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ATA Nº 5.530 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quinze (15) do mês de fevereiro do ano dois mil e 

dezoito (2018), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

Oliveira Presidente, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

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

Odilon Inácio Teixeira, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia, 

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 Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, em gozo 

de férias regulamentares. Anunciou, ainda a presidência que, devido a falta de quórum, a ata da 

sessão ordinária do dia oito de fevereiro não será submetida à apreciação plenária nesta sessão. 

Não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência solicitou ao plenário a inversão na pauta dos 

processos de números 2, 9 e 4, em respeito à presença dos jurisdicionados, dando-lhes a 

providencial primazia. Sendo assim, foi anunciado o Processo nº 2012/50599-5, que trata da 

Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, exercício 

financeiro de 2011, responsável Kleber Tayrone Teixeira Miranda, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, sem 

débito e com aplicação da multa regimental ao seu responsável. Presente em plenário, o 

advogado Sábato Giovanni Megale Rossetti, representando o senhor Kleber Tayrone Teixeira 
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Miranda, fez uso da palavra, albergando-se no conceito do contraditório e da ampla defesa: 

Muito obrigado. Bom dia, senhora presidente, a todos. Passo aqui então a fazer uma 

ponderação em razão do processado, porque tanto o órgão técnico, quanto a manifestação do 

Ministério Público, em nenhum momento se afere ou se imputa dano ou prejuízo ao erário. O 

que é que me chama a atenção? Esses pontos suscitados tanto pela manifestação do órgão 

técnico, como pela manifestação do Ministério Público, demonstram que de fato o ex-dirigente 

do IASEP, Kleber Tayrone, agiu exatamente no interesse público e de boa fé, mostrando 

principalmente pontos que devem ser observados nesse processo para afastar a aplicação de 

multas pelas seguintes razões. Quando se questiona a ausência de parecer jurídico, ficou 

demonstrado que esse processo foi iniciado em 2010 sob a gestão do governo anterior. Havia 

um outro presidente desse órgão que tramitou esse processo e tomou as providências devidas. 

Portanto, existe a manifestação do procurador nesse processo de consulta pública para 

credenciar os prestadores de serviço de saúde, e num processo que originou esse 

questionamento, constou integralmente a manifestação do advogado da época. O outro ponto, 

e aqui o Ministério Público pontua, é a questão da ausência de publicidade da lista referencial. 

Vejam que isso impressiona porque viola o Art. 37 da Constituição Federal, e causa um grande 

tumulto na própria defesa, porque isso viola um dos princípios da administração pública. Mas 

foi demonstrado pela defesa feita por outro colega, que essa lista foi publicada no Diário 

Oficial no dia 4 de janeiro de 2010, além de ter sido dada ampla publicidade no site do órgão. 

Hoje a maior publicidade, além da formalidade, é nas redes sociais e na internet. E foi dada 

essa publicidade que atende ao interesse público. A outra questão que tem me feito vir aqui 

muito, em processos distintos, é essa questão ligada a designação de fiscal do contrato. Vejam 

que existe uma série de regulamentos de diversos órgãos do Estado delegando atividades, entre 

eles aqui foi seccionado os diversos órgãos que deveriam fiscalizar dentro do próprio IASEP, 

diversas fases das execuções do contrato. Vejam que em nenhum momento se fala em danos ao 

erário; só se fala em irregularidades ou impropriedades de natureza formal. Isso a lei orgânica 

aqui do Tribunal de Contas constata, e por isso pedi um auxílio luxuoso para o Doutor Jorge, 

para me emprestar a sua lei orgânica. No Artigo 756 ela é taxativa. Eu falo o terceiro ponto. 

Também pontuou o Ministério Público, e isso baliza muito a defesa. É a ausência de rigor na 

cobrança dos prazos da administração para fazer fluir a máquina administrativa. Nesse ponto 
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subjetivo, aqui também vamos para a questão do procedimento do próprio órgão que tem seu 

regulamento interno. Isso criou várias fases, mas também foi criado no período anterior da 

gestão. Esse decreto é de 2010. Isso cria, de fato, uma lentidão na máquina pública. O cidadão 

comum reclama da burocracia, mas os órgãos de controle do Estado em 2010 criaram esses 

mecanismos, sempre com a justificativa de fazer maior fiscalização da coisa pública. Mas 

também nesse quesito doutora, não se menciona danos motivados ao erário, e nada além de 

impropriedades formais. E tem um outro ponto que também deve ser destacado, esse que falei 

da lentidão, é a falta de organização que ele pontua aqui, que deveria ter adotado maior rigor 

nos prazos, especialmente na atuação do controle externo. Mas o controle externo conseguiu 

demonstrar toda a sua natureza fiscalizando todos os atos. E um ponto que também me chama 

a atenção para se destacar aqui, é que quando se pede aplicação de multa, não se levou em 

conta esse dispositivo do Art. 56, e falo especificamente do inciso dois, de que as contas serão 

julgadas regulares com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 

de natureza formal de que não resulte dano ao erário. E aqui eu destaco tanto a manifestação 

do órgão técnico, como a manifestação ministerial, e que nenhuma das duas passagens se 

aferiu qualquer possibilidade de ter resultado na gestão de Kleber Tayrone, que executou um 

procedimento realizado em 2010, por outra gestão, realizou em 2011 sem que tenha sido 

detectado tanto pela auditoria, o órgão técnico, quanto pelo Ministério Público, qualquer dano 

ao erário que justificasse uma aplicação de qualquer punição, ainda que de natureza 

pecuniosa. São essas as razões que pedem aprovação com ressalvas, afastando a aplicação de 

multa, porque é evidente que não houve dano ao erário, e somente em propriedade de natureza 

formal. Muito obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

com ressalva, com envio de recomendações ao IASEP. Seguiu-se à votação: Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Divirjo do relator, acompanhando o parecer 

do Ministério Público de Contas. Os demais membros do colegiado acompanharam o voto do 

relator. A Presidência proclamou, então, que resolveu o plenário por maioria de votos, cinco 

contra um, acatar a posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/51295-3, 

que trata do Pedido de Rescisão formulado por Ubiratan Holanda Bezerra, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 
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regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento para que seja 

julgado procedente o pedido de rescisão formulado, a fim de que seja rescindido o Acórdão nº 

52.360 de 03.09.2013, para que seja afastada a condenação em débito do recorrente e a multa 

que lhe fora aplicada, mantendo os demais termos da decisão. Presente em plenário, o advogado 

Antonio Duarte Brandão Neto, representando o peticionante, produziu manifestação, albergado 

no amplo conceito do contraditório e da ampla defesa: Doutores, obrigado conselheira 

presidente. Como já foi muito bem relatado aqui de maneira sucinta pelo relator do processo, é 

relativamente simples, e diria que até de fácil compreensão. Foi feito um convênio em 2007 

entre a Fapespa, até então presidida pelo Dr. Ubiratan, e a Prodepa. Foram repassados cerca 

de um milhão de reais. Três anos após a liberação do convênio, ele não foi efetivado por 

questões técnicas de elaboração de projeto. E em março de 2010 esse convênio foi rescindido 

com a efetiva devolução do valor. Em julho de 2010 houve um questionamento justamente 

dessa correção; e em novembro de 2010 o então presidente, Dr. Ubiratan, enviou ofício 

cobrando o pagamento dessa correção. Na defesa feita a época por outro advogado ele até 

questionou com a Prodepa, que o dinheiro ficou entre o Estado, não foi para uma empresa. Há 

um questionamento sobre a Prodepa, uma empresa de economia mista, e não vou nem me 

alongar nesse tema. Mas o fato é que antes dele entregar o mandato, um mês antes ele fez o 

ofício. E cabia logicamente a nova gestão da Fapespa, ao assumir, verificar as pendências do 

órgão e continuar a cobrança. Diga-se de passagem, como de fato vem sendo feito até hoje. 

Infelizmente ele foi condenado a pagar essa correção de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil 

reais) por um valor que ele não recebeu. Quer dizer, além de não dever, não teve nenhuma 

conduta desidiosa, como muito bem aponta o Ministério Público de Contas. E o pior disso 

tudo, ele vem passando um drama pessoal, vem sofrendo uma execução fiscal no valor 

atualizado de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e venho lutando para segurar essa 

execução, porque sabemos que eu não tenho nenhuma causa suspensiva dessa execução. O 

próprio recurso aqui não suspende. Já teve salário penhorado, onde consegui liberar só 70%, 

porque agora se bloqueia 30% a pedido inclusive pendente de julgamento, que a juíza vem 

segurando, até de bloqueio de limite de cheque especial feito pela Procuradoria Geral do 

Estado, com base em decisões que vêm saindo pelo país. Então ele vem passando um drama 
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pessoal. É um professor universitário, único cargo público que assumiu. Era um pesquisador, 

por isso foi colocado na época do governo para assumir a Fapespa, um órgão de apoio à 

pesquisa. Quer dizer, um cidadão que infelizmente até diria que por uma ausência de um 

respaldo técnico maior dos demais setores do órgão, se vê nessa situação. Então como eu 

disse, é um processo relativamente simples. O conselheiro relator, Doutor André, praticamente 

esmiuçou. Eu peço sensibilidade com a situação dele, porque realmente está provado que ele 

não teve nenhuma conduta, nem benefício, e muito menos conduta que levasse a esse dano. São 

os termos. Obrigado, presidente e demais conselheiros. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para conhecer do recurso, para o mérito dar-lhe provimento, rescindido integralmente o 

Acórdão 52-360, de 8 de agosto de 2013, desonerando o Sr. Ubiratan Holanda Bezerra da 

responsabilidade pela devolução e da multa imputadas, revogando por consequência todos os 

atos da condenação do decorrente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Bom dia presidente, senhores conselheiros, procuradora Deíla, conselheiros 

substitutos, senhoras e senhores. Senhor relator, Vossa Excelência está rescindindo totalmente 

o acórdão. E qual o novo acórdão? A exoneração do responsável no que tange a 

responsabilidade civil e a sanção pecuniária, eu convirjo com Vossa Excelência a exclusão 

dele. Pois é, justamente, se rescinde totalmente o acórdão fica sem julgamento daquelas 

contas. Como fazemos? O Ministério Público de Contas sugere ou opina no sentido que os 

demais termos do acórdão sejam mantidos. Então penso que possamos acolher a pretensão de 

exonerar o Sr. Ubiratan Holanda Bezerra no que tange a responsabilidade civil e a multa, mas 

mantido o acórdão nos demais termos. Ou seja, continue a regular com as recomendações lá 

constantes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Com base na manifestação do conselheiro Odilon Teixeira, quero retificar minha manifestação 

acompanhando no processo a manifestação do Ministério Público de Contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu também gostaria de retificar o 

meu voto acompanhando a sugestão do conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Ficam contas irregulares sem devolução? Ou 

regular? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: As 

contas serão irregulares sem devolução. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Luis da Cunha Teixeira: No meu entendimento as contas são regulares. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O Ministério Público opina assim, 

mantidos os demais termos do acórdão. Para ficar, retira apenas a condenação e multa 

imposta. A conta continua irregular sem débito. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira  [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ao Sr. Ubiratan Holanda 

Bezerra e os demais termos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Exato. Outra solução é reabrir instrução processual. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acho que deve ser reaberta a instrução processual, 

para ver quem é o responsável. Ele não foi. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então temos que reabrir a instrução processual. 

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

observação do conselheiro Odilon, mais uma vez, é pertinente. Isenta-se o Sr. Ubiratan, e 

alguém deve ser responsável por essas contas. Retira e fica irregular, mas quem foi o 

responsável? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Como 

eu estava dizendo, como ele fez referência, continua em cobrança por parte da Fapespa, da 

Prodepa, esse tempo todo. Ele já observou isso e eu também. O que realmente não fica claro é 

que essa cobrança tem que ser cobrada. Por aquelas pessoas, mas também envidar esforços. 

Então eu gostaria de retificar o meu voto da seguinte forma, conselheiro diretor Odilon. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Conselheiro, me 

permite. Está muito confusa essa manifestação de vossa decisão. Realmente, não tive acesso 

aos autos, saber a essência do pedido de rescisão. Se não tem imputação de débito, a conta sai 

irregularidade. Isso para mim está muito confuso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A condenação e a imputação de multa para o Sr. Ubiratan 

caem, mas as contas, na opinião do Ministério Público de Contas, ainda são irregulares. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Pois é, a questão é a responsabilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então tem que reabrir instrução. Agora, é um processo de 

2008. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: E reabrir a instrução nesse momento. Eu sugiro a suspensão para que tenha 

uma melhor análise desse processo conselheiro. De acordo com a declaração do advogado 
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representando o Sr. Ubiratan, ele está sendo prejudicado por conta dessa situação. Não foi ele 

que causou. Então suspende-se, para uma melhor análise. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias:  A questão é justamente por isso, tem um periculum 

in mora instalado, que é um dos fundamentos de qualquer liminar. O Ubiratan Bezerra está 

sofrendo consequências, e tem que suspender a consequência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu pediria para o ilustre advogado 

esclarecer em detalhe o que quer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Antes do Doutor Antônio Duarte falar. Se a 

responsabilidade é do Sr. Ubiratan. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: O recurso dele é esse, e é cabível. No mérito ele tem razão. Agora a 

análise das contas tem que dizer que é de responsabilidade agora de um terceiro, quarto, quinto. 

Ele tomou as providências necessárias, ele não se omitiu. Ele botou em cobrança, e está em 

andamento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro, no acórdão anterior, apenas o Sr. Ubiratan foi 

condenado e aparece com representante, é isso? Eu acho que deveríamos suspender esse 

processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Eu 

gostaria presidente, de ouvir o advogado novamente, que se abrisse essa concessão, com 

permissão de Vossa Excelência, para que ele se manifeste de novo. Eu queria entender melhor 

o pedido do advogado. Se ele está sendo atendido no pedido dele, se vai resolver o problema. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Não tínhamos encerrado a votação. Pode haver mudança nos votos, pois não estava 

encerrado o julgamento, pode ainda haver pedido de vista, o que o plenário decidir. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Então como está em 

votação, não há como ouvir o advogado mais, na minha visão. O conselheiro Odilon realçou 

um item importante. Não é responsabilidade dele, é de quem? Vossa Excelência também 

perguntou. Tem que voltar. E a sugestão do conselheiro então é que fosse reaberta a instrução 

processual, para que considerando esse julgamento do recurso, não é isso conselheiro Odilon? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Me permite 

conselheiro? Estou olhando o pedido de rescisão, e ele não pede para alterar as contas para 

regular. Apenas para exonerar da condenação e da multa.  Me parece que a decisão tem que 
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ser essa mesmo. Conta irregular sem débito de responsabilidade do Sr. Ubiratan. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É isso que eu ia 

colocar, conselheiro. Se não existe outro responsável no processo, o único responsável é ele. 

Então poderia isentar a ele no sentido de não fazer devolução, mas deixar o processo dele com 

as observações que Vossa Excelência conhece melhor que qualquer um. Mas não tirar ele. 

Talvez tenha pedido para tirar dele da irregularidade da devolução, da multa, essas coisas. 

Está pedindo para excluir ele. Não vi o processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Eu posso tentar fazer uma síntese do que foi discutido 

durante o processo de vocação? Eu retifico meu voto de forma a alcançar o entendimento após 

os argumentos trazidos pelos conselheiros. Conheço e dou provimento, rescindo do acórdão 

dentro do pedido, mantendo integrais os demais termos do acórdão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Para mim continua confuso. O 

Ministério Público sugeriu, mas se tira a imputação de débito e de multa, sanou a 

irregularidade. Mas por que elas continuam irregulares, se só tem um responsável? Não existe 

outro responsável. Vai imputar responsabilidade para outra pessoa? Não existe, ele é o 

responsável. Se tira o débito e a multa, não tem mais regularidade das contas. Então no meu 

entendimento, automaticamente as contas estão regulares. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, me permite? Colaborando aqui com o 

relator, já que estou com os autos em mãos. Não era a única irregularidade, conselheiro Luís 

Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Essa era só 

a que onerava o acórdão. O pedido dele foi desoneração pecuniária do acórdão anterior. E 

dentro do que ele pediu, qualquer julgamento além disso seria além do pedido. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Então diante disso, o que 

ponderou o eminente conselheiro Odilon Teixeira. Anulou-se um acórdão parcialmente. Olhem 

o que está dizendo o Ministério Público, que seja reincidido o Acórdão 52.360. E ele pede que 

mantenham os demais termos. É isso que Vossa Excelência propõe também? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É, continuam irregulares na conta 

dele, sem devolução de valores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da 

Cunha Teixeira: Então essa seria a decisão para o novo acórdão. Contas irregulares sem 

devolução de valores e sem imputação de multas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Eu acho que o entendimento dificulta talvez pela palavra 

quando diz “rescindido”. A hora que rescinde, acaba. Eu acho que essa colocação do termo, 

não sei se com a concordância da ilustre procuradora, da redação, “para que seja considerado 

pedido de rescisão”. Se acolhida a rescisão, salvo melhor juízo que o meu modesto feito aqui, 

ele deixa de existir. Talvez a melhor palavra seja “reformar”. Agora “rescindindo” eu extingo. 

Penso assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Vamos 

ver se acompanhando a visão do conselheiro Cipriano, e talvez tirando a dúvida do 

conselheiro Luís Cunha, nós acolhemos o pedido de rescisão reformando o acórdão, para que 

seja afastada a condenação de débito do recorrente e multa que lhe for aplicada, mantendo os 

demais termos da decisão. Está certo assim? Acho que ficou na medida adequada, presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhor Procuradora de Contas Deíla Barbosa Maia: Senhores 

conselheiros, pelo que analisei aqui o acórdão, e tinha deduzido aqui da análise do parecer, a 

responsabilidade por esse débito vultoso, de na época R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis 

mil reais) seria do próximo presidente da Fapespa, porque o Sr. Ubiratan teve o convênio, não 

houve a devolução do dinheiro, ele fez o ofício pedindo a devolução e um mês depois foi 

exonerado e colocado outro presidente. A nosso ver, quem deveria ser responsabilizado é o 

próximo presidente. No entanto, esse próximo presidente, que não se sabe quem é, não foi 

citado. Temos que pesar essas duas questões. Primeiro que se simplesmente suspendermos a 

sessão, vamos prejudicar o jurisdicionado que já provou, de maneira indubitável que não foi 

responsável pelo dano ao erário. Como está no parecer do Ministério, minha sugestão é que 

tenha dois momentos. Primeiro fazer o julgamento excluindo esse débito do Sr. Ubiratan, 

porque ele provou que não foi desidioso em sua atuação, e isso é uma decisão. E logo em 

seguida, considerando que é um débito considerável de 296 mil, o valor é considerável, porque 

atualizado, como o próprio advogado está dizendo, está em mais de 500 mil, reabrir a 

instrução para apurar o responsável. Mas não apenas suspender, mas rescindir o acórdão em 

parte, porque existe o dano ao erário. Se você rescinde totalmente, é como se não houvesse o 

dano. E se ao contrário do que foi sugerido pelo conselheiro Nelson ou Cipriano, não me 

lembro, se você considerar as contas regulares também seria uma afronta legal, porque havia 

irregularidades fortes. E o valor é alto. Então precisa reformar, em parte para excluir o Senhor 

Ubiratan da responsabilidade e ato contínuo de reabrir a instrução para apuração da 
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responsabilidade pelo débito. A questão é que no parecer não estava claro. Eu fiquei na 

dúvida, porque a responsabilidade seria do presidente que sucedeu na Fapespa. Mas o 

acórdão só condena o Senhor Ubiratan, não sequer menciona. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Doutora, mas na decisão do Ministério Público 

não manda reabrir instrução. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Vossa Excelência está alterando a manifestação do Ministério Público. 

Manifestação da Excelentíssima Senhor Procuradora de Contas Deíla Barbosa Maia: Sim, 

considerando que ele é o único responsável e que existe um débito considerável. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Eu prefiro concordar com a 

primeira decisão do órgão ministerial, mas reabrir instrução eu acho que não cabe. Meu 

entendimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu 

tinha proposto um novo voto com aqueles argumentos. Nós alteramos o voto. Nós vamos 

decidir a situação do Doutor Ubiratan hoje, por causa do fumos boni iuris e do periculun in 

mora, porque está causando desconforto. Não conheço o sujeito, mas imagino que ele deva 

estar desconfortável em seu sapato. E está claro para mim que ele não tem razões para ter esse 

desconforto. O que eu havia corrigido nos termos do meu voto, nas palavras colocadas, é que 

eu tinha colocado reincidindo. E de acordo com o pensamento que dividi com os conselheiros 

Nelson e Cipriano, acho que a palavra correta é reformando, o voto, em que excluo a 

responsabilidade pecuniária do Sr. Ubiratan Holanda Bezerra, e retirando também a multa, 

mantendo os demais atos do acórdão anterior. Quando reformei esse voto, conversando com o 

Odilon, ele também achou que atingia a estética que ele achava adequada. Mas que também 

atinge a estética que o conselheiro Luís Cunha acha adequada. Acho que assim nós 

conseguimos fazer com que todos se sintam à vontade na votação desse pedido de rescisão. 

Ficou claro? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: O que Vossa  Excelência falou para mim está esclarecido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acho que a primeira 

parte sim. Com relação a quem será responsabilizado, tem que continuar. Poderíamos julgar 

esse processo atendendo a parte, isentando-o. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Com certeza ele consta das contas de 2012, digamos. Se está 

em aberto, é conta de 2012, 2013, 14. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Pode colocar isso no voto, incluir as contas subsequentes 

para que seja apurada a responsabilidade deste processo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Isso aqui é do balanço geral. Num balanço, naquela 

parte de dívidas e ônus, ou de receitas, o que a Fapespa teria a receber da Prodepa, vai 

constar no balanço. E uma vez constado lá, tem que saber quais são as providências para a 

cobrança. Se vai para liquidação, compreende? Continua. E continua sendo avaliado pelo 

setor de controle. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Queria sugerir, se possível, colocar essa perfeita colocação que Vossa 

Excelência fez. Isenta o Senhor Ubiratan e que nas contas subsequentes sejam apuradas essa 

questão. Aí fica aprovado o voto, isentando o Senhor Ubiratan e deixando para o próximo 

exercício que a conta seja apurada, esse débito. Aí atendemos também pelo menos a minha 

dúvida e o Ministério Público, que pede através da Doutora Deíla, que seja verificado isso. 

Encerrava o processo, e o que ficou pendente é analisado nas contas, por decisão do plenário. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Senhor relator, eu gostaria de sugerir que nós pudéssemos suspender o julgamento 

desse processo para retornar na próxima terça-feira, ou quinta-feira dia 22. O advogado já 

fica ciente, poderá retornar. Nós não formamos o melhor juízo de valor. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Mas seria importante que cada 

gabinete tivesse o mínimo de informações sobre o processo, para que possamos formular o 

nosso voto com maior segurança. Informações mínimas para cada gabinete do processo, para 

que pudéssemos estudar e formular nosso voto com maior segurança. Não queremos tudo do 

processo, mas o essencial. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então de acordo com o relator e certamente com a 

maioria, gostaria de consultar sobre esse processo retornar à pauta do dia 22, para que nós 

tenhamos melhor juízo de valor, melhores esclarecimentos. E o advogado está cientificado do 

retorno à pauta para que possamos realmente trazer um resultado que possa ser bem analisado 

e justificado, bem elaborado no sentido de que não haja prejuízo ao Estado, a pessoa do Sr. 

Ubiratan, e a ninguém que possa ser. Inclusive se tiver que cientificar outra pessoa 

responsável. Muito obrigada. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2007/52997-2, que cuida 

da tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável 
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Alcides Abreu Barra, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, com aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável. Presente em plenário, a advogada Brenda Fernandes Barra, 

representando o senhor Alcides Abreu Barra, produziu sustentação oral, amparada como 

consuetudinário, pelo conceito do contraditório e da ampla defesa: Excelentíssima conselheira 

Lourdes Lima, presidente deste egrégio Tribunal de Contas. Excelentíssimo conselheiro André 

Dias, relator das presentes contas. Excelentíssimos conselheiros, auditores, procuradores e 

demais membros deste plenário. Com grande respeito que sempre me reporto a este órgão 

julgador de contas, peço licença primeiramente para esclarecer de que se trata de uma obra 

concluída, conforme laudo e termo de recebimento definitivo de obra acostado aos autos das 

folhas 116 e 117. Entretanto, por questões que irei detalhar a seguir, o prazo de vigência da 

conclusão foi extrapolado. O convênio em análise inicialmente foi dimensionado conforme já 

foi relatado, no valor de R$ 11.061 (onze mil e sessenta e um reais), sendo R$ 10.000 (dez mil 

reais) provenientes do Governo do Estado e R$ 1.060 (mil e sessenta reais) de contrapartida do 

município. Conforme consta da própria justificativa para celebração do convênio, as obras 

eram necessárias porque nessa escola fica às margens do Rio Saracá, haviam constantes 

alagamentos, que causaram focos de várias doenças e prejuízos para aquela comunidade 

escolar. Então havia um apelo muito grande para que fosse feito um muro de contenção 

naquela região. Só que após a celebração e liberação, já no canteiro de obras foram verificas 

duas situações. Uma foi um apelo da comunidade para que já aproveitasse e fizesse ali no 

terreno uma área de lazer. Já que iria fazer uma contenção, eles solicitaram, porque esse tipo 

de escola não tem onde as crianças fazerem práticas desportivas e tudo mais. Então foi 

aproveitado e feito uma área de lazer, conforme pode se verificar nos autos e através de 

registros fotográficos em que constam nomes e tudo mais. Isso realmente não estava. E outra 

situação referente a peculiaridade da obra, infelizmente não foi feito um laudo prévio de 

sondagem. E os R$ 10.000 (dez mil reais) eram realmente só para fazer a contenção em 

concreto. Como era um terreno de várzea, por uma questão de engenharia, foi necessário fazer 

uma fundação mais profunda. Isso demandou esse aumento da contrapartida do município, que 
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era previamente de R$ 1.000 (mil reais) e o município desembolsou R$ 38.000 (trinta e oito 

mil), e o Estado R$ 10.000 (dez mil reais). Todos esses imprevistos acabaram por gerar o 

atraso, a extrapolação do prazo de vigência. No entanto, conforme os documentos, notais 

fiscais e recibos, o emprego do recurso do Estado foi feito certamente no interesse público. 

Houveram várias tentativas perante a SEPOF no sentido de alteração dos termos do convênio 

para incluir. Inclusive quando a obra foi finalizada, nós solicitamos por meio de ofício, mas 

não obtivemos êxito num novo laudo de vistoria. O fato é que os registros e documentos 

constantes nos autos, especialmente as folhas 62, 71, 116 e 117 comprovam que mesmo com 

essas dificuldades que são conhecidas em obras desse porte na região do Tocantins, área 

ribeirinha, é muito difícil você afretar materiais, recrutar mão de obra. Mesmo assim 

conseguimos entregar o muro, até com serviço excedente, que foi a aplicação de uma fundação 

melhor para justamente suportar a obra. Se fosse empregada naquela maneira, normalmente a 

própria erosão iria culminar com a inutilização da obra posteriormente. E uma área de lazer. 

Então nós reconhecemos o atraso, mas solicitamos que seja verificado pelo princípio da 

verdade material, e de outros acórdãos, conforme o 55-044, da data de 15 de setembro de 

2015, que aprovou com ressalvas as contas do município de Igarapé-Açu, e junto a documentos 

que comprovam a conclusão mesmo após prazo de vigência. Diante disso, rogamos que as 

contas sejam julgadas regulares ou pelo menos excluída a glosa, até porque no relatório 

técnico está solicitando uma glosa de R$ 49.000 (quarenta e nove mil reais), e na verdade o 

valor repassado pelo Estado foi apenas de R$ 10.000 (dez mil reais). Seria uma impropriedade 

desse sentido, acredito eu. Minha defesa é nesse sentido. Bom dia a todos e muito obrigada. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Senhora presidente, primeiro quero cumprimentar a 

Doutora Brenda pela excelente defesa que faz nesta casa e neste processo. E sempre que vem 

um processo de Limoeiro do Ajuru fica aqui na minha cabeça passando um filme, porque 

conheço o município. Já falei isso aqui anteriormente. É um município de difícil acesso, e 

muito difícil fazer uma obra, senhora presidente e senhor relator. A Doutora Brenda mostra em 

sua defesa essas dificuldades. Há uma compreensão do porquê da demora da entrega da obra, 

é um município que não tem pedra, não tem areia. É muito complicado fazer uma obra, 

senhora presidente. E depois, se tratando de um muro numa região de várzea, a dificuldade é 
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muito maior. E o que ela também assume como dificuldade na questão do projeto, é que isso é 

um grande problema no Brasil, inclusive tem um engenheiro aqui do meu lado, em relação a 

grandes obras. As pessoas passam pouco tempo para fazerem os projetos e muitíssimo tempo 

para executar a obra. Então deveria se dar uma atenção maior para os projetos, para que 

tivéssemos uma facilidade melhor na execução da obra. Outra reflexão que faço é em relação 

ao valor desse convênio, conselheiro André. É muito pequeno, senhora presidente. Olha o 

tempo desse convênio na casa. E sem contar a realidade do município. Na minha cabeça estou 

tentando analisar o contexto, e interpretar a realidade do município. Eu já fui lá cinco vezes, é 

muito difícil se fazer uma obra de engenharia ali. Então senhor relator, estou esperando o voto 

de Vossa Excelência, mas gostei muito da defesa. Acho que é importante também, ao se fazer 

justiça, ver primeiro o resultado. O dinheiro foi liberado para uma finalidade, se cumpriu? Ela 

está dizendo que sim. Fora de prazo porque extrapolou o prazo, mas a obra está lá. Isso que é 

mais importante. Vou ouvir o voto de Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O Conselheiro Luís Cunha, com sua profunda 

vivência no interior do estado do Pará, exprimiu uma realidade que não só constam dos autos, 

como também é uma realidade fática e está dentro das ruas do nosso interior. Falou uma coisa 

que é altamente preocupante e não se restringe a questão de Limoeiro, mas que acontece em 

cidades como Rio de Janeiro. Me recordo quando caiu aquele viaduto, que bateu uma água por 

baixo, os caras estavam de bicicleta, um viaduto que liga São Conrado à Barra da Tijuca. Um 

erro de projeto. Ele foi feito, a obra foi realizada, mas não tinha segurança suficiente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheiro André, além do viaduto da belíssima música do Aldir Blanc, caiu viaduto em 

Brasília outro dia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Sim, caiu em Brasília recentemente. Então há uma falha recorrente, que foi muito bem 

observada pelo conselheiro Luís Cunha, entre o tempo que se planeja, e o tempo que leva para 

execução. O tempo que é ganho com o planejamento, por encurtá-lo, é perdido na execução 

quando as dificuldades aparecem. Nos autos constam a declaração do município, de prefeito, 

sucessores, cidadãos, colégio que recebeu o muro. Aparecem as fotografias, e no mínimo você 

olha e pensa que com dez mil não se faz isso, mesmo em 2007. Não dá para fazer, é impossível. 

E nos autos aparecem gastos a mais feitos pela prefeitura, que também não constavam do 
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convênio inicial. Então onde está a grande falha disso? Num convênio feito que não foi 

devidamente retificado. Como é feita uma retificação? Tem um contato do prefeito ou de seu 

representante legal com a secretaria responsável por isso, cuja conversa depende muito de 

questões de ordem político-eleitoral. Ele está do meu lado, não está, dá um chá de cadeira no 

cara. E uma pessoa do interior, um prefeito com tantas responsabilidades com seus munícipes, 

às vezes pensa, “vou passar quanto tempo numa sala de espera para poder retificar?”. Nós 

Tribunal temos que guardar cuidado com o dinheiro público, e para mim isso está bastante 

claro, que o dinheiro público foi aplicado. A obra foi feita, até mais do que dizia no convênio, 

porque foi necessidade. Não foi uma eleição, “quero fazer, agora vou pintar com as cores azul 

e branco, vou botar um desenho”. Nada disso. A comunidade precisava e exigia que aquilo 

fosse feito diferente, senão o muro já tinha caído. É só ver a fotografia no inverno, a água bate 

naquele muro. E sem ter as devidas contenções, nunca conseguiria resistir ao inverno. E o 

nosso inverno é aquele que a água vem, e você não segura. Ela sobe. Tem que ser feito um 

trabalho especial, porque o peso e a pressão da água são incalculáveis. Então examino como o 

seguinte, a receita e a despesa foram feitas muito além do valor do convênio. O objeto foi 

alcançado. Não compreendeu a formalidade que exigem, mas a finalidade foi alcançada. Então 

entendo que as falhas foram de natureza absolutamente formais. Entendo que esse é um caso, 

como diria o conselheiro Luís Cunha, que me sinto muito confortável em julgar, porque você 

reconhece que existem falhas formais, até porque apesar de não parecer tão longe em relação 

a Óbidos ou Limoeiro do Ajuru, que é aqui no Tocantins, para você ir até lá é uma pernada, 

uma nadada. Não é fácil. De repente é até mais longe do que chegar em Marabá, que você 

pega o carro e vai. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, aplicando ao responsável a multa de 

R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela instauração da 

tomada de contas. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, vou acompanhar o voto 

do eminente conselheiro André Dias. Dizer que a Doutora Brenda também já caminha no 

sentido até de alguma coisa do conhecimento da engenharia, pela justificativa que fez aqui. Já 

está bastante familiarizada com os termos. Mas eu queria dizer que para mim isso é uma 

pirâmide que se estende com a base muito ampla na sociedade brasileira. Aliás, o TCU, nós 
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próprios aqui e outros tribunais já temos discutido isso, e de um certo modo temos que 

confessar uma mea culpa. Como é a primeira vez que falo, quero até pedir desculpa para 

cumprimentar todos os presidentes, a procuradora, nossos conselheiros substitutos, 

jurisdicionados, servidores que estão aqui. Desejo um bom dia a todos. A falha no projeto 

técnico no Brasil é comum. Então infelizmente também por causa disso e outros interesses, 

algumas circunstâncias, se tem quase que uma biblioteca de projetos de prateleira, aquela 

avidez muitas vezes do projeto. A obra vai ser feita, na hora que vai ser feita, as coisas já se 

modificaram. Quero testemunhar isso com imagens das televisões, não sou eu próprio que 

estou dizendo da minha cabeça. Aqui do nosso lado por exemplo, a defesa da praia do Maraú, 

com recursos federais. Vieram para cá, construíram o cais, que já caiu e já construíram de 

novo. Quero dizer que também nessas orientações, nesses treinamentos que tanto postulamos 

para que sejam feitos, nós tenhamos a responsabilidade técnica. Quem contrata uma obra é o 

mesmo que contrata um cirurgião para operar, pode matar o doente. Uma obra malfeita pode 

matar pessoas. Além dos que estão executando, os que serão usuários dela. Então nós tribunais 

temos que aprimorar muito esse caminho para orientar as prefeituras, no sentido de que a obra 

emergencial, falo aqui para um colegiado de advogados, se sustenta nas justificativas, quando 

é emergente o serviço a ser feito. Não fica amarrado na lei nº 8.666 se é uma emergência, mas 

a justificativa técnica tem que ocorrer. Penso que Vossa Excelência aborda na execução do 

serviço, mas deixo sempre aqui uma divagação de alerta, de que essas coisas precisam ser 

aprimoradas no sentido de que o recurso público às vezes está tão difícil de ser conseguido. 

Que eles possam de fato ter uma aplicação correta em benefício da comunidade. A pressa às 

vezes atrapalha muito. Não é o caso da emergência, mas tem a pressa eleitoral. Eu me lembro 

aqui que falei uma vez, já faz algum tempo, talvez até não tenha sido bem entendido, quando se 

inaugurou a rodovia da alça viária. Aqui foi dito que houve um recalque, porque o tabuleiro 

em concreto armado, o aterro feito, e que ela tinha sido uma obra programada para recalcar. 

Eu quase entro em pânico, mas escutei isso aqui. Não se faz assim. Quando vamos operar, não 

fazem de maneira emergencial. A obra é para ser bem-feita. Seu edifício não vai ser 

construído, e “não, mas daqui cinco anos sei que a fundação vai dar problema”. Então esse 

aprimoramento diz muito a nós tribunais, controle externo, no sentido de exigir, mesmo das 

prefeituras menores, um mínimo de cadastramento e responsabilização. E quem fez a obra, 
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quem assinou essa responsabilidade técnica? E fica por isso? Não se responsabiliza nunca o 

executor. Só nesse sentido, mas acompanho os argumentos de Vossa Excelência. Me sinto 

confortável de dar esse voto no sentido do que Vossa Excelência propôs. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, também 

quero cumprimentar Vossa Excelência e a doutora Deíla, seja sempre bem-vinda. Conselheiro 

Nelson, nosso decano e presidente, conselheiro Luís Cunha, presidente, conselheiros André, 

Odilon, substitutos, Doutor Julival, Doutora Milene, Doutor Daniel, Doutor Edvaldo, nossos 

secretários aqui da mesa, colegas de trabalho, senhoras e senhores da galeria. Meu 

cumprimento também a Doutora Brenda, que entre outras formações e graduações, 

especializações que temos, tem engenharia. Devemos tratar a Doutora Brenda como Vossa 

Excelência. Nesse momento você está aqui representando a parte na condição de advogada, e o 

faz muito bem. E algumas vezes vem aqui fazer essas defesas bem-feitas, com humildade e 

grande sabedoria, com destaque de todos os colegas pela apresentação e defesa que faz. Quero 

da mesma forma destacar essas questões. Nós temos alguns estudos no Brasil, conselheiro 

André, que mostram os desperdícios na gestão - não digo que é o caso absolutamente, mas na 

direção que o conselheiro Nelson tentou falar, da gente ter esse compromisso no sentido de 

tentar fazer o que verdadeiramente temos que fazer para amanhã não ter que recuperar um 

prejuízo. Eu lembro que quando o deputado, colega dos conselheiros Nelson e Luís Cunha, da 

conselheira Lourdes, do André também, tentei por duas vezes colocar a responsabilidade das 

obras realizadas e serviços às pessoas que venceram as licitações e fizeram as obras. Hoje 

você vai numa loja e compra uma geladeira, ela tem garantia. O celular tem garantia, carro, 

qualquer serviço. Vai instalar uma antena na sua casa, a empresa dá garantia. Em tudo tem 

garantia. Por que não tem garantia no serviço público? Eu acredito que talvez ajudasse muito 

essa questão de ter, pelos engenheiros e técnicos do Poder Executivo, de quem vai fazer a obra, 

seja quem for, os itens específicos para dar direito a cobrança dessa garantia, um prazo 

mínimo. Vemos muito isso no Brasil. No caso em tela de Limoeiro do Ajuru é uma condição 

excepcional. Me lembro uma vez que teve um julgamento aqui de um rapaz que era presidente 

de uma associação e as contas deles iam receber irregularidade, ele ia ter que devolver tudo. 

Uma pessoa humilde e simples. Nós paramos a reunião, saímos e nos reunimos para debater o 

problema que o conselheiro Luís Cunha falou, todos nós, e verdadeiramente não tinha como se 
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fazer aquela obra naquele prazo, em virtude de várias situações que o conselheiro já colocou. 

São peculiaridades regionais do estado do Pará, que não têm em outros estados. Isso também 

tem que ser observado, como disse o conselheiro Nelson. Você vai em Santarém, quando desce 

do aeroporto vai até a cidade, e vê do lado direito centenas de casas do Minha Casa Minha 

Vida com aquecedor em cima. O projeto já veio de Brasília pronto para fazer as casas com 

aquecedor. Em Bragança também. Vossa Excelência conhece a região, como que coloca um 

aquecedor em cima duma casa em Santarém? A temperatura às vezes chega perto de 40 graus. 

A pessoa quer é tomar banho de água gelada. Mas o projeto vem de lá com esse trambolho em 

cima das casas, um dinheiro gasto desnecessariamente. Conselheiro Nelson mais uma vez foi 

muito feliz, realmente essas observações têm que ser feitas para que não precisemos correr 

atrás do prejuízo amanhã, ou nem ter mais como correr atrás. Teve uma obra aqui em Belém 

que o conselheiro me lembrou, que a altura não foi bem planejada e já houve um problema, 

engatou um caminhão, já vai ter que cavar a rua. E agora cavar em Belém, onde a água é logo 

aqui embaixo, mesmo nível do mar, às vezes até abaixo em determinados bairros. Então essas 

questões são importantes. Eu cumprimento Vossa Excelência pela sensibilidade de também 

conhecer o estado do Pará, como conhece o Luís Cunha. Eu um pouco menos, mas conheço um 

pouco. A sensibilidade de perceber e buscar a verdade, e fazer justiça. Parabéns à Doutora 

Brenda e Vossa Excelência por essa sensibilidade. Acompanho Vossa Excelência na íntegra do 

voto. Queria também somar às palavras do conselheiro Nelson nesse sentido, acho que um 

pouco de atenção e cuidado antes no planejamento e elaboração do projeto, na escolha do 

material adequado para utilizar naquela obra, pode representar muito mais para a frente. 

Lembro que temos hoje no Pará algumas obras feitas ainda no governo Almir Gabriel, e estão 

boas até hoje. Ou seja, asfalto, ponte, muitas obras. Isso é importante. Demora dez, 15, 20 

anos, cada obra tem seu tempo mínimo esperado para uma revisão. É isso, acompanho Vossa 

Excelência cumprimentando a advogada. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, acompanho o relator. Doutora Brenda, esse gancho que 

pegamos no exemplo de Limoeiro, e acabamos falando de coisas do Brasil e outras obras, é 

uma reflexão que sempre fazemos aqui. Na verdade, muita coisa do que colocamos não tem 

nada a ver com Limoeiro do Ajuru. Acho que lá vocês foram cuidados ao ver que para fazer a 

obra, objeto do convênio, necessitaria um estudo melhor, fazer uma fundação melhor, um 
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aporte de dinheiro maior. É o que vocês fizeram. É por isso que com muita tranquilidade 

estamos acompanhando o relator e votando favorável. A multa é regimental, trata-se de uma 

instauração de tomada de contas. Então acompanho o relator. E conselheiros, espero que em 

outro momento possamos até refletir melhor sobre isso aqui, não por conta do assunto de 

Limoeiro, que não tem nada a ver, mas esse assunto de projetos e obras. Realmente, esse 

problema de Belém é de uma obra que ainda não foi nem inaugurada. Não consegue passar 

uma carreta por baixo? Uma obra grande, importante para a cidade. Já pensaram numa coisa 

dessas? Isso é um projeto malfeito, o prefeito vai ter que ser duro com a empresa contratada, 

com quem elaborou o projeto. Olhando para um convênio desses, de valor mínimo, hoje 

Doutora Deíla, você contrata um arquiteto para fazer um projeto, e o conselheiro Nelson 

entende bem disso, e não é só um projeto. É projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico. Parece-

me que são quatro ou cinco peças. O custo disso é altíssimo. E às vezes a prefeitura não tem 

nem condições de bancar isso para um arquiteto, para uma consultoria. Às vezes não tem 

arquiteto no município. Então sai caro. É um conjunto de coisas que temos que refletir com 

bastante calma. Para um convênio desse aqui às vezes não dá nem para fazer um projeto. A 

prefeitura faz execução direta. Mas há um problema sério no Brasil, porque aconteceu agora 

na capital da república, aos olhos do poder e do presidente. Acontece numa obra no período da 

Copa do Mundo no Rio de Janeiro, ou das Olimpíadas, uma obra também grande. E aqui em 

Belém aconteceu antes de ser inaugurada. É por isso que estamos refletindo sobre o problema, 

que não tem nada a ver com Vossa Excelência aqui, que fez uma defesa bastante consistente, 

que nos convenceu de que o conselheiro está certo no que propõe, pela regularidade com 

ressalva das contas. Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Em seguida, a 

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

relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2011/50805-8, que agasalha a prestação de 

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

procedência Ação Social Integrada do Palácio do Governo, exercício financeiro de 2010, 

responsáveis Pio X Sampaio Leite e Josué Nauar de Araújo, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias que, ao solicitar a retirada deste 
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processo da pauta de julgamentos, sua Excelência obteve a imediata anuência. Imediatamente 

foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2007/52314-9, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Chaves, responsável Benjamim Ribeiro de Almeida Neto, 

Procurador Antonio 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 conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável, ficando solidariamente responsáveis pelo débito os 

senhores Benjamim Ribeiro de Almeida Neto, Mariléa Ferreira Sanches e a Consultrix Serviços 

Técnicos de Engenharia em Estruturas Ltda e as recomendações à Sepof. A presidência tornou 

público que embora regularmente notificado, o responsável supracitado não se fez presente e 

nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, atribuído responsabilidade solidária à empresa Consultrix Serviços Técnicos de 

Engenharia em Estruturas Ltda, condenando-os à devolução de R$41.492,27 (quarenta e um 

mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), aplicando ao responsável as 

multas de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais) pelo débito apontado e R$931,59 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela remessa intempestiva das contas, com envio 

de recomendações à SEPOF. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2009/52150-8, que 

cuida da tomada de contas instaurada na Associação Produtiva Juvenil Nossa Senhora das 

Vitórias, responsável Élio da Silva Castro, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator 

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

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

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

conveniado, sem prejuízo das multas regimentais cabíveis, ficando solidariamente responsáveis 

em débito ao erário estadual o senhor Élio da Silva Castro, Associação Produtiva Juvenil Nossa 

Senhora das Vitórias e Pio X Sampaio Leite e ainda com remessa da cópia dos autos ao 

Ministério Público do Estado do Pará. A presidência anunciou que, embora regularmente 
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notificados, os supracitados não estiveram presente se nem se fizeram representar à sessão. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, atribuído 

responsabilidade solidária à Associação Produtiva Juvenil Nossa Senhora das Vitórias, 

condenando-os à devolução de R$30.000,00 (trinta mil reais), aplicando ao responsável as 

multas de R$3.000,00 (três mil reais) pelo débito apontado e R$931,59 (novecentos e trinta e 

um reais e cinquenta e nove centavos) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o 

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

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

detença, foi anunciado o Processo nº 2014/50232-0, que trata da Tomada de Contas instaurada 

na Associação Desportiva Cultural, Profissionalizante e Social do Conjunto Tauarí, responsável 

Isaías Pinheiro dos Santos, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado atribuindo reponsabilidade solidária entre o responsável e a Associação Desportiva 

Cultural, Profissionalizante e Social do Conjunto Tauarí, com aplicação das multas regimentais 

ao responsável. A presidência anunciou que embora regularmente notificados, os supracitados 

não se fizeram presentes e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para julgar as contas irregulares, atribuído responsabilidade solidária à Associação Desportiva 

Cultural, Profissionalizante e Social do Conjunto Tauarí, condenando-os à devolução de 

R$40.000,00 (quarenta mil reais), aplicando à associação a multa de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) pelo débito apurado e ao responsável as multas de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo 

débito apontado e R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) pela remessa intempestiva das 

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

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

relator. No mesmo passo, foi anunciado o Processo nº 2014/51274-3, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Canadense de Integração Social e Desenvolvimento Familiar, 

responsável Osanir Araújo Mendes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 
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Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre seu responsável e a Associação 

Canadense de Integração Social e Desenvolvimento Familiar, com aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável. A presidência deu pleno conhecimento de que, embora 

regularmente notificados, tanto o responsável em questão quanto o representante da associação 

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

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas irregulares, atribuído responsabilidade solidária à Associação Canadense de 

Integração Social e Desenvolvimento Familiar, condenando-os à devolução de R$3.000,00 (três 

mil reais), aplicando ao responsável as multas de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos) pelo débito apontado e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. A partir deste momento, Sua 

Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias ausentou-se do plenário, não, sem antes, solicitar 

a retirada do processo n.º 2012/50673-9 desta pauta, postergando esse julgamento para o dia 

vinte e dois do andante mês. Obtido o deferimento, seguiu-se o julgamento, com o anúncio do 

Processo nº 2014/50231-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Desportiva 

Cultural, Profissionalizante e Social do Conjunto Tauarí, responsável Isaías Pinheiro dos 

Santos, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado atribuindo reponsabilidade 

solidária entre o responsável e a Associação Desportiva Cultural, Profissionalizante e Social do 

Conjunto Tauarí, com aplicação das multas regimentais ao responsável. Pausa. A presidência 

tornou público que embora regularmente notificado, tanto o responsável supra quanto a 

representação da associação questionada não se fizeram presentes e nem se representar à sessão. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 
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regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, atribuído 

responsabilidade solidária à Associação Desportiva Cultural, Profissionalizante e Social do 

Conjunto Tauarí, condenando-os à devolução de R$45.000,00 (quarenta mil reais), aplicando à 

associação a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo débito apurado e ao responsável as 

multas de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo débito apontado e R$931,00 (novecentos e trinta e 

um reais) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 deliberação plenária proposta de resolução autorizando esta 

presidência a celebrar Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria Geral da União, pela adesão ao SIRCAD - Sistema Integrado de 

Registro do CEIS e CNEP, com vistas à consolidação da relação de empresas e pessoas físicas 

que sofreram sanções, das quais decorram com efeito a restrição ao direito de participar de 

licitações ou celebrar contratos com administração pública. A matéria foi devidamente 

distribuída através de e-mails corporativos sem que houvesse qualquer manifestação dos 

senhores conselheiros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo 

a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.984, desta data. Ainda com a palavra, 

prosseguiu a presidência: Submeto apreciação dos senhores conselheiros a solicitação de 

arquivamento e baixa nos sistemas desta corte de contas do processo 2017/53764-9, tendo em 

vista sua instauração indevida, uma vez que a documentação encaminhada pela SEDUC se 

refere a simples resposta à diligência desta corte de contas, referente a outro processo, razão 

pela qual após arquivamento e baixa do sistema a documentação deverá ser desentranhada e 

juntada ao processo a que se refere. A Secex através de informação nas folhas 19 dos autos, 

identificou o equívoco plenamente confirmado pela ilustre conselheira substituta Milene 

Cunha, relatora. Após o breve momento de discussão, e não havendo a matéria foi submetida à 

votação, tendo sido aprovada com unanimidade, sendo a matéria consubstanciada na Resolução 
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nº 18.985, desta data. Então a palavra foi franqueada ao plenário. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia: 

Muito obrigada pela palavra concedida. É só porque o Doutor Nelson nos alertou para uma 

falha importante. No convite do nosso seminário que ocorre no próximo dia 28 de fevereiro, no 

auditório da DeVry Faci, aqui em Batista Campos, não consta o horário do evento, 

infelizmente. Eu gostaria de esclarecer que ele será à tarde, às 14 horas. E vai ser um evento 

importante, é véspera da posse da nova procuradora geral do Ministério Público, e aí vamos 

ter convidados. O Doutor Júlio Cesar de Oliveira vem de Brasília, o Doutor Fernando Skaff 

aqui do Pará, que também atua em São Paulo, o conselheiro Cipriano Sabino também falará 

em nosso evento. Então será um evento importante. Peço desculpas por essa falha, mas ele será 

a partir das 14 horas no auditório dessa faculdade. Estão todos convidados. Seria uma honra 

se vocês nos brindassem com a presença. No auditório da DeVry Faci, Travessa Tupinambás, 

461, Batista Campos. É perto. Lá é bem confortável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheira, é aquela história de que vamos 

vivendo e aprendendo com o tempo. E Vossa Excelência me proporcionou, por uma 

circunstância que eu sei também que seria o seu desejo, pelo coração de Vossa Excelência, e 

eu tive uma oportunidade aqui que já não pensava ter, porque não estava aqui na abertura da 

sessão, o nosso conselheiro André Dias, vice-presidente, e o conselheiro Odilon. E na ausência 

dos administradores da casa, como digo sempre, nós outros somos da bancada do passado, e 

ali está a bancada da esperança, os que vão ser, e nós já fomos, e acabei por sendo o mais 

velho tendo o prazer, que foi uma honra, de dirigir naquele dia a sessão. Tive a oportunidade 

de presidir a reunião em que foram aprovados votos de congratulações para o Clube do Remo. 

Veja só. Mas eu me associei, e são 113 anos? Eles quando colocaram em votação já me 

olharam com olhares ferozes e eu ali na Presidência disse, não, eu vou encampar isso, claro. 

Depois de termos vivido em Belém, uma coisa que há muito tempo não acontecia. Eu mesmo 

me lembro disso, essa é a hora dos conselheiros Luís e Odilon da amenidade que conversarmos 

ao final dos processos. Aquele período em que choveu de sábado praticamente a terça 

ininterruptamente, uma coisa assim muito significativa e aquela história toda. E eu tive a 

oportunidade e foi uma reunião, por isso eu vou chegar ao ponto daquilo que eu desejo propor 

para a avalição do Plenário. Eu tive uma alegria muito grande porque foi a primeira vez que 
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sentou na bancada dos conselheiros o substituto e conselheiro Daniel, que estava lá o Edvaldo, 

e conselheiro Julival, a conselheira Milene não estava neste dia, mas para mim foi uma sessão 

muito leve e agradável e eu me senti de fato um pouco enferrujado no manejo da Presidência, e 

as coisas foram acontecendo sem eu estar preparado, e, a expressiva participação dos nossos 

substitutos me deu uma alegria de poder participar naquele momento e eu tive depois o 

cuidado de estudar o nosso regimento e de ir para casa, enfim, daquilo que eu tirei daquela 

sessão e que foi para mim muito agradável, pena que os conselheiros que mencionei não 

estavam presentes, e eu estava vendo o nosso regimento sem nenhum desejo de ser agradável, a 

minha idade não precisa mais, a vida que a gente tem não precisa mais, eu gosto de ter as 

minhas posições firmes, às vezes agrado e outras não, mas, eu acho que o importante é 

fazermos o que é justo e que de fato é o direito de ser feito e eu estava recorrendo ao nosso 

regimento e vi pela participação que tiveram e até pela forma que procuramos nos relacionar 

com os companheiros de uma maneira afetuosa e até cordial, jogando aqui e ali um pouco de 

humor quando é possível permitir isso da discussão técnica e séria que fazemos aqui e eu vi em 

uma situação do nosso regimento pela participação dos dois que gostei muito, eram os dois, o 

Edvaldo estava também e participou da sessão embora não tivesse a voz. Eu acho conselheiros, 

que teríamos nesse momento eu acho que por aquilo que eu vivi naquele dia e me trouxe vários 

pensamentos naturalmente pelo que se foi feito aqui, e eu vi hoje aqui que ficamos com uma 

situação de discussão muito intensa a respeito até de um processo simples. Que parecia 

simples, mas nos levou muito tempo na discussão, e vi na bancada dos nossos substitutos assim, 

não sei se percebi mal, mas, um tanto quanto agoniada com alguma sugestão que pudesse vir 

das eminências sentadas ali pelo estudo. E vendo o nosso regimento, senhora presidente, faço 

isso aqui para aprimorar o nosso trabalho e aproveitar a presença dos nossos companheiros 

substitutos, que no nosso art. 35 do regimento no inciso IV diz assim, que aos auditores no 

caso, eles podem atuar no inciso IV, art. 35 em caráter permanente junto ao tribunal pleno. E 

então a atuação não se faz pelo silêncio, ela se faz pela ação e no inciso VI, diz ainda relatar e 

propor a decisão por escrito dos processos que lhe sejam distribuídos. Ou seja, encaminhar a 

decisão embora não façam o voto. Mas, é uma coisa muito mais pesada do que uma 

participação somente verbal, e então na hora em que há possibilidade do preparo do voto em 

submeter essa discussão plenária, realmente é uma coisa bastante significativa. E então eu 
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queria deixar a sugestão que é minha com a reflexão que fiz e com a responsabilidade que 

tenho nessa casa já há muito tempo, e que no momento da discussão dos processos que os 

substitutos tenham a oportunidade de voz. E eu acho que eles teriam condição de participar, 

não vão votar o processo, mas, estamos discutindo um tema, e até colocando aqui na minha 

condição, não somos obrigados a sermos advogados, somos generalistas, eu não vejo por que 

em uma discussão que tivemos aqui não pudéssemos franquear a palavra para os substitutos se 

manifestarem na discussão. Eles vão dar uma opinião e ele será acolhida ou não, não sei, mas, 

eu encontro amparo no regimento e aquela sessão me fez pensar nisso e de maneira que eu 

quero deixar como minha sugestão e não sei como o plenário vai, são essas as sugestões que 

são eminentemente de caráter pessoal, e é o meu entendimento e eu queria então externar o 

pensamento para que se estude isso e penso que poderíamos acrescer na discussão muito mais 

vozes para encontrar uma solução que possa ser sempre a melhor que esse plenário venha a 

tomar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro, o art. 35 fala das atribuições dos auditores e nesse inciso, ele 

fala relatar e propor decisão por escrito dos processos que lhe sejam distribuídos, a serem 

votados pelos conselheiros. E participar das discussões sobre esses autos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Então talvez essa discussão 

até não se conclua agora, mas eu quero dizer a Vossa Excelência. Estou dizendo aqui atuar em 

caráter permanente e o que é atuação permanente? Não pode ser silente, se ele não está 

atuando não pode ficar em silêncio ou não deve, não vejo onde possa atrapalhar a pauta. O 

sexto ele diz. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Mas eles estão aqui, tanto aquele que tem a bancada. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A bancada tem, eu estou 

dizendo é que no momento da discussão, não estou dizendo que vão votar no processo, eu estou 

dizendo que apenas no momento da discussão poderiam entrar nela, formulando os 

pensamentos, porque eu vejo que há um amparo nessa situação e pelo que eu encontrei a 

participação que eles tiveram, mas, de qualquer maneira, é uma sugestão e a casa é decidida 

por este Plenário e eu estou dizendo da experiência que vivi e daquilo que encontrei, e na 

minha opinião aquilo só acrescentou a reunião em que eu presidi. Essa foi a imagem e a 

contribuição que eu tive, então, a pessoa ilustrada, preparada e entrar em um momento da 
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discussão não está interferindo no meu voto. Eu vou ter toda a liberdade para discordar 

eventualmente do pensamento deles, e eu estou apenas propondo que se possa dar uma chance 

de uma manifestação sobre a discussão. Eu preciso encaminhar, essa sugestão que estamos 

discutindo, estamos formatando o nosso voto e não vejo onde isso possa nos afetar e nem criar 

nenhum embaraço, portanto, é uma proposição que eu tenho muita honra de assumir e de 

propor. Quero isentá-los de qualquer participação no meu pensamento. Essa é uma coisa 

minha e pensada e refletida, e eu acho que será oportuno para aprimorar os nossos trabalhos 

aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, o assunto trazido pelo conselheiro Nelson Chaves, é um assunto que a gente precisa 

conversar e decidir, não sei se em uma reunião administrativa, mas de qualquer maneira, a 

iniciativa dele em se manifestar publicamente é muito importante. E o pleno já conhece a 

minha linha de entendimento sobre o assunto e eu enquanto presidente entendi de um jeito e 

pratiquei durante os dois anos. E sempre as decisões com sete na bancada. E o meu 

entendimento, que eu sempre convoquei, é entender que isso fortalece o nosso trabalho. O que 

aconteceu hoje aqui foi muito interessante, e aí eu pego esse gancho do conselheiro Nelson, 

porque no momento em que estávamos discutindo aqui, uma solução para um processo que 

suscitou aqui uma dúvida, aparentemente é uma coisa simples e é verdade. Mas, o conselheiro 

Odilon faz a ponderação e chamou a atenção. E como fica essa decisão? Na medida em que 

está se pedindo praticamente a rescisão de um acordão. E o que é que fica? Quem será 

responsabilizado. E a gente percebeu aqui na bancada ao lado dos conselheiros substitutos que 

a conversa deles, conversaram o assunto, mas não se manifestaram publicamente, e sobre o 

entendimento, conselheiro Nelson, que é assim, ele tem que ser compartilhado e quando se 

apropria do conhecimento e não se compartilha, você contribui pouco, e eu entendo assim, em 

matéria jurídica que temos algumas dificuldades, porque não sou bacharel em direito, Vossa 

Excelência é engenheiro, também tem essa dificuldade, a gente sempre se socorre de quem tem 

o conhecimento maior. No meu gabinete quando surge uma dúvida eu procuro logo quem é 

advogado ou pelo menos bacharel em direito para me socorrer e eu sou entusiasta do debate. 

Quanto mais a discussão melhor a solução, e nós que atuamos no parlamento e Vossa 

Excelência inclusive o presidiu, Parlamento é assim, uma Comissão Técnica, o deputado é 

chamado, ele pode entrar em qualquer reunião do Parlamento mesmo que ele não seja membro 
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daquela Comissão. E tem direito a palavra. E ele discute e agora na hora de votar só votam os 

membros daquela comissão. Por exemplo, eu sou o presidente da comissão, o conselheiro 

Cipriano é membro, o conselheiro Nelson não é membro e ele chega lá e eu estou falando como 

se fosse deputado, e ele pede a palavra e ele tem direito, ele discute e debate, mas não vota. 

Então o que aconteceu hoje é uma reflexão importante e para que a presidência nos convoque 

para uma reunião para deliberarmos sobre isso e Vossa Excelência traz o assunto para a 

discussão, todos já sabem a minha posição sobre isso, e eu acho que o recomendável é que se 

for o desejo dele, é discutir qualquer assunto da Casa, mesmo não votando. E no meu 

entendimento, respaldo tem de sobra para isso, em outras casas acontece isso, do controle 

externo brasileiro. E pouquíssimas não, porque não evoluíram ainda o suficiente. E então 

assim, conselheiro Nelson, essa é uma coisa que a presidente que nos conduz aqui, eu tenho 

muito respeito pela figura de um presidente da casa, qualquer um sentado aqui nessa cadeira 

vai ter o meu respeito e o meu apoio. E qualquer um que sentar, agora, eu sempre vou emitir a 

minha opinião, assim como Vossa Excelência acabou de fazer, sobre esse assunto minha 

opinião é pública, e concluo dizendo que conhecimento deve ser compartilhado. E aqui eu 

percebo que no momento em que fazemos uma reflexão como fizemos hoje no processo, em 

Limoeiro do Ajuru, aquele conhecimento da realidade ajuda muito para aquele colega que 

talvez não tenha ainda o conhecimento suficiente porque não andou lá. Quando você pisa no 

chão, em uma localidade e ver aquilo, você já fica com aquela imagem na cabeça, e quando o 

processo chega aqui você tenta olhar o contexto e o que está nos autos e vai amadurecendo a 

sua decisão. E eu sigo muito essa linha para que eu tente me conduzir sempre no caminho da 

justiça. Eu já utilizei conselheiro Odilon algumas expressões aqui, assim, eu não sou advogado 

e esse é um caso em que a pessoa fez a coisa pelo caminho torto, mas fez, e fez um rodeio e 

realizou. E veio pelo caminho torto, mas veio. E para mim, conselheiro Cipriano, vale muito o 

resultado, isto é, você recebeu recursos, ele foi aplicado. Foi pelo caminho torto? Foi provado 

que foi. Mas, há um resultado e uma comprovação de que aquilo se realizou e então para mim 

tem um significado muito grande. E isso é vivência, é conhecimento, é realidade. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Em nenhum momento 

abdicando do meu voto e do meu conhecimento, de forma alguma, a nossa decisão será adota, 

não estou abdicando disso. Estou apenas procurando ampliar o leque da discussão, somente, e 
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a prerrogativa do voto é minha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Entendo assim, conselheiro, aqui é uma casa do conhecimento, e esse 

plenário, eu acho que já usei conselheiro Cipriano, e se não usei, vou reafirmar, eu acho que já 

utilizei essa expressão aqui, o plenário é sagrado. É aqui. A reunião do pleno, para mim esse é 

o momento maior da nossa instituição, além do respeito a figura do conselheiro como uma 

autoridade constituída, a figura do pleno, sete pessoas que decidem e que julgam, e então eu 

tenho muito respeito por isso, e, dizer o seguinte, o que Vossa Excelência propõe e que eu estou 

de acordo, eu espero que juntos encontremos a melhor solução, e, só temos a ganhar do ponto 

de vista institucional, e na medida em que possamos ter a participação maior de todos nós, e 

esses todos nós, no meu entendimento, conselheiro Nelson, inclui nós 7 e os 4 conselheiros 

substitutos. Era o que eu queria dizer sobre isso, e, é um assunto que para mim foi uma 

novidade, Vossa Excelência mas que trouxe e eu não poderia deixar de me manifestar. Eu 

agradeço pela oportunidade de poder manifestar nessa sessão, no dia de hoje, a minha opinião 

sobre esse assunto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Senhora presidente e senhores conselheiros substitutos, muito fico feliz com essa 

percepção trazida pelo conselheiro Nelson, uma percepção que na verdade já é minha de muito 

tempo, não como substituto, mas, no setor do tribunal eu já vi isso acontecer, e participar das 

discussões não interfere em nenhum momento no dinheiro sagrado do voto do conselheiro, 

muito pelo contrário, na verdade, inaugura outras possibilidades e decisão, e o desejo último 

do julgamento no colegiado é o aperfeiçoamento e a decisão correta e que seja justa e 

eventualmente o cuidado na discussão por parte dos substitutos é no sentido de se dirimir 

dúvidas do ponto de vista técnico, e Vossa Excelência enquanto julgador pode se utilizar 

daquela perspectiva ou não. O direito permite várias decisões da mais saiba a menos saiba, e a 

mais justa e a menos justa, e a mais correta e a menos correta. E essa percepção fico feliz que 

Vossa Excelência tenha tido, porque é a que eu tenho já de muito tempo. E são tecnicamente 

gabaritados e os meus colegas substitutos como eu fui e participamos de um concurso em que a 

peneira foi, o conselheiro Cipriano que presidia naquela gestão, ela foi muito interessante, e 

selecionou pessoas gabaritadas e profissionais que conhecem o que estão fazendo. E por 

conhecerem o que estão fazendo, possibilitam e se permitem que no âmbito de um debate 

dirimam dúvidas naturalmente e sem problema algum, e isso em nada interfere na quantidade 
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de votos, os sete continuam votando. E em alguns momentos eu verifico que há uma confusão 

entre relatoria e voto. Como se fosse algo que se entrelaçasse de forma absoluta e não é assim, 

a legislação é muito clara, e os substitutos propõem decisões para que os plenários 

constituídos pelos conselheiros titulares apreciem. E relatou, mas, o voto fica sempre em sete. 

E aqui eu trago essa discussão que inclusive é objeto de agravo de relatoria que o conselheiro 

André logo trará ao plenário e eu espero que este plenário decida de forma muito tranquila 

algo que já acontece em boa parte dos tribunais desse Brasil. E essa percepção que Vossa 

Excelência trouxe, conselheiro Nelson, é o que acontece no TCU o tempo inteiro, e se vocês 

pegarem o vídeo do julgamento da apreciação do parecer prévio das contas da ex-presidente 

Dilma, verão que todos os conselheiros substitutos se manifestaram naquela sessão. E porque 

enriqueceram o debate e deram respaldo para que os ministros aprovassem ou rejeitassem as 

contas da presidente de então. E fico muito contente com a percepção de Vossa Excelência é 

algo que eu já tenho há algum tempo e que ela já é realidade em outros tribunais. O debate ele 

é positivo sempre, e a dialética e o working trabalha a dialética, filosofia do direito que 

respalda muito e corrobora muito com essa questão. E a melhor decisão sempre surge em uma 

conversa, porque eu conversando com você, pode ter perspectivas que eu até então não 

dominava ou não conhecia, e isso possibilita que aquela grande questão de cada um cede um 

pouquinho e chegamos em um denominador comum. Fico feliz de fato, muito mesmo, e isso vai 

ao encontro de outras situações. Que precisamos em outras conversas dirimir de forma mais 

acentuada e mais substanciosa. Estou satisfeito, presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Inicio com bom dia ou boa tarde? 

Meio dia em ponto. Mas, a tempo eu desejo um bom dia a todos, não tive a oportunidade de 

falar. A representante do Ministério Público, aos servidores, a todos, tudo bem presidente, o 

tema aqui é de suma importância para o próprio pleno e para o tribunal. E como bem colocou 

no início da fala, Nelson, que a responsabilidade que Vossa Excelência tem, um dos motivos 

por ser o decano e por ter essa vivência aqui, mostra muitas vezes que temos de ter uma 

análise interpretativa das normas e do regimento, da lei orgânica, e eu que não tenho 

formação em direito também, mas sou um curioso da área e eu vejo que essa análise 

interpretativa muito contribui. E em muitos momentos aqui a verdade material é levantada aqui 

e em vários processos, e também é importante termos o contato da realidade e com os 
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processos que temos aqui e com os casos que temos aqui. E, por que eu estou levantando essas 

questões? Porque o regimento em nenhum momento nos proíbe de falar aqui, e, pelo contrário. 

Eu concordo e valido a discussão aqui nossa dos conselheiros substitutos não é 

necessariamente para dar um suporte, mas, é para dar uma contribuição do acerto ou do erro, 

e muitas vezes na nossa discussão, não somente aqui, mas fora do pleno, provar que estamos 

certos ou que o outro está errado, muito engrandece os dois lados. E eu vejo muito esse nível 

de discussão que é trazido aqui para que se valorize cada processo que seja julgado aqui da 

forma mais justa o possível e que acredito que seja esse o objetivo principal aqui. Por isso, 

parabenizo pela questão levantada, e claro que vai se ter um momento da discussão na parte 

administrativa, mas também é plenamente possível deixar aqui aberto a todos e franqueado 

para que se tenha a discussão. Isso não tem como ser prejudicial ao tribunal, ao meu ver, 

presidente. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro substituto Daniel 

Mello: Senhora presidente, doutora Deíla, douta representante do Ministério Público de 

Contas, senhores conselheiros, Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, Odilon Teixeira, 

e meus colegas substitutos, doutora Milene e doutor Edvaldo, bom dia a todos. Bom eu queria 

antes de tecer alguns comentários sobre a fala do conselheiro Nelson Chaves, eu queria só 

aproveitar o ensejo, presidente, para parabenizar no dia 06 de fevereiro, próximo e passado, 

foi empossada a nova diretoria da Atricon, e então eu gostaria de desejar sucesso ao 

conselheiro Fábio Tulio, conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, que é o novo 

presidente da Atricon e que estendeu obviamente esse cumprimento a doutora Milene que 

tomou posse, eu não tive a oportunidade de manifestar antes, na diretoria de assuntos, em 

defesa dos direitos e prerrogativas e de assuntos corporativos, e então eu desejo, conselheira 

substituta Milene, sucesso e sorte nessa nova empreitada e que a sua competência e 

capacidade já demonstrada em tudo que faz também o seja a frente dessa diretoria da Atricon, 

e todo o sucesso para a nova diretoria. Agora sim eu queria com bastante e grata surpresa, 

tecer alguns comentários sobre a fala do conselheiro Nelson Chaves, e, ressaltar o que eu já 

tenho dito de Vossa Excelência conselheiro, sempre uma pessoa que parece que está à frente 

do seu tempo. Uma pessoa com muita sensibilidade e com muito tato, e uma pessoa realmente 

com ideias nobres e especiais e que tem muito contribuído para essa casa e para a sociedade 

belenense e paraense, de modo geral, e ideias fantásticas e brilhantes, que Vossa Excelência 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 216

tem exteriorizado e colocando em prática dentro dessa casa e que faz afirmar categoricamente 

que muito temos apreendido e muito temos a aprender com Vossa Excelência e me parece que 

os anos e toda a sua vivência lhe fizeram muito bem e tem lhe feito muito bem, excelência, e 

com toda a sensibilidade colocou uma proposição e vou colocar nesses termos para a 

discussão administrativa, e eventual, de uma participação mais efetiva dos conselheiros 

substitutos em termos de discussões processuais e logicamente que sem puxar lenha para o 

nosso assado, seria estranho propormos isso, mas, é lógico que fomos pegos de surpresa, mas 

com muita felicidade. E, é óbvio que eu comungo plenamente com a sua perspectiva e com a 

sua forma de ver, e, me parece que é possível sim uma boa contribuição dessa bancada dos 

conselheiros substitutos em todas as discussões processuais e obviamente que em nenhum 

momento essa discussão vai ter o peso de fazer com o conselheiro mude de posição e de 

opinião, não, apenas contribuir para um debate e certamente que a riqueza das discussões 

múltiplas e não mais com sete cabeças, mas com 11, é bem razoável imaginarmos que uma 

conclusão saída da discussão de 11 pessoas seja em tese mais próxima da verdade real e da 

justiça mais plena. E então nada mais justo do que a sua propositura, conselheiro. Muito feliz e 

eu vou repetir uma fala que eu fiz no dia da sua presidência, ainda que absolutamente 

meteórica e transitória, dizer da minha felicidade, falei naquele momento da minha felicidade 

em ser presidido por Vossa Excelência e que infelizmente não tive essa oportunidade e talvez 

nunca o tenha por suas próprias convicções e de não ser mais presidente dessa casa, mas, fica 

um pouquinho da frustação de não ser, mas volto a fazer uma sugestão em homenagem aos 

decanos dessa casa e as pessoas que eventualmente vão se aposentar dentro do ofício de estar 

aqui no tribunal e me parece que seria uma forma de homenagem aqueles que estão saindo 

pela aposentadoria e que nos últimos dois anos da sua estada aqui poderiam sim ser 

presidentes dessa Casa, para então se aposentarem como presidentes e como último ato de sua 

vida profissional. Eu acho que caberia bem, logicamente que isso aqui não é o caso, mas, eu 

coloco novamente esse meu ponto de vista, eu acho que seria interessante e eu teria ainda a 

oportunidade de ser presidido por Vossa Excelência com muita honra mesmo. Obrigado, 

conselheiro, pelas palavras e obrigado pela confiança, obrigado conselheiro pela sensibilidade 

e principalmente por expor o seu ponto de vista e corroborar ao conselheiro Luís Cunha que já 

conhecemos de outras idas dos seus posicionamentos reforçados pelo conselheiro Odilon 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 217

Teixeira, que muito nos honra, obrigado. É um aparte, não é conselheiro. Obrigado, 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, eu queria primeiro rapidamente e vou ter que sair e a matéria foi esgotada, 

a pauta esgotada, e então eu quero só rapidamente cumprimentar ao Ministério Público de 

Contas, que realiza um evento muito importante e que se aproxima da sociedade, 

principalmente dos jovens estudantes e palestrantes importantes pelo que eu já vi no programa 

do Ministério Público, e principalmente o Doutor Felipe e o Doutor Patrick, a todos, a 

Doutora Deíla, e Silaine, o Doutor Stephenson, o Doutor Stanley, e todos que compõem o 

Ministério Público, uma brilhante e importante proposição e trabalho e sabemos da população 

cada vez mais carente dessa conversa, e dessa aproximação, muitas vezes até de saber a 

competência de cada um, e onde podemos reivindicar mais os seus direitos e essa conversa ela 

é muito importante, e eu acredito que o Ministério Público faz isso não só apresenta para esse 

grupo de pessoas e essa parcela da sociedade, e um instrumento, uma formação e um debate, 

uma conversa, mas, também se aproxima e se coloca à disposição no sentido de estar mais 

próximo, e então eu queria parabenizar a todos que fazem o Ministério Público, e, por essa 

iniciativa, por esse evento e que não é mais às 08 horas e 30 minutos, conselheiro Nelson 

passou para às 14 horas e o importante é que Vossa Excelência pode chegar mais tarde, e, 

transmita lá Doutora Deíla os nossos cumprimentos de forma pública e importante a grande 

iniciativa do Ministério Público de Contas, outra questão rapidamente, eu acho que isso até já 

ocorre, conselheira Lourdes, essa proposição do conselheiro Nelson, eu não lembro de ver nem 

na presidência da minha ou do conselheiro Luís Cunha e nem de Vossa Excelência tem negado 

a palavra a nenhum conselheiro substituto e ao contrário, já havia acontecido, mas obviamente 

que entre nós e pelo menos da minha parte eu sempre recorri a todos eles, ou a um deles, e 

sempre pessoalmente, antes o Doutor Daniel, o Doutor Edvaldo, e o Doutor Julival, a Doutora 

Milene, e o Doutor Odilon, e a Doutora Patrícia, todos eles sempre foram muito prestativos e 

me ajudaram muito, e, depois a Doutora Patrícia por motivos pessoais deixou a gente e foi 

para outro tribunal e passou lá também muito bem colocada e tomou posse, e a vida continuou. 

O Doutor Odilon assumiu como conselheiro e os outros dois colegas vieram para cá, o Doutor 

Daniel e Doutor Edvaldo, e então sempre tivemos uma relação muito próxima, muito amiga e 

muito, eu agradeço muito a eles, falo publicamente ao contrário, com muita alegria e 
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humildade eu falo isso, e sempre tivemos uma boa parceria e relação para mim, para o 

meu trabalho, e minha equipe sempre foi importante, e nos ajuda muito e essa proposição 

do conselheiro Nelson é conversar sobre essa questão de forma administrativa no sentido 

de deixar mais clara essa participação, e é isso que o conselheiro quer, acredito eu e até 

vejo que a participação deles que é importante, é uma contribuição importantíssima, 

conselheiro Odilon foi muito feliz em sua fala, e, conselheiro Luís Cunha, e o conselheiro 

Nelson sem dúvida quando percebe a possibilidade de termos e ganharmos com isso, de 

ampliarmos o conhecimento e até esclarecer, e o conselheiro Odilon eu assino todas as 

manifestações e fico muito feliz no sentido de aonde só podem contribuir e colaborar, 

jamais vou ter qualquer tipo de negativa ou de coisa que possa atrapalhar, ao contrário, 

competência já mostrou isso e a simplicidade deles e a grandeza deles até por essa 

humildade, e vai nos ajudar de forma significativa, então cumprimento o conselheiro 

Nelson, parabenizo o meu colega e decano que tem essa missão também, e de ajudar a 

construir um tribunal melhor por experiência e por grandes trabalhos já feitos e por vários 

desafios já enfrentados que talvez vamos enfrentar um dia, ou nunca em frente, mas o 

conselheiro Nelson já passou por isso, e então o decano das casas, seja do judiciário ou 

das assembleias, do Tribunal de Contas, eles têm essa responsabilidade também, não só de 

trabalhar no dia a dia ali na labuta, mas também quando é necessário por questões mais 

complexas e é importante ouvir essas pessoas porque com certeza elas só tem a contribuir, 

e cumprimento o conselheiro Nelson e Vossa Excelência e eu acho que a mesa 

administrativa vai tratar desse assunto e com certeza com o objetivo de ampliar o debate, 

não vejo que ele poderá prejudicar em nada, aliás como eu já disse, acho que isso até já 

acontece, mas, o conselheiro Nelson quer que seja de forma mais definida e quem sabe até 

regimentalmente. Era isso, presidente, eu vou sair. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheiro Conselheira substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia senhora 

presidente, Ministério Público, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações 

rapidamente, primeiramente eu gostaria de parabenizar ao Ministério Público pelo evento 

que está realizando é muito importante mostrar a atuação do MPC junto à sociedade, a 

área acadêmica, enfim, faço votos de sucesso e tenho certeza de que será muito bom o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 219

evento. Também gostaria de aproveitar a oportunidade, senhora presidente, para 

agradecer a todos e tanto a manifestação do Ministério Público, quanto de todos os 

servidores da casa, e dos membros dessa casa, senhores conselheiros e substitutos, em 

função do falecimento do meu pai e que foi um momento muito difícil e eu agradeço 

realmente a todos que demonstraram sua solidariedade e neste momento difícil significou 

muito para mim cada uma das palavras e do apoio em que eu recebi naquele momento. E 

eu também gostaria de agradecer as palavras do conselheiro substituto Daniel, em função 

da posse da Atricon, ele tem atuado de forma mais propositiva e de modo a se dotar mais 

de uma entidade clássica e meramente em defesa de assuntos corporativos, mas buscando 

ações mais propositivas em prol do fortalecimento e mobilização das cortes de contas, o 

que acaba sendo muito importante e principalmente se considerarmos o atual que 

vivenciamos, e por fim, eu gostaria de deixar registrado aqui a minha felicidade em relação 

a manifestação da proposta colocada pelo conselheiro Nelson, e apoiada pelo conselheiro 

Cipriano, conselheiro Odilon, e eu acho que essa é uma questão muito importante, e isso 

me faz lembrar uma frase, conselheiro Nelson, eu não me recordo agora quem foi que 

disse, mas, ela é mais ou menos assim, “uma mente que se abre a uma nova ideia, nunca 

volta ao tamanho original”, e eu acredito que o controle externo todo no Brasil ele só 

poderá ser fortalecido quando todos os seus integrantes e seus membros, suas carreiras 

puderem atuar plenamente e convicção em prol desse fortalecimento. E então a atuação 

dos servidores técnicos e preparados na instrução e fiscalização, a atuação efetiva e 

proativa do Ministério Público de Contas, a atuação justa e equilibrada de seus membros 

titulares, a plena atuação dos seus membros substitutos é o que vai fazer com que o 

controle externo seja cada vez mais fortalecido. E então é muito satisfatório perceber que a 

proposição de Vossa Excelência vai justamente nessa direção, e ao permitir que possamos 

discutir todos os processos e não se está como colocado pelo conselheiro Odilon, de modo 

algum adentrando naquela competência privativa do conselheiro titular, mas está em 

sentido contrário, na verdade, permitindo que se haja uma atuação de todos aqueles que 

compõem o plenário e como Vossa Excelência de forma muito sabia interpretou, se o 

próprio regimento nos permite que tenhamos e na verdade diz, expressamente que atuamos 
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em caráter permanente junto ao Plenário, ou as câmaras, e é claro que essa atuação não se 

pode se dar de forma silente, porque senão não haveria o sentido de prever uma atuação 

permanente, e então eu acho que é totalmente possível essa interpretação em consonância 

as demais regras do regimento e principalmente porque vai ao encontro do que é uma 

verdadeira democracia e aquilo que o próprio constituinte pensou ao idealizar a 

composição e os modelos dos tribunais de contas, a decisão do tribunal de contas é 

colegiada, e ela é uma decisão colegiada justamente por permitir a pluralidade de ideias e 

de discussões, de debates e que vão garantir a máxima justiça na aplicação daquela 

decisão. E é claro que ao se permitir que quanto mais pessoas debatam, você está 

ampliando essa democracia e essa pluralidade de ideias, e então enaltecer mais uma vez a 

manifestação e a proposição de Vossa Excelência e o que não poderia ser diferente, afinal 

de contas, Vossa Excelência tem se manifestado sempre em prol do fortalecimento dessa 

Casa, suas ideias são sempre com visões a frente do que é o melhor para essa casa, e não 

só para ele, mas para a sociedade paraense, e então mais uma vez agradecemos essa 

manifestação e o apoio dos conselheiros que aqui se manifestaram. Porque para a gente 

realmente é muito importante, pois a nossa intenção desde o momento em que tomamos 

posse e até o dia de hoje é honrar o juramento que fizemos e que para esse juramento se 

concretize, o que queremos é poder contribuir cada vez mais para essa casa e a sociedade 

paraense, e do controle externo todo que é o nosso propósito e acreditamos que isso 

somente se dá se todos tivermos uma harmonia, uma sintonia e vivermos em sinergia. 

Então, fico feliz de ter ficado ausente por esse período, mas voltar justamente na sessão de 

hoje tendo essa manifestação tão profícua e que já nos enche de esperança realmente em 

relação a um futuro profissional cada vez melhor e mais produtivo. Obrigada, senhora 

presidente e senhores conselheiros. O Daniel está aqui me lembrando que quem disse essa 

frase, foi Einstein, então está aí, é isso que eu acredito e obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Doutora Milene, somente para 

cumprimentar a Vossa Excelência pela posse na Atricon, e acabei não lembrando mas o 

conselheiro Daniel foi muito feliz em lembrar do assunto e eu desejo muita sorte a Vossa 

Excelência e que possa usar da sua excelência para contribuir cada vez mais com a 
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melhoria do controle externo brasileiro. E eu me sinto muito orgulhoso de ter uma pessoa 

como a senhora lá falando em nosso nome, muito obrigado, parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Quero corroborar com as 

palavras do conselheiro Luís Cunha, as quais assino, e dizer que estou à disposição de 

Vossa Excelência no que puder e que o conselheiro puder colaborar a contribuir com a sua 

participação, porque eu tenho certeza que será muito profícua, parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, só 

também pessoalmente para enfatizar os desejos de pleno êxito, a Vossa Excelência eu não 

sou associado da Atricon, Vossa Excelência sabe muito bem disso, mas, em qualquer 

circunstância e em qualquer associação que se tenham algumas posições a serem 

discutidas, não estou criticando e eu acho que quando o nosso estado, a nossa entidade tem 

um representante e uma associação nacional, espero que essa atuação seja benéfica em 

favor da nossa sociedade. Desejo êxito à Vossa Excelência. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora Deíla Barbosa Maia: Só finalizando serei breve, só 

gostaria de parabenizar essa discussão e ainda nada definitivo, mas são sábias as palavras 

do conselheiro Nelson e eu acho que o Tribunal de Contas aqui do estado do Pará ele 

sempre foi conhecido no Brasil inteiro, e como sendo vanguarda, e estando bem à frente do 

seu tempo, o nosso Ministério Público também é um paradigma para todo o Brasil com 

toda a nossa autonomia, enfim, e há sempre muita harmonia. E como o Doutor Nelson está 

colocando, seriam os conselheiros substitutos participarem das discussões, ou seja, não 

invade a competência privativa do voto, no entanto quanto mais cabeças pensando, mais 

ideias, e então o Ministério Público é claro que essa é uma discussão interna da casa que 

há uma interpretação possível do regimento, mas que pode também ser alterada se for o 

caso e que isso fique mais claro, digamos, mas eu parabenizo o doutor Nelson pela 

iniciativa e a todos os membros dessa corte que é pioneira e que é avançada no sentido de 

que quanto mais pessoas se manifestando tecnicamente podendo fazer jus ao seu trabalho e 

a sua competência técnica, as suas capacidades e uso dos seus conhecimentos variados, 

então só parabenizo e manifesto o apoio aos conselheiros. Manifestação do Excelentíssima 

Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria só de 
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lembrar os senhores conselheiros que nos dias 19 e 20, o e-social será a discussão entre os 

técnicos dessa corte de contas no auditório e no dia 21 a reunião será conosco, com a nossa 

participação aqui no plenário. 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 vinte e cincos minutos (12h25min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 15 de fevereiro de 2018. 
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