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ATA Nº 5.526 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezoito (2018), 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, além dos Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de 

Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas Felipe 

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

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

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

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

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha em decorrência do falecimento do seu genitor. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e cinco (25) de janeiro de 2018, 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: 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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Vossa Excelência já fez a justificativa e a devida explicação 
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referente à ausência da Eminente Conselheira Substituta Milene, eu queria logo, se os 

Conselheiros concordarem, a gente agora ou no final da sessão, mas acho que podia ser logo 

agora, solicitar que nós enviássemos para a família dela manifestação oficial de pesar e dizer 

que todos nós estamos rezando, pedindo a Deus que conforte a família e abençoe todos da 

família da doutora Milene. E eu tenho certeza, já conversamos ontem na reunião, no gabinete 

da presidência, todos estavam muito tristes, muito sentidos com o que ocorreu com a nossa 

colega de trabalho. E se for o caso a gente encaminhar para ela, assinados por todos que 

quiserem, obviamente, os colegas, enviar essa manifestação de sentimento e profundo pesar 

pelo o ocorrido na família da doutora Milene. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 015/2017-SEGER, desta 

data. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, Sua Excelência, em 

homenagem à presença dos jurisdicionados, solicitou ao plenário a inversão na pauta 

antecipando os julgamentos dos processos de números 04, 01 e 03, oportunidade em que foi 

anunciado Processo nº 2009/52072-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação 

de E para Cegos do Pará, responsável Lourival Ferreira do Nascimento, Procurador Guilherme 

da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que assim se 

manifestou: Gostaria de registrar aqui a nossa manifestação de pesar pelo falecimento do pai 

da nossa amiga, Conselheira Substituta Milene Cunha. Muito feliz foi a manifestação do 

Eminente Conselheiro Cipriano Sabino e eu, além de ter votado de acordo, dizer o seguinte, 

nesses momentos a gente não encontra a palavra certa, que possa, de alguma forma contribuir 

para aliviar a dor de uma pessoa. Então eu quero que a doutora Milene se sinta, nesse 

momento, abraçada fraternalmente por todos nós, neste momento de sofrimento pelo qual ela 

passa, assim como a sua família. Então tem a nossa solidariedade nesse momento. Cumprindo 

dispositivo regimental, após a leitura do relatório, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, que assim se manifestou: Bom dia senhora Presidente, senhor Conselheiro 

Relator Luís Cunha, demais Conselheiro, Conselheiros Substitutos, servidores, servidoras, 

cidadãos, advogados aqui presentes. Gostaria também de registrar, em nome do Ministério 

Público, senhora Presidente, o pesar pelo falecimento do pai da Conselheira Substituta Milene, 

que ela tenha força e sua família a resiliência para atravessar esse momento de dor que só o 

tempo vai ser capaz, de alguma maneira, de amenizar. Logo em seguida, o representante do 
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parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, com aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável extensiva aos senhores Pio X Sampaio Leite e Wendell de Jesus 

Andrade Reis, ficando solidariamente responsáveis em débito os senhores Lourival Ferreira do 

Nascimento, Associação de Ensino para Cegos do Pará, Pio X Sampaio Leite e Wendell de 

Jesus Andrade Reis. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas contas, senhor 

Lourival Ferreira do Nascimento estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia 

senhores Conselheiros, representante do Ministério Público e todos os presentes. Meu nome é 

Lourival Ferreira do Nascimento, como já está nos autos, deixa só eu falar um pouco de mim 

antes de nós entrarmos no mérito que está sendo julgado. Eu fiquei cego aos 16 anos, já 

decorrente de uma patologia que veio desde o parto, eu nasci com atrofia no nervo óptico e a 

deficiência foi evoluindo. Mas nos mantendo atento ao que está sendo julgado, hoje eu me 

formei em pedagogia e sou servidor público estadual. Eu nunca imaginei que um dia eu 

estivesse nesta Casa, não nessa situação, são coisas que a própria vida vai nos trazendo. Nessa 

formação e no nosso trabalho a gente acabou gestando a entidade, a Associação de E para 

Cegos no Pará no período de 2006 a 2010, quando a gente foi notificado por essa prestação de 

contas. Eu confesso que a leitura que eu tinha feito do processo quando chegou, não me dei 

conta dessas incongruências, data de saque e de pagamento das notas, porque o que aconteceu 

na prática quando eu peguei o documento, eu senti que faltavam dois recibos de duas notas 

fiscais, isso que ficou para mim, na minha informação. E essas notas fiscais foram 

comprovadas, mas não contaram com o seu recibo. Na nossa imaturidade, quando a gente está 

gestando um movimento social organizado, naquele momento não tínhamos a compreensão da 

gravidade que tem essas coisas, a gente acabou não atentando para esses detalhes de ter que 

pagar por cheque, de ter que ter comprovação, além da gente, porque a gente está fazendo, 

desse recibo. Claro que a gente não pode alegar que não conhecia, na realidade eu só vim dar 

conta de que devia ter sido assim quando nós fomos fazer a prestação de contas e a gente pega 

aquele guia que o Tribunal distribui, era para eu ter feito isso. Não, mas vamos encaminhar, 

estão faltando dois recibos, liga para as empresas, não dá tempo porque amanhã está 

vencendo, vai virar especial, é assim que funciona na prática, então vamos encaminhar e 
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vamos esperar que o Tribunal se pronuncie e a gente corre atrás dos recibos e presta contas da 

devida forma. Foi assim que funcionou. Aqui está 2008, 2009, a notificação me dá conta de 

2006, então já tinha passado quase dez anos quando a gente foi notificado e mesmo assim, 

quando eu recebi a notificação, eu procurei os dois recibos da Vincon Comércio e a empresa 

não existe mais, estive inclusive no local onde a empresa funcionava e as pessoas não 

souberam me dar informações. Eu também fui na Itautec, Itautec se fundiu com a AOC Brasil, 

só descobri isso ao longo do ano passado, quando a gente começou a buscar esses recibos 

para comprovar a prestação de contas. E eu consegui falar só por telefone, não me 

responderam os e-mails, a empresa hoje funciona em São Paulo, eles disseram que não podiam 

mandar até porque eles só mantêm essas notas fiscais por cinco anos. Então eu não sei como 

foi colocado que eu não me manifestei, eu me manifestei por pelo menos duas vezes nos autos, 

encaminhando esse esclarecimento. Eu coloco essas questões em uma carta que eu encaminhei 

no dia 12 de dezembro de 2016 e quando eu voltei a ser notificado, voltei a me manifestar no 

dia sete de agosto, eu vi essas cartas no meu computador e vi que foram essas datas, e eu 

coloquei exatamente essas questões. Eu sei do compromisso que o dinheiro público tem de 

atender os seus objetivos, eu particularmente costumo dizer que eu tenho interesse vital nisso, 

então vivemos uma crise de moralidade, de ilegalidade nesse país que é de assustar a nós 

todos, a gente não veio dessas classes mais abastadas, então a gente comete erro, comete 

desvio, mas não que a gente tem essa intenção de errar. É isso, é esse apelo que eu faço para 

vocês, para os Conselheiros, para as pessoas que vão julgar. O nosso compromisso é com a 

aplicação correta dos recursos públicos e se a gente puder, a gente conta com isso, nem 

sempre a gente está capacitado para esse tipo de atuação, em geral a gente entra nessas 

gestões e depois disso eu já gestei outras instituições, a própria Escola de Cegos do Estado, fui 

diretor lá, tive outros convênios e não tive mais esse tipo de problema porque começamos a 

atentar para essa importância, para essa relevância. Isso é o que eu posso dizer para vocês, me 

perdoem por ter cometido esse desvio. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor Lourival, 

fique aí novamente porque o senhor explicou, mas na reta final o senhor pronunciou uma 

expressão que ficou aqui uma preocupação. O senhor pediu perdão por ter cometido esse 

desvio, eu queria que o senhor explicasse o que significa essa expressão que o senhor 
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pronunciou aí, desvio de que? Manifestação do Senhor Lourival Ferreira do Nascimento: Por 

exemplo, quando você apresentou o relatório, o relato, eu não tinha atentado para essa 

necessidade de que as notas não tinham batido com a data de saque, então realmente isso foi 

uma atitude que pelo menos joga sombra de dúvida na questão. Porque como foi feito o 

relatório de dois fiscais que na época estiveram comigo, eles fotografaram tudo e viram que o 

objeto do projeto foi executado, então eu peço perdão por esse desvio. Que eu acho que para 

além da questão convencional, me perdoem, a gente é responsável pelos nossos atos, mesmo 

que sejam cometidos de maneira não intencional. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Seu Lourival, é porque a expressão desvio ficou um pouco 

pesada na sua defesa.  Manifestação do Senhor Lourival Ferreira do Nascimento: É desvio de 

conduta, deslize. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

E me diga uma coisa. Foi o senhor mesmo que conduziu a aplicação desse recurso? 

Manifestação do Senhor Lourival Ferreira do Nascimento: Não na sua integralidade. Nós 

tínhamos toda uma equipe, na época nós éramos oito diretores. Tesouraria, tem vice-presidente 

e nós tínhamos também um agente administrativo que nos auxiliava, então como já passou 

tempo, nós estamos há 12 anos do objeto eu não tenho recordações precisas desse momento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas o dinheiro 

foi aplicado no seu entendimento? Manifestação do Senhor Lourival Ferreira do Nascimento: 

Sim, foi aplicado na minha gestão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Você está certo que foi aplicado corretamente? Manifestação do Senhor 

Lourival Ferreira do Nascimento: Sim. Eu acho que esse dinheiro foi inclusive repassado para 

uma emenda parlamentar da então deputada Regina Barata então o que nós fizemos? Nós 

colocamos a entidade na rede, nós tínhamos um laboratório de informática, mas não tínhamos 

computadores suficientes, nós não tínhamos antena para conectar, nós não tínhamos um portão 

eletrônico. A entidade funciona no bairro do Una, então nós precisamos garantir uma certa 

segurança, salvo engano, foi esse recurso que a gente aplicou. Então na época, como mostram 

as fotos, foram feitas essas melhorias. Nós entregamos o recurso público a quem é destinado, 

ao público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: A palavra que o Lourival Ferreira do Nascimento, que está aqui conosco, eu quero 

cumprimentá-lo, receba o nosso abraço aí, cumprimentar vossa senhoria por estar aqui 
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defendendo seus interesses, interesse de quem você representa, mas falar em desvio no 

Tribunal de Contas fica meio ruim. Na verdade, é a Conselheira Rosa e o Conselheiro Nelson 

que nos ajudam aqui com as palavras corretas, deslize, equivoco, era a essa a preocupação 

que o Conselheiro Luís Cunha tinha aqui, mas vamos ouvir então Presidente, o 

encaminhamento do Relator. Encerrada a discussão, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, e, aplicar ao seu responsável as multas 

nos valores de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela 

irregularidade das contas e R$931,59 ((novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 

centavos), pela instauração da Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

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

2006/51128-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, responsável espólio 

de Antônio Saraiva Rabelo, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 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 regularidade das contas com ressalva, com aplicação 

das multas regimentais aos senhores Fernando Agostinho da Cruz Dourado e Vera Nazaré Paes 

da Rocha. A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do responsável, Senhor 

Maurício Blanco, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia Excelentíssima 

Presidente, Excelentíssimo Relator, demais Conselheiros, membros do Ministério Público de 

Contas. Eu estou aqui fazendo a defesa do senhor Fernando Agostinho Dourado com relação à 

imputação de multa. Inicialmente, como primeiro advogado, talvez o único na sessão de hoje, 

gostaria também de externar meus votos de pêsames e sentimentos à Conselheira Milene. 

Também gostaria de parabenizar a defesa anteriormente feita pelo senhor Lourival Ferreira do 

Nascimento aqui nesta tribuna, de forma que ele conseguiu transpassar para a Corte 

sinceridade em tudo aquilo que ele declinou nesta tribuna. Ele não está mais presente, mas eu 

gostaria de parabenizar o gestor anterior. É com muito prazer que eu retorno a esta tribuna, 

pela primeira vez no ano de 2018, novamente para apresentar as razões de defesa de uma 
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matéria que já é recorrente nessa Corte com relação às multas aplicadas ao ex-secretário 

estadual de saúde, senhor Fernando Dourado, que como já é sabido desta Corte, durante sua 

gestão celebrou milhares de convênios. Tornando esta tarefa administrativa de fiscalizar, 

muito árdua, mas é sabido que ele não envidou esforços, ele manteve durante sua gestão o 

esforço no sentido de verificar todos aqueles milhares de convênios assinados durante a sua 

gestão. O ponto que eu gostaria de colocar inicialmente, a defesa foi feita ainda no ano de 

2008 e nós estamos tratando aqui, da penalidade de multa administrativa, então gostaria de 

apresentar uma questão de ordem e suscitar a prescrição da aplicação dessa pena de multa. 

Quanto ao mérito, com relação à ausência de indicação no contrato administrativo do nome do 

fiscal, é de se chamar a atenção que nós estamos tratando de convênio assinado em 2005, 

2006. Esses convênios passaram, todos eles, por setores administrativos e jurídicos que 

encaminharam ao gestor para sua assinatura final, dando ao gestor a certeza da legalidade e 

legitimidade do que estava assinando, não se faz um convênio sem antes passar pelo corpo 

jurídico da secretaria. E assim foi feito. Com relação a essa ausência de indicação do gestor 

no contrato, eu acredito que hoje, tanto as Prefeituras, as secretarias e o governo do estado já 

vêm tomando esse cuidado, e eu acredito que até esta Corte deve ter emitido alguma 

recomendação para que assim seja feito nos contratos já mais recentes, mas naquela época 

não havia essa obrigatoriedade. E foi determinado por um servidor da Casa, esse ato detém 

presunção de legitimidade e de legalidade, um servidor engenheiro foi designado para avaliar 

aquele determinado convênio. Colocou em seu laudo que como naquele momento o convênio 

não havia sido entregue à SESPA, não foi prestado contas à SESPA naquele momento, ele ficou 

impossibilitado de avaliar a real conclusão em execução do objeto daquele convênio. Então 

são essas razões, reiterando as colocações em julgados anteriores que esta Corte já vem 

debatendo sobre esse mesmo assunto e sobre esse mesmo defendente, é que a defesa aponta que 

seja considerada a regularidade e legalidade da determinação para que um servidor da Casa 

efetuasse a análise do convênio, mesmo não estando no contrato. Porque aí, se não estava no 

convênio original, tinha que ser feito a posteriori, assim foi feito. E no sentido de que, sabendo 

que a secretaria não guardou esforços para que analisasse todos os milhares e milhares de 

convênios celebrados pela SESPA, procurou fiscalizar e apontar a execução ou não de todos os 

convênios submetidos ao âmbito da administração da Secretaria Estadual de Saúde. Então por 
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essas razões, a defesa pede que seja afastada a penalidade de multa requerida pelos órgãos 

técnicos desta Casa. Muito obrigado Excelência. 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 a cada um dos gestores Fernando Agostinho 

da Cruz Dourado e Vera Nazaré Paes da Rocha, a multa no valor de R$906,19 (novecentos e 

seis reais e dezenove centavos), pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95. Consultado o 

Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

Acompanhou o relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou o relator; 

Conselheiros André Teixeira Dias acompanhou o relator; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

divergiu do relator quanto a aplicação das multas, julgando as contas regulares com ressalva. Os 

Excelentíssimos Conselheiros Luís da Cunha Teixeira e André Teixeira Dias, retificaram seu 

voto acompanhando a divergência; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 

acompanhou o relator; Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira acompanhou a divergência. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos, acatar o voto divergente apresentado pelo Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50673-9, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do 

Nascimento, Procurador Antônio Maria F. Cavalcante, 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 glosado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável e ainda determinar remessa da cópia dos autos ao 

Ministério Público do Estado do Pará, para as providências cabíveis. A seguir, a Presidência 

proclamou que o procurador do responsável, Senhor Maurício Blanco, estava presente e na 

forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que 

o fez nos seguintes termos: Excelentíssima Presidente, Excelentíssimo Conselheiro Relator, 

Excelentíssimo Procurador junto ao Tribunal de Contas. Conforme se atestou no processo, 

ficou cabalmente demonstrada a execução da obra objeto do convênio. Ao lado disso, nós 

temos relatórios técnicos e laudos atestando a regularidade, emitidos pela Controladoria 
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Geral, de acordo com o que foi apresentado pelo gestor. Com relação à manifestação 

ministerial, no que tange a questão do processo eleitoral do ano de 2010, há um documento nos 

autos informando que em junho a obra estava em execução, com pelo menos 5,43% de 

execução. O que as cortes eleitorais reconhecem é que a execução antes do período vedado 

não é proibida, desde que o convênio também tenha sido assinado anteriormente, o que de fato 

se comprova com o laudo, 5% é 5%, não é 0%, então com relação à questão da lei 9504, de seu 

artigo 73, entende a defesa que essa questão se encontra devidamente comprovada de que não 

há irregularidade. Quanto à questão da nota fiscal apresentada pela empresa contratada, de 

que a nota seria inidônea, chamo a atenção da Corte de que o relatório apresentado, que 

demonstraria a irregularidade na emissão da nota, e que diz respeito a ICMS, o sistema 

Sintegra fala sobre questões relativas ao ICMS, é um sistema estadual, que abarca todos os 

estados. Mas estamos aqui no âmbito municipal, então se não há nos autos demonstração de 

irregularidade com relação a ISS, entende a defesa que não há como se supor que não houve 

recolhimento, que não foi provado, que isso também não é uma das questões requeridas na 

prestação de contas. Não há aqui, não se sabe, não tem no processo a exata demonstração de 

que o município já estaria emitindo a nota fiscal eletrônica naquele ano. O sistema Sintegra diz 

respeito a ICMS e o que está sendo colocado como pendência não demonstrada pelo gestor, 

seria ISS, então nesse sentido a defesa gostaria que fosse afastado qualquer relação de 

irregularidade quanto à ausência de pagamento de ISS ou devolução do valor supostamente 

devido porque não há instrução processual nesse sentido. No mais, é de conhecimento também 

que as notas são apresentas no órgão para pagamento, o órgão realiza uma tramitação e 

posteriormente é feito o pagamento pela nota, o pagamento não é feito na data da emissão da 

nota. Nos órgãos públicos se apresenta a nota fiscal, vai para o setor interno, esse setor 

analisa a tramitação e verifica se aquela nota corresponde ao serviço, se o serviço foi 

realmente executado e posteriormente é realizado o pagamento. Então nesse sentido entende a 

defesa que não há irregularidade se o pagamento foi feito a posteriori da emissão daquela 

nota, como acontece normalmente na gestão pública. Finalizando, entende a defesa que está 

demonstrado o nexo de causalidade por mais que o recurso tenha sido sacado, mas foi sacado 

e efetuado o pagamento por aquela nota e pelo serviço efetivamente realizado, demonstrado 

pelos laudos, entende pela regularidade da aplicação dos recursos ou regulares com ressalvas, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 116

tendo em vista os apontamentos em sentido contrário, que não refletem na exata demonstração 

de que não foi concluído e realizado o objeto do referido convênio. Muito obrigado Excelência. 

Pausa. Houve discussão da matéria. Conselheiro André Teixeira Dias solicitou a suspenção 

julgamento para reexame e que os autos retornem na sessão de 15.02, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/51054-0, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Uruará, responsável Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator 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 

regularidade das contas com ressalva, com aplicação das multas regimentais ao seu responsável 

extensiva a senhora Sônia Elísia Rodrigues Penha, com remessa dos autos ao Ministério 

Público Estadual para apurar responsabilidades e ainda com recomendação à Sespa. 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 ao seu responsável a multa no 

valor de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), pela remessa intempestiva das 

contas, e, ainda, aplicar a senhora Sônia Elísia Rodrigues Penha as multas nos valores de 

R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), pela ausência do acompanhamento, 

controle e fiscalização do objeto conveniado e pela não emissão do laudo conclusivo); 

R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), nos termos do art. 243, III, “a” do 

RITCE e R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) nos termos do art. 243, I, “b” 

do RITCE; e por fim encaminhar cópia da decisão e do relatório técnico ao Ministério Público 

Estadual para providencias cabíveis e recomendação à Sespa. 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 2012/51314-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Luiz 

Guilherme Alves Dias, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima 
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Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 desprovimento do recurso, devendo, por 

conseguinte, ser mantido na íntegra os termos do Acórdão nº 50.573. 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 conhecer 

do presente recurso, para no mérito, negar-lhe provimento, manter integralmente a decisão 

contida no Acórdão nº 50.573, de 08/05/2012. 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 

2017/50979-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Edino Carmo Batista 

Gomes, 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 pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Reconsideração e manter 

inalterado o Acórdão nº 56.123/2016. A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

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 conhecer do presente recurso, para no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo integralmente a decisão contida no Acórdão nº 56.123, de 04/10/2016. 

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 2013/50619-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Raimundo das Mercês, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. 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. Pausa. A matéria foi 

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

Proposta de Decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 
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inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 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: 

Conselheiro Nelson Chaves, me informaram que Vossa Excelência teria um relatório para 

apresentar sobre a SETIN. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente, um resumo apenas da SETIN, secretaria que coordeno por 

designação de Vossa Excelência, estou cumprindo essa tarefa que para mim é muito prazerosa, 

pela convivência com os técnicos. Dizer que no quarto trimestre, finalizando o projeto de 

substituição do parque de impressão, com instalação e configuração de 70 equipamentos 

novos, a informação do secretário Carlos Gomes. A expectativa da SETIN é uma significativa 

melhora nos serviços e redução dos custos, aproximadamente 50%, quer dizer, o Conselheiro 

Luís Cunha já havia iniciado essa programação, nada de solução de continuidade. Em 

andamento da execução do projeto ODP CGU, com a conclusão da recepção das bases de 

dados do governo do estado e início do processamento das trilhas definidas pela CAE, visando 

a conclusão do piloto em compras governamentais referentes ao exercício de 2016. 

Apresentação também em 15/02 para os Conselheiros e também para os membros ilustres do 

Ministério Público de Contas, os servidores do Tribunal, o sistema Fiscalis e E-jurisdicionados 

que pudessem proporcionar essa modernidade na prestação de contas anual da gestão. 

Iniciado também o processo de elaboração de planejamento estratégico de TI, com efetiva 

participação dos representantes de todas as unidades envolvidas no Tribunal e que foram 

indicadas pelo comitê. Quer também dizer que houve o desenvolvimento do painel gerencial 

que atende a Corregedoria, solicitação do Conselheiro Odilon, com o objetivo de acompanhar 

a distribuição e processos para os técnicos das controladorias, o segmento daquela reunião 

que houve na sala da presidência. E finalizado a elaboração do termo de referência e 
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publicação do edital de licitação em 15 de dezembro para implantação do Data Center dessa 

casa. Dizendo que no dia 18 passado foi a abertura do pregão e agora no dia 30, o Tribunal 

deverá habilitar a empresa com o menor custo, eventualmente se houver algum recurso, 

alguma coisa, mas o cronograma está sendo atendido, está sendo observado convenientemente. 

Essa era uma informação, a outra informação que eu queria dizer, pode parecer uma coisa um 

pouco pequena, mas não é, porque nós vemos que a sociedade brasileira precisa se espelhar 

muito em exemplos dos dirigentes, em todos os sentidos. Alguns confundem o ambiente 

doméstico com o ambiente oficial, fica meio complicado, mas isso ainda se espalha no Brasil 

um pouco. Mas eu quero me referir a um fato de grande importância, no sentido de que quando 

as massas se movimentam, o fator sociológico Conselheiro Luís, primeiro eu também quero 

parabenizar Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, todos aqueles que são simpatizantes do 

Clube do Remo pela vitória alcançada, eu defendo esse esporte da rivalidade dentro das lides 

esportivas, nada mais que isso. Mas quero festejar uma coisa aqui no Pará, Conselheiro Luís e 

Conselheiro Cipriano, foi o posicionamento que nós tivemos no estádio Edgar Proença, acima 

de 30 mil pessoas, e o que nós estamos vendo no Brasil, lamentavelmente, ao longo do tempo? 

São aquelas torcidas organizadas que estão impedindo, o Pará dá uma nota que eu penso que é 

de grande destaque para o Brasil, nós temos uma das torcidas mais apaixonadas e somos 

capazes de fazer o jogo com as duas torcidas presentes. O Brasil inteiro hoje tem aquele 

fenômeno, vai jogar o Cruzeiro com o Atlético, no jogo é só a torcida do Cruzeiro e isso tem 

feito, inclusive, os arrastões e várias mortes têm acontecido, as pessoas não prestam atenção. E 

os dirigentes, porque ali o dirigente dos clubes que são capazes de mobilizar 30 mil pessoas, aí 

tem o exemplo para os radicalismos da população, e eu quero registrar com muita alegria que 

nesse clássico que envolve paixões, nós todos conhecemos isso, a forma civilizada, correta da 

relação da direção do nosso clube, que é o Paysandu com a relação do Clube do Remo. 

Parabenizando o vencedor, o técnico reconhecendo o mérito do seu adversário e isso não teve 

nenhum registro, praticamente, de violência Conselheiro Luís Cunha, de morte, de agressões, 

de facadas, de tesouradas, de tiros que muitas vezes ocorre. Eu acho que isso aqui, as vezes a 

gente exalta só os maus motivos, ou reclama deles, melhor dizendo, eu acho que isso aqui é um 

exemplo. O nosso estádio, os dois, Paysandu e Remo juntos, são capazes de colocar milhares 

de torcedores, as vezes com adversários menos qualificados em termos de torcidas 
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tradicionais, e ambos em um espetáculo maravilhoso, transmitido para todo o Pará pela 

televisão da Funtelpa, mostrando que as duas torcidas comparecerem, houve um policiamento 

adequado e, sobretudo, eu queria enfatizar era isso aqui Presidente, a capacidade, a educação, 

a responsabilidade dos dirigentes dos dois clubes. E isso aí induz o que? A molecada. Que na 

hora que eles têm um comportamento adverso, não elogiável, o sujeito lá no bar da esquina 

está estimulado por aquela briga, por aquele rancor que não tem razão de ser, o esporte não 

permite isso. Então eu queria que essa Casa, se pudesse manifestar modestamente a proposta, 

porque eu acho que nós temos que exaltar os bons exemplos, exaltar o esporte do Pará e que 

nós manifestássemos à direção do Paysandu Sport Club e ao Clube do Remo festejando que é 

possível o Pará dar uma demonstração de civilidade na prática do esporte, envolvendo 

milhares de pessoas, com as duas torcidas que são as mais apaixonadas do país. Eu queria 

fazer esse registro para a parte do esporte, mas principalmente que a gente possa festejar 

sempre daqui para frente, acabou o jogo não tem porque ter briga, agressão. Ficando até a 

gozação, como a gente gosta de fazer, nos limites toleráveis, isso é importante e isso é 

absolutamente correto e eu quero festejar muito. Tive e tenho muita ligação com as áreas 

esportivos, isso para mim se constituiu uma grande alegria, a despeito do meu time não ter sido 

o vencedor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, cumprimentar o Conselheiro Nelson por essa manifestação. Todos aqui 

conhecem o time que o Conselheiro Nelson torce, que é o time do Paysandu e ele fala 

reconhecendo não só o Clube do Remo, como o próprio Paysandu, no sentido do 

comportamento adequado, dando exemplo para o Brasil das nossas torcidas. E nossa que eu 

digo é a nossa e a deles também, dos torcedores do Paysandu. Um evento dessa magnitude, 

com o número de pessoas que estavam lá e você conseguia administrar sem grandes 

intercorrências ou grandes situações, se ocorreu alguma foi muito pequena, então eu 

cumprimento o Conselheiro Nelson e concordo. Eu acho que quando a gente tem – como 

fizemos com o governador do estado – a mesma preocupação de corrigir, de fiscalizar, de 

cobrar, também quando tiver uma situação desagradável quantas vezes aqui os Conselheiros já 

se manifestaram com tristeza com pesar, repudiando, comentando determinadas situações que 

não vêm exatamente ao encontro da sociedade. Nesse caso é o contrário, é o cumprimento e os 

parabéns exatamente por trazer a alegria que traz e em um comportamento adequado, seja 
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quem ganhou, seja quem perdeu, à maneira como foi conduzido todo o processo. Então é 

extensivo à Polícia Militar, ao Remo, ao Paysandu como disse o Conselheiro Nelson. E se for 

possível identificar, algumas torcidas organizadas receberem essa manifestação do 

Conselheiro Nelson, que eu já aprovo, até para incentivar e motivar, que existem pessoas 

observando não só para criticar, mas também para parabenizar e cumprimentar quando a 

coisa acontece a contento. Então senhora Presidente, é com alegria que a gente vota favorável 

a essa manifestação, que o Tribunal envie, atento ao que acontece no nosso estado, com a 

nossa sociedade, é importante registrar. Já vimos vários exemplos em outros estados, de 

acontecerem verdadeiras tragédias, enquanto aqui no Pará, graças a Deus, mais um evento 

grande realizado e nós estamos comemorando por isso. Eu acompanho e parabenizo o 

Conselheiro Nelson pela importante contribuição que dá, independentemente de cor de camisa, 

de time, mas o importante é essa relação que ele frisou muito bem Presidente, eu acompanho. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, todos aqui sabem que eu sou também um dos apaixonados, pelo Remo e pelo 

esporte. E domingo foi um acontecimento na cidade de Belém, o Mangueirão recebeu 34 mil 

pessoas em clima de paz. E está certo Conselheiro Nelson, isso merece registro, elogio à 

Organização Paraense de Futebol, à atuação da Polícia Militar do Estado do Pará e ao 

comportamento das duas torcidas. Isso que o Conselheiro Nelson falou, a brincadeira, as 

provocações são saudáveis porque a gente sabe que isso não compromete as amizades. Há um 

ano nós sentimos isso, o Paysandu no segundo tempo, já na prorrogação, em um lançamento 

parecido ao que aconteceu no último jogo, para o Bergson, ele faz o gol do título, não tinha 

como reagir mais. E aconteceu no RePa agora, isso é bonito, um jogo bonito de se ver. Com 

chuva, muita água, campo em situação complicada, mas foi um jogo bonito de ver, sem 

violência nenhuma. Então, parabenizar a torcida do Remo e do Paysandu, o povo do estado do 

Pará, é impressionante como a cidade parou, a cidade de Belém, e eu digo até parte do estado 

do Pará, porque essa região nordeste do Pará, eu tiro pela minha cidade Augusto Corrêa, há 

grupos organizados que param para assistir ao jogo do Remo ou do Paysandu. E quando é 

RePa é uma coisa maravilhosa, então o povo participa. Olha aí o comentário do Conselheiro 

Nelson, que a TV Cultura da Rede Funtelpa supera em audiência a Rede Globo no RePa, é 

algo maravilhoso, chama a atenção do povo. Então foi isso, muito bacana de se ver, tomara 
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que seja assim sempre e que a gente tenha grandeza para reconhecer o valor do outro como 

está fazendo o Conselheiro Nelson, me disse aqui na chegada. Que a gente tenha espirito em 

cada um de nós, para poder torcer para o Paysandu quando ele joga fora como vai jogar 

agora pela Copa do Brasil e pela Copa Verde, da mesma forma a torcida do Paysandu tenha 

essa grandeza de torcer pelo Remo agora que vai jogar em Manaus pela Copa Verde, é assim. 

Porque é o futebol paraense que merece isso de todos nós, deixar a rivalidade Remo Paysandu 

aqui, eu consigo separar isso, tem gente que não entendem, seca em qualquer situação. Eu não, 

já fui assistir várias vezes aos jogos do Paysandu na série B, na Copa Verde, por quê? Ali é o 

estado do Pará sendo representado e a gente precisava, Tuffi, exercitar mais isso. É muito 

importante isso, a gente ter essa capacidade de compreender que é o esporte. É tão bonito 

quando vê – em qualquer modalidade, não é só no futebol – o adversário derrotado vir 

cumprimentar o vencedor, é algo que impressiona. E já vi isso várias vezes, em várias partes 

do mundo, quando os dois técnicos – ou do futebol, ou do voleibol, qualquer modalidade – se 

abraçam, se cumprimentam no final, parabeniza o outro. Então para mim, a grandeza do 

esporte está aí. É exatamente isso que o Conselheiro Nelson está fazendo hoje, muito bacana 

esse comentário, não esperava que ele fosse fazer, mas acho que quem está de parabéns mesmo 

é a torcida paraense, é algo impressionante. E isso, assim como o Cipriano falou certo dia, em 

um comentário da austeridade fiscal da administração pública do Pará, que era um orgulho 

para o estado do Pará, para nós é um orgulho essa lição que dá a torcida paraense para todo o 

Brasil, sentimos orgulho disso Conselheiro Nelson, eu me sinto orgulhoso de ver e a gente 

poder mostrar para o Brasil isso. É uma pena, senhora Presidente, que a CBF ainda não tenha 

dado esse reconhecimento, esse apoio necessário ao futebol paraense, é uma pena. Obrigado 

Conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, antes de Vossa Excelência ouvir o colega Odilon e a doutora Rosa, 

eu queria pedir à Vossa Excelência que considerasse as minhas sugestões junto com o 

Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís, encaminharmos às pessoas que trabalharam, que 

constroem esse clima de harmonia, integração. Como disse o Conselheiro Nelson, o Paysandu, 

Remo, a Federação, Polícia Militar, a Polícia Civil, todos que compõem um evento dessa 

grandeza. Então acho que todos devem receber a proposta do Conselheiro Nelson, no sentido 

de cumprimentar e parabenizar pelo evento, não somente para o Remo e para o Paysandu, mas 
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a todos que forem possíveis, às torcidas que tiverem seus endereços registrados, a Federação, 

Polícia Civil, Militar. Era isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Obrigado Presidente. Primeiramente louvo as propostas do Conselheiro 

Nelson Chaves a respeito do futebol e já lembro para os amigos todos que gostam do esporte, 

que parece que o gol mais belo do Parazão já saiu, dificilmente vai ser superado. Parabenizo o 

Conselheiro Nelson. E outra coisa, a gente vê torcidas tão grandes e times considerados tão 

pequenos, talvez se deva à formação jurídica penso, à natureza jurídica dos clubes. Aqui no 

Brasil são sociedades sem fins lucrativos, eu penso que deveria ser como sociedade 

empresarial mesmo, empresa, aí eu creio que seria lucrativo para todos, inclusive para o 

futebol. Conselheiro Nelson está dizendo que estão caminhando para isso. Eu também louvo a 

proposta do Conselheiro Cipriano sobre a nota de pesar. E mais uma vez uma pessoa falece, 

ou seja, chega ao fim da sua vida, agora o pai da Conselheira Milene. Isso nos faz refletir 

sobre a brevidade da vida e o que nós podemos falar para uma pessoa nesses momentos. 

Poderíamos falar como Junqueira Freire, “por isso, ó morte, amo-te e não temo//por isso, ó 

morte, quero-te comigo//leva-me à região da paz horrenda//leva-me ao nada, leva-me 

contigo”, seria isso? Isso traz algum conforto para algum de nós? Ou poderíamos meditar 

como Augusto dos Anjos: “às vezes à meia-noite acordo e rio//sinistramente vendo o verme 

frio//que há de comer minha carne toda”, traria algum conforto para algum de nós? Claro que 

não. O que traz conforto nesses momentos é a fé, a fé naquele que para nós, que cremos, é 

razão da nossa existência, é o mantenedor da nossa vida e a nossa única esperança de vida 

eterna. São palavras como as que Jesus proferiu em João 11:25 “eu sou a ressureição e a vida, 

quem crê em mim, ainda que morra, viverá”. Eu desejo à Conselheira Milene que essas 

palavras sejam reais em sua vida, que ela se dedique e se entregue ao senhor Jesus, crendo 

nele porque ele tem essa promessa de ressureição para todos que nele creem. Eu desejo a ela 

que o senhor conforte o coração, não somente dela, como todos os familiares. Obrigado pela 

palavra, Presidente.  Foram, então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas 

unanimemente, ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 017 a 020/2018-SEGER, 

desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu gostaria de dizer, Conselheiro Nelson, a proposta de Vossa Excelência no 

que diz respeito ao comportamento das torcidas, dos clubes. A organização, a preocupação dos 
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responsáveis pela organização na segurança, enfim, acompanhamos também Vossa Excelência. 

Mas gostaria de dizer, nessa manhã, Conselheiro Nelson, o nosso agradecimento da pró-

atividade, da dedicação com que Vossa Excelência tem se debruçado sobre a questão da 

Secretaria de Tecnologia da Informação e muito nos alegra Vossa Excelência trazer para esse 

plenário os frutos que vem colhendo, do apoio que o senhor tem dado ao secretário Carlos 

Gomes. E dando continuidade ao trabalho que o Conselheiro Luís iniciou. E Vossa Excelência 

tem se debruçado para que realmente a gente possa dar em nossa instituição toda a condição, 

no sentido de que os sistemas, tudo que se refere à tecnologia da informação possa realmente 

atender os anseios desta Corte de Contas e, principalmente Conselheiro Nelson, os anseios da 

sociedade. Vossa Excelência tem a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, como dizíamos lá na saudosa 

Assembleia, “eu fui citado”, mas eu queria somente dizer que a minha participação nesse 

trabalho todo tem sido muito leve, muito agradável porque todos sabem que eu não sou um 

homem dessa área. Eu admiro a modernização, a modernidade, mas não sou. Mas tem sido 

muito fácil, até porque a Secretaria de Tecnologia e Informação tem recebido muitas 

contribuições de outros setores do Tribunal para o objetivo. Então a coordenação muito bem-

feita, corretamente feita, competente pelo Carlos Gomes, que fico muito feliz de poder estarmos 

juntos nesse momento, mas estender também a todos os técnicos do setor, eu sou apenas um 

encaminhador, não sou da ouvidoria, mas sou um escutador das reivindicações, procurando 

dentro do que a gente pode ajudar. E quero também dar esse testemunho, porque acho que é 

importante, que a instituição de fato é da sociedade, é do público, ali não está se inventando 

roda, ali não está se inaugurando uma coisa pioneiramente, nós estamos ali tão somente dando 

continuidade ao trabalho que já veio lá de trás e que tem que ser impessoal. De forma que 

quando a gente vê que é possível os passos serem dados, em continuidade, claro, ninguém pode 

fazer perfeito, porque todo processo que eventualmente se observe uma modificação, não que 

se esteja criticando ou condenando alguma coisa, ao contrário, é porque todos os dias nós 

temos nós próprios que nos aperfeiçoar. Então qualquer coisa eventualmente que modifica 

daqui para lá, nada em detrimento ou em menosprezo, falta de consideração a algo que vem 

continuando, daqui mais um pouco, quando a gente já estiver saindo, provavelmente o nosso 

substituto vai modificar algumas coisas que se fez e vai aprimorar, e a gente que está do lado 
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de fora tem que aplaudir porque estamos todos envolvidos. Então queria fazer esse registro e 

também, fundamentalmente, agradecer aos técnicos que hoje ocupam as funções e àqueles que 

já ocuparam pelo trabalho que desenvolveram, para que a gente pudesse hoje, se é o caso, 

festejando alguma conquista. E sinceramente, eu sou um mero encaminhador e quero 

parabenizar essa equipe pela dedicação, pelo trabalho que tem feito positivamente para essa 

Casa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Mas a sua dedicação tem nos dado a possibilidade de chegar até aqui, dentro do 

plano estratégico e, principalmente do plano de gestão.  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E também agradecer o apoio de Vossa 

Excelência, que se eu estivesse ali só com o pincel, pintando e tirasse a escada, a escada é a 

caneta que diz “faz assim”, autoriza ou não autoriza. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós apresentamos um plano de 

gestão com base em três pilares, na SECEX; na Tecnologia da Informação e no Planejamento. 

E Vossa Excelência, como coordenador da Tecnologia tem se debruçado, tem se dedicado e, 

portanto, é de se festejar o resultado que estamos vendo e com certeza ainda mais, porque 

nossa esperança é que esse ano Conselheiro, a gente alcance e consiga, inclusive, implementar 

todo o sistema que pretendemos atualizar, no momento em que nós estamos. E Vossa 

Excelência tem se debruçado sobre essa tarefa que foi colocada para coordenar. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu apenas 

queiro dizer que assino embaixo de tudo que foi falado a respeito dos assuntos anteriores, não 

quero ousar falar após a pregação do doutor Julival, mas apenas vou ratificar o que eu já disse 

em contato direito com a doutora Milene, apresentando a minha solidariedade e colocando em 

minhas orações intenções no sentido de que ela encontre conforto no colo do Pai, que é o único 

que pode nesse momento afagar o coração dela e dos familiares. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Agradecemos aos Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, André Dias, 

Odilon, Conselheira Rosa Egídia, os Conselheiros Substitutos estão presentes, em exceção da 

nossa Conselheira, doutora Milene, que todos nós já sabemos, o sentimento pela partida de seu 

pai. Eu comentei com ela, doutor Julival, que a gente não perde, a gente permite que volte para 

as mãos de Deus, devolva a Deus aquelas pessoas, os entes queridos que ele nos coloca para 
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pertencer àquela família especial, e certamente a família da doutora Milene está devolvendo 

para Deus esse ente amado e querido. 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 nove minutos (11h09min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário 

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

 
Belém, 30 de janeiro de 2018. 
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