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Nº 5.543 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) do mês de abril do ano dois mil e dezoito 

(2018), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob 

a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano 

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

além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias 

da Cunha, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssima Senhora representante do 

Ministério Público de Contas, procuradora-geral Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio 

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

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

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

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico 

as ausências do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira representando este Tribunal no Município 

de Paragominas em evento de capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios, em 

consequência, solicito a retirada de pauta dos processos nºs 2017/53484-4 e 2017/53798-8 de 

relatoria do conselheiro, do Conselheiro André Teixeira Dias por motivo de força maior e do 

Conselheiro Substituto Daniel Mello que está participando do treinamento do eSocial. 

Incontinenti, foi motivo de deliberação plenária, a ata da sessão ordinária do dia cinco (05) de 

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

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, não 

havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, solicitou ao senhor secretário a leitura da 

pauta que, procedeu ao anúncio do Processo nº 2014/51644-9, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradora Deíla 
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Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir em caráter 

excepcional dos registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

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

disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/51704-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela denegação do registro, com determinação da imediata 

cessação de eventuais pagamentos extemporâneos em curso à contratada Simone Barros Bouth 

e a apuração do correspondente dano ao erário, sem prejuízo da sujeição da multa, ao ordenador 

responsável pela contratação aos Secretários da Seduc e à Sead. Pausa. A matéria foi colocada 

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

proposta de decisão para deferir em caráter excepcional dos registros. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50625-7, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Doralice Cirqueira da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico para que seja assinado prazo ao Igeprev para efetuar a 

retificação da Portaria AP nº 2.173, de 23.05.2012, de modo a retificar o percentual e a 
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fundamentação legal do Adicional de Tempo de Serviço, a fim de que conste o percentual de 

50%, sendo 40% referente ao disposto no art. 131, §1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/1994, e 10% 

referente ao disposto no art. 36, parágrafo único da Lei nº 5.351/1986. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para converter este julgamento em diligência para que o IGEPREV, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, proceda as correções apontadas nas manifestações da SECEX 

e acolhidas pelo Ministério Público de Contas sob pena de, não o fazendo, submeter-se as 

penalidades previstas no art.243, III, “b”, do RITCEPa. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2014/51243-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Elaide Lenir Zorzo 

Golfeto, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

jurídico foi pelo deferimento do registro, desde que se proceda previamente às retificações 

sugeridas pela Secex, referentes à remissão ao art. 131, §1º, X, da Lei Estadual nº 5.810/94 c/c 

art. 36, parágrafo único, da Lei nº 5.351/86 e mudança do adicional por tempo de serviço de 

70% para 60%, bem como corrigir a fundamentação constitucional da portaria aposentatória 

excluindo qualquer referência as regras da EC 47/05, substituindo-as pelas regras do art. 6º da 

EC 41/03 c/c o §5º do art.40 da CF. Recalcitrando a autoridade em fazer as correções, será o 

caso de denegação do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para converter este 

julgamento em diligência para que o IGEPREV, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 

proceda as correções apontadas nas manifestações da SECEX e acolhidas pelo Ministério 

Público de Contas sob pena de, não o fazendo, submeter-se as penalidades previstas no art.243, 

III, “b”, do RITCEPa. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53440-3, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa 
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Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

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

para deferir os registros, com as recomendações ao Hemopa e á SEAD. Consultado o Plenário, este 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/50695-5, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Catarina de Fátima Baía 

e Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

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

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

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

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

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51806-9, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de João José da Silva Maroja, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a 

Conselheira Rosa Egidia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

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

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

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

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51669-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Benedito Barros Cavaleiro de Macedo, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 

cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A 

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

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

inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 
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unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/53455-3, que trata do Ato de Pensão em de Paulina Trindade da Silva, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. 

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

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

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

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

2016/50201-5, que trata do Ato de Pensão em de Simone Pereira dos Santos Aragão, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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

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

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

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50931-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, 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 pelo indeferimento dos registros. Pausa. A 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência 

apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Com a finalidade de dar 

cumprimentos ao que dispõe o artigo 94 do regimento interno desta corte de contas, comunico a 

esse egrégio plenário que no dia 06 de abril deu entrada nessa corte de contas a prestação de 

contas do governo do estado e referente ao exercício financeiro de 2017 dando origem ao processo 

número 2018/50.581-9. E informo que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará será 
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comunicada do recebimento da referida prestação de contas no prazo constitucional, bem como 

sua Excelência, o senhor Governador do Estado, e demais titulares dos poderes e órgãos do estado 

para que exerçam o direito de acompanhamento da instrução, em cumprimento ao que dispõe o 

artigo 97 e inciso II do regimento interno desta corte de contas e assegurando-lhes ainda a 

faculdade de prestar os devidos esclarecimentos. Reafirmo que o conselheiro André Dias é o 

relator dessas contas tendo como membros vários servidores, e inclusive se encontram no Plenário 

o servidor Valino que é o coordenador da comissão e justamente com os servidores Sônia Abreu e 

Edilson, da Secex, e demais servidores do gabinete do conselheiro e outros servidores desta corte 

de contas e em número de 20 servidores do tribunal que já vem atuando na análise das contas e em 

todos os quadrimestres do ano de 2017. Nos termos do parágrafo primeiro e do artigo 172, do 

regimento interno desta corte de contas, informo a Vossas Excelências, com fins de distribuição, 

que serão encaminhados aos e-mails corporativos dos senhores e senhoras as seguintes matérias 

administrativas. A - Proposta de resolução que institui no âmbito desta corte de contas, do Termo 

Circunstanciado Administrativo da lavra de sua excelência o senhor conselheiro corregedor 

Odilon Teixeira que representa uma boa prática de corregedoria e que já se encontra 

regulamentada e implementada no governo federal estando presente ainda em vários tribunais de 

contas, e, recomendadas pela Atricon, inclusive, com repercussões no marco de medicação de 

desempenho dos tribunais de contas dos estados. B – a segunda proposta a ser encaminhada a 

Vossas Excelências, diz respeito a formação das listas de unidades jurisdicionadas para fins de 

distribuição dos processos, decorrente da proposta de ato regimental e que atualmente está com 

prazo de aprovação em fruição e utilizou-se desta feita como parâmetro para organização das 

referidas listas, aquele adotado pelo Tribunal de Contas da União, qual seja, a estimativa de 

demandas de trabalho vinculados preferencialmente pela quantidade de recursos geridos. As 

matérias ficam à disposição dos senhores e senhoras, e sujeitas a emendas que deverão ser 

dirigidas ao gabinete desta presidência com perspectiva de deliberação na próxima sessão 

ordinária. Encerrada está parte administrativa, passo a palavra aos senhores presentes compondo 

o plenário desta corte de contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Senhores conselheiros, a primeira proposta que foi dirigida na matéria 

administrativa se refere a proposta de resolução do Termo Consubstanciado Administrativo e ele é 

como bem frisou a presidente, já utilizado pelo governo federal e na controladoria Geral da União, 

esse instrumento também utilizado em vários tribunais de contas do Brasil, possui repercussão 
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junto ao marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, o MMDTC e é um dos 

principais instrumentos de análise da segunda fase do projeto de qualidade dos tribunais de contas, 

que é o QATC. E a gente sabe que o processo disciplinar é muito oneroso para a administração em 

muitos casos e o termo circunstanciado administrativo ele é no sentido daquelas questões quando 

constatado danos ao desaparecimento do bem público de pequeno valor. E qual seria o pequeno 

valor, aquele fixado na lei de licitações para a dispensa e até 10%, R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Então, eventualmente, um bem até R$ 8.000,00 (oito mil reais), ou desaparece ou ele é extraviado 

por alguma razão a um acidente, e a gente procede com o termo circunstanciado administrativo 

desde que não haja conduta dolosa do servidor, e que preenchidos os requisitos que estão na 

minuta de que Vossa Excelência lerão e terão a oportunidade de estudar a matéria e 

oportunamente contribuir para o deslinde desse instrumento na nossa futura apreciação. E é um 

instrumento que eu acho que agiliza bastante, porque havendo anuência dos servidores, 

conseguimos o ressarcimento de forma mais rápida em substituição a um processo disciplinar que 

o custo dele às vezes é muito maior do que R$ 8.000,00 (oito mil reais). Muito obrigado, presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só para 

comungar da manifestação do conselheiro Odilon e dizer que realmente é um avanço para a área 

administrativa da Casa, e, portanto, quero me congratular com a equipe que preparou comandada 

por ele, temos para colaborar no que for possível. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora Geral do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Hoje como 

percebemos que vão haver diversas, já está em curso, proposições de alterações no regimento 

interno, e nós vamos protocolar hoje um ofício com algumas sugestões também de aprimoramento 

do regimento interno e que eram já algumas sugestões que vínhamos falando e que inclusive 

quando teve as alterações no ano passado, e, que acabaram que não foram discutidas e 

implementadas, uma delas, para que o Ministério Público de Contas se manifeste quando houver 

sustentação oral, após a sustentação do advogado, possivelmente poderá haver até a mudança do 

parecer opinativo do Ministério Público de Contas. E quando o Ministério Público de Contas se 

pronuncia como custos legis, normalmente em processos também do TJ, ele se pronuncia por 

último, após o pronunciamento do advogado, e então a gente propõem dentre outras medidas essa 

para que a gente se pronuncie após a defesa oral do advogado e também outra que seria para nos 

pronunciarmos em processos de consulta que antigamente se havia o entendimento de que o 

Ministério Público não se pronunciaria nesses processos. E há muito tempo atrás o Ministério 
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Público se pronunciava e depois mudou e agora a gente quer que o Ministério Público volte a se 

pronunciar nesses processos de consulta, porque são processos muito importantes e que formam, 

inclusive, prejulgados e tem status de prejulgados e que vão vincular a todos os administrados e 

então é importante que se tenha a visão do Ministério Público também como custos legis nesses 

processos de consulta. E, enfim, tem outras propostas também com relação a prazos recursais e 

para que seja contado e como acontece no Ministério Público estadual e que seja contado através 

da intimação pessoal, e para a gente, a partir do momento em que os processos voltam para carga 

na Secretaria. E aí a gente como já vai ter essas alterações no regimento, estamos protocolando 

ofícios e para que também sejam analisadas essas medidas, essas alterações como uma forma de 

aprimoramento. E eu vou ler essa proposta de resolução do TCA, termo circunstanciado 

administrativo, que também poderemos dar alguma sugestão, mas eu achei bem interessante, e 

ontem a gente se reuniu com a PGE, e inclusive o Tuffi, e o Carlos, aqui da TI, e foi uma reunião 

bastante proveitosa. E a gente está dando sequência aquele termo de cooperação sobre a 

efetividade da execução dos acórdãos e então a gente percebeu que estava tendo uma falha de 

comunicação muito grande, e, por isso que nos últimos anos não tivemos muita efetividade nessas 

execuções, mas, isso está sendo saneado, e a gente vai realmente colocar em prática esse termo de 

cooperação que foi idealizado pelo nosso grande doutor Antônio Maria, desde 2006, e, por alguns 

motivos não conseguimos fazer esse acompanhamento efetivo, e, agora, a gente vai fazer e estamos 

nos reunindo, essa já foi a segunda reunião no ano que tivemos com a PGE, e criamos um grupo e 

realmente eu fiquei bastante entusiasmada com a reunião de ontem e eu acredito que vamos 

conseguir melhores efetividade na execução desses acórdãos para que o dinheiro desviado da 

população seja por má gestão ou corrupção retorne aos cofres públicos e seja bem empregado, e, 

principalmente em uma época em que estamos precisando cada vez mais de recursos, e, porque 

todos os estados da federação estão passando por dificuldades, e, a gente sabe que no Pará não é 

diferente. Apesar de a gente não estar tão no vermelho como os outros estados, a nossa situação 

relativamente está boa, mas, precisamos cada vez mais trazer esses recursos que foram mal 

utilizados e empregados e para que sejam realmente devolvidos à população. E também o efeito 

que tem no gestor que não empregou bem esses recursos, esse efeito digamos educativo que tem 

realmente e é fundamental, eles precisam ser realmente enfim, punidos por não terem utilizado bem 

os recursos públicos. Quero também falar que recebemos muitos elogios do CNPGC e da Ampcon, 

sobre a implantação do processo eletrônico e em avalizas de transparência ativa. E com aquele 
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ofício que interpusemos aqui e fomos bem elogiados a nível nacional. E é isso, a Ampcon e o 

CNPGC assinaram uma nota conjunta hoje sobre uma nota técnica conjunta nº1 de 2018, sobre 

alguns artigos a serem vetados no projeto de lei nº 7.448, de 2017, do Senado Federal, e que inclui 

no decreto de lei nº 4.657, lei de introdução as normas de direito brasileiro, as exposições sobre 

segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. E esse projeto de lei 

verificamos que vem sendo bastante prejudicial ao controle externo e vai ser publicada hoje essa 

nota conjunta para que sejam vetados alguns dispositivos que sejam prejudiciais ao controle 

externo. E então essa nota técnica vai ficar em nosso site, e é bem interessante que sejam lidos e 

que possamos fazer corpo a essas. Para que não ocorram essas alterações. Obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria 

só fazer um registro, que obviamente se fosse diferente faríamos da mesma forma, mas é rápido, eu 

queria manifestar aqui as congratulações da vitória do campeonato paraense do Clube do Remo 

que é centenário e que foi uma disputa que obviamente muito concorrida e como sempre temos essa 

parte aqui para fazer os registros importantes e obviamente que causa um efeito social muito 

grande a toda a população paraense, registrar os cumprimentos, parabéns e votos de 

congratulações e louvor pela vitória do Clube do Remo no campeonato paraense de 2018. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

cumprimento e louvo inclusive esse ato corajoso do conselheiro Cipriano visto que hoje ele está 

perdendo de quatro a um em nosso Plenário, mas já tive a oportunidade de falar, aliás, logo depois 

da vitória do Remo e quero dizer a Vossa Excelência que na esteira do que ele está falando eu 

próprio não teria nenhuma dificuldade e se ele quiser transformar isso em um voto de 

congratulação ao Clube do Remo pelo campeonato eu acho que o esporte é isso, temos que viver 

assim em paz, e aceitar eventualmente uma derrota um dia, e outro dia se ganha e de maneira que 

eu quero deixar, como ele está isolado, nesse aspecto da preferência clubista e da minha parte 

dizer que não teria nenhuma dificuldade em parabenizar o Clube do Remo e os nossos amigos que 

estão lá, e, desejaria que estivesse fazendo esse voto para o meu clube e não foi possível, mas, 

também não desmereço a vitória do adversário brioso e que também honra o esporte da nossa 

terra, de maneira que eu me manifesto se ele quiser transformar isso em voto de congratulações, da 

minha parte eu estou de pleno acordo. Foram, então, colocadas as matérias em votação que, 

aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 048 e 049/2018-

SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 
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Chaves: Eu já falei aqui presidente, e eu vou repetir, já está fora do voto do conselheiro Cipriano, 

porque eu especialmente em nosso estado, nessa rivalidade que a gente sempre luta que seja sadia, 

é fazer o registro do comportamento das torcidas e que a gente possa ver o futebol, que as famílias 

possam participar sem o problema da insegurança e daquele ódio inaceitável que não pode estar 

presente em nenhum lugar, sobretudo, no esporte. E então uma recomendação e voto de alegria de 

ver que nosso povo e nossa população consegue compartilhar um momento feliz da prática 

esportiva sem que haja registro de gestos de selvageria e de agressões indevidas, de maneira que 

isso engrandece o esporte e a cidade por causa disso. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e trinta e um 

minutos (10h31min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário-geral do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 10 de abril de 2018. 
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