro do Roberto, então é um casal que trabalha com o Doutor Odilon e ele 

recebeu a notícia e nos repassou, gostaríamos de deixar aqui os nossos votos de pesar aos nossos 

servidores, Doutora Tereza Cristina Reis e o Roberto Reis. E também tivemos no mesmo momento, 

uma notícia da partida da mãe da Cristina Maués senhora Maria Helena Pina Galvão. Então 

gostaríamos de deixar nossos votos de pesar também à Doutora Cristina Maués pelo falecimento 

de sua mãe nessa manhã. Gostaria de depois propor ao plenário que nós enviemos votos de pesar 

para esses três servidores e seus familiares, falecimento do senhor João Couceiro de Araújo e da 

senhora Maria Helena Pina Galvão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Somente para nos associar às famílias pelas perdas irreparáveis e como 

sempre, desejar que Deus os conforme com misericórdia nesse momento tão doloroso, porque 

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

Eu também quero através dessa aprovação, manifestar votos de pesar e também rogando a Deus 
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que conforte as famílias e dê o mínimo de fé e enfim. Então que através dessa provação 

manifestação do voto de pesar pelos falecimentos apontados. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Igualmente Presidente, me associo aos 

votos de pesar aos servidores nominados, rogando a Deus que receba seus entes queridos e ao 

mesmo tempo os console, na certeza de que eles agora se encontram ao lado do Pai. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios 

nºs 279-280/2017-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Com certeza que nossos Conselheiros Substitutos 

também se associam, assim como nosso Ministério Público de Contas. E antes de nós encerrarmos, 

eu gostaria só de retificar uma informação que eu dei na semana passada sobre a questão dos 

nossos pagamentos, pagamento do décimo terceiro para o dia 11, do VR dia 15 e o salário dia 22, 

porque o Estado só repassará o nosso recurso no dia 20, então nós estamos retificando o que nós 

falamos na terça-feira com relação ao pagamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só para encerrar, só para dar uma palavra aqui para o 

Alexandre e para o Antônio Carlos, louvar o desempenho deles, a tenacidade com que eles têm 

levado a bandeira do Tribunal, sobretudo ao que se refere a parte do TCE Cidadão e a gente vê os 

milhares de pessoas que ouviram falar de um tema que praticamente não existia antes. Queria dizer 

para eles do nosso reconhecimento a respeito da dedicação de ambos e da equipe também que há 

em Santarém e da equipe que há em Marabá, o Fabinho em Marabá e a Luana em Santarém. E o 

apoio que eles têm encontrado da direção da Casa, da Escola de Contas nesse período todo, no 

sentido de que essa mensagem possa ser levada e a gente que acha e acreditamos que a cidadania é 

importantíssima para a construção da sociedade mais justa que todos nós ansiamos. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Também gostaria de 

me dirigir aos doutores Antônio Carlos e Alexandre e às equipes deles e dizer que nos sentimos 

muito bem representados com o trabalho deles nas regionais, e orgulhosos do desempenho deles 

nas regiões. É isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu quero parabenizar a equipe, em primeiro lugar de Santarém, pela 

ordem foi a apresentação de Marabá, mas eu vou me referir à unidade regional um, que é 

Santarém e em seguida Marabá. Então são muitas observações a fazer, cumprimentar por diversas 

ações, atuação, dedicação da equipe de Santarém, toda a equipe e mostrar apenas, eu pedi à 

secretária que mostrasse alguns dados e informações trazidas por ele. Tem até algumas coisas aí 
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que não estão nem consideradas, algumas outras ações, a gente acha aqui que são algumas 

importantes que foram consideradas, então verifique o quão é importante a representação, o 

Tribunal estar presente essas regiões. Todos os dois municípios, Santarém e Marabá, na região 

existe a movimentação, pelo menos agora, mais enfraquecida, mas existe uma intenção separatista, 

que é de criar nessa região de Santarém um possível, entre aspas, estado do Tapajós. Então é o 

seguinte, o Tribunal foi para lá com o apoio de todos os Conselheiros que aprovaram e apoiaram, 

apoiam até hoje, graças a Deus, essa situação e eu queria pedir só aquela última transparência, no 

caso de Santarém, onde fala as informações. Aí assim, foi para lá para estar presente, para 

conversar com a comunidade, com a população que é a do Oeste do Pará, tivemos o apoio dos 

Conselheiros em primeiro lugar, total apoio e agradeço por isso, e do governador do estado 

quando começou a acreditar no projeto, aliás parabenizou, tanto é que deu total apoio. E hoje o 

que nós temos lá? Em que pese as dificuldades que eles enfrentam, integram o Tribunal totalmente, 

não há distinção absolutamente nenhuma, aqui fazem parte do Tribunal de Contas, representam o 

Tribunal de Contas lá, hoje nós temos esses dados que eles colocam à disposição e vêm colocando 

ao longo desses anos. Então imaginem se não tivesse uma representação do Tribunal, nenhum 

desses itens teriam sido feitos, teria que ser tudo através da sede do Tribunal que é em Belém do 

Pará, que era uma reclamação, um questionamento feito pela população do estado do Pará por 

essas regiões e que tinha muita dificuldade. E aí Doutor Felipe, começam, a população, a justificar 

a luta deles para criar um estado independente, no caso de Santarém o estado do Tapajós por 

sentirem a ausência do Estado na região. Então por exemplo, no caso o Tribunal de Contas, “não 

tem Tribunal de Contas, não tem ninguém aqui, não para nada aqui, como eu posso fazer isso 

aqui” começa a ter uma movimentação nesse sentido, por conta desse projeto bem feito que 

Conselheiro Nelson reconheceu e elogiou, Conselheira Rosa também e eu também, todos que 

estivessem aqui com certeza aplaudiriam, do Tribunal de Contas a região não pode dizer que não 

está presente na região, porque nós estamos lá com a ação firma, atuante, presente em que pese 

todas as dificuldades. Então queria fazer esse registro, parabenizando a equipe de Santarém, 

mostrando os dados, os números, o volume de recurso que foram examinados por eles, as 

atividades deles, audiências recebidas, certidões negativas, atendimento ao cidadão, palestra, 

cursos, TCE Cidadão, TCE Cidadão Universitário e essa questão é uma questão muito importante, 

a Câmara Municipal, a OAB, o Ministério Público da região, toda a sociedade, todo o estado 

lato sensu sabe que o Tribunal está lá que podem contar com o Tribunal e o cidadão também. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 2040

E o Tribunal hoje, graças a Deus, e parabéns à equipe que está lá, Doutor Antônio Carlos e 

toda a equipe se colocam em uma conduta exemplar, trabalhando, independentemente das 

dificuldades eles mostram a competência e a grandiosidade, o que nos honra, como disse a 

Doutora Rosa e o Conselheiro Nelson, nos sentimos muito bem representados por eles, por 

vocês nesse trabalho importante. Continuem firme e Doutor Antônio Carlos, transmita à equipe 

toda de Santarém os nossos parabéns que Vossa Excelência ouviu aqui de todos no sentido de 

reconhecer, aplaudir o trabalho de vocês e dizer que acho que o nosso Tribunal nessa questão 

cumpre o seu papel, não só de fiscalizar, mas principalmente orientar e de formar o cidadão 

consciente, como é o caso do projeto TCE Cidadão. Então muito importante, parabéns à toda a 

equipe da unidade regional um que é a unidade de Santarém. A mesma transparência eu queria 

ver com relação a de Marabá, é a mesma situação, existe um movimento de separatista para 

tirar, criar um estado do Carajás porque eles dizem que o estado não está presente, é a mesma 

situação. E a gente pega as informações apresentadas pelo Doutor Alexandre e ele aqui falou 

em nome dele e de toda a equipe, representando também, tanto Antônio Carlos como Doutor 

Alexandre, a presidência do Tribunal, Conselheira Lourdes Lima que é quem comanda as 

unidades regionais, mostrando as informações e os dados de como vem atuando, prestando 

contas, os dois, do trabalho e eu tenho isso na minha cabeça, é muito importante Doutor 

Alexandre, Doutor Antônio Carlos, como a gente é servidor público, a gente serve a população, 

recebemos do contribuinte, nós devemos fazer prestação de contas do nosso trabalho, eu acho 

isso mais natural que tem e aqueles que não querem fazer estão errados, na minha opinião, na 

minha modesta e humilde opinião. E nós fazemos isso muito bem, eu procuro fazer isso, vejo 

que todos nós aqui do Tribunal fazemos isso e você, Doutor Antônio Carlos, Doutor Alexandre, 

mais uma vez apresentam as informações prestando contas para a sociedade do trabalho que 

está sendo desenvolvido na unidade regional um e na unidade regional dois, Santarém e 

Marabá. Qualquer cidadão porque isso tem que colocar no site do Tribunal Presidente, tem 

que ter o link mostrando o resultado de janeiro a novembro das unidades regionais, para que 

todos tenham conhecimento, a sociedade do trabalho que essa equipe desenvolve nas unidades. 

Então veja bem, o trabalho de Marabá, são diversos itens importantes que foram produzidos, 

que foram atendidos, 459 tipos de atendimento à sociedade. Doutor Felipe, se não tivesse, nada 

disso teria acontecido, seria tudo através do Tribunal de Santarém, então eu digo isso com 
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muita tranquilidade, agradeço sinceramente o apoio dos Conselheiros, de coração e parabenizo 

Doutor Alexandre, toda a sua equipe pelo trabalho em que estão lá representando o Tribunal de 

Contas com muita honradez, com muita dignidade e a gente percebe quando recebe o ofício da 

OAB, os dois lugares, quando recebem um pedido do Ministério Público, pedido de um juiz e já 

pediram tanto para Marabá quanto para Santarém para fazer tal auditoria, para dar tal 

informação. Quer dizer, a região reconhece o Tribunal de Contas, a importância do Tribunal de 

Contas e conta com o apoio do Tribunal de Contas, então é muito importante, eu fico feliz. Então 

senhora Presidente, parabenizo Vossa Excelência, eu sei das dificuldades que tem Vossa 

Excelência como sei das dificuldades que têm os dois, entendem a dificuldade de Vossa Excelência 

e tentam apoiar, fazer tudo o que podem para trazer o resultado positivo dessa questão. Com as 

minhas palavras é o que quero fazer, os dados estão aí, eles falam mais do que qualquer palavra, 

então é o seguinte: parabéns à Vossa Excelência Presidente, parabéns ao Doutor Antônio Carlos e 

parabéns ao Doutor Alexandre e toda equipe que faz a unidade regional um e a unidade regional 

dois, por esse trabalho que vêm desempenhando à frente do Tribunal. Então Vossa Excelência, 

Presidente, merece o nosso reconhecimento e parabéns porque é Vossa Excelência que lidera as 

unidades regionais e diz as vezes: “tem que cortar isso, não tem diária, não tem isso”, mesmo 

assim, que pese todas as dificuldades, nossos parabéns porque quando tem muito recurso é muito 

fácil trabalhar e apresentar resultado. O reconhecimento, a excelência é agora, nesse momento em 

que esses dois, Alexandre e Antônio Carlos apresentam um trabalho dignificante, um trabalho que 

merece os aplausos, com toda a dificuldade que eles têm. Então Presidente, parabéns. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu gostaria de parabenizar também Vossa Excelência, que foi quem fundou, instalou e 

nós estamos apenas dando continuidade a esse trabalho, já com uma experiência dos nossos 

secretários que estão tocando e parabéns a vocês, em nome do Doutor Alexandre e do Doutor 

Antônio Carlos, nossos agradecimentos, nossos votos de gratidão a vocês que nos representam, 

como disseram o Conselheiro Nelson e Conselheira Rosa, Conselheiro Cipriano e certamente os 

outros Conselheiros, inclusive os Substitutos, têm o mesmo reconhecimento e o nosso Ministério 

Público que nós estivemos juntos em Santarém. Eu espero que no próximo ano, Doutor Alexandre, 

eu possa também estar visitando Marabá e retornado a Santarém, enfim, espero que a gente possa 

ficar mais pertinho de vocês, pessoalmente porque perto nós estamos sempre quando vocês nos 

representam, vocês estão representando a instituição Tribunal de Contas. E agora, como ninguém 
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mais se manifesta, eu gostaria de convidá-los a assistir, que o coral já está a postos, Conselheiro 

Nelson, vamos assisti-los e prestigiar. É lá na frente, eles vão estar cantando para o Tribunal e 

para o público que se apresenta, já estão lá, aguardando-nos. 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 catorze minutos (12h14min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, Subsecretário, em exercício, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 

Belém, 7 de dezembro de 2017. 
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