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Nº 5.545 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) 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, 

Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

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

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 a ausência do Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior por motivo de força maior. Incontinenti, foi motivo de deliberação 

plenária, a ata da sessão ordinária do dia doze (12) de abril. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Impedido na 

forma regimental. 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. Logo após, a Presidência Registrou a presença nas galerias do Plenário dos alunos de 

Ciências Contábeis da Faculdade Estácio. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato 

contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2011/51596-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Clube de Mães Risoleta 

Neves, responsável Raimunda Ierimita Rosa Lisboa, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 
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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, atribuindo responsabilidade solidária entre à responsável e Clube de Mães 

Risoleta Neves, com aplicação das multas aos responsáveis solidários. A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

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

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

contas regulares com ressalva, dispensando a aplicação da multa pela intempestividade em 

face do prejulgado nº 14 desta Corte de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

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

2014/50370-9, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Núcleo Administrativo Financeiro, 

exercício financeiro de 2013, responsável Patrícia Barbosa Brito Nasser, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, 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 regularidade das contas com 

ressalva. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2014/50757-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Ação Social Integrada 

do Palácio do Governo, exercício financeiro de 2013, responsável Carmen Lúcia Dantas do 

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

que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/50709-0, que trata da Tomada de Contas 
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instaurada na Prefeitura Municipal de Porto de Moz, responsável Edilson Cardoso de Lima, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50774-4, que trata da Proposta de Medida 

Cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, Sua Excelência 

proferiu seu voto propondo o deferimento do pedido de desconsideração de personalidade 

jurídica c/c pedido de medida cautelar de indisponibilidade de bens em análise nos moldes do 

art.50 do Código Civil Brasileiro e conceder a cautelar de indisponibilidade de bens por 1 (um) 

ano em montante suficiente para ressarcir o Erário estadual das pessoas físicas e jurídicas 

elencadas na inicial de fls.5v. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50673-9, 

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

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

Nascimento, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, continuação do julgamento iniciado na sessão ordinária de 30/01/2018, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2014/50831-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, 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 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 em caráter excepcional dos registros. 

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

Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou o relator; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

acompanhou a divergência; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 
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voto do relator. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de 

votos, acatar o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51572-0, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa 

Agropecuária do Estado do Pará, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 denegação dos registros, com expedição de determinações 

Adepará e à Sead. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter 

excepcional dos registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do 

Ministério Público de Contas; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou o relator; 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; Conselheira Rosa Egídia 

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

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

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

Processo nº 2015/50476-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 denegação dos registros, com determinação Adepará, 

sob pena de multa pelo descumprimento. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir 

em caráter excepcional dos registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do 

Ministério Público de Contas; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou o relator; 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; Conselheira Rosa Egídia 

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

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

plenário, por maioria de votos, acatar o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 
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Processo nº 2017/53565-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Cultura, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 pela denegação dos registros, com determinação da 

Secult, sob pena de multa pelo descumprimento. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros, com expedição das recomendações à Secult. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências assim votaram: Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu da relatora, 

acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

acompanhou a relatora; Conselheiro André Teixeira Dias acompanhou a relatora; Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; Excelentíssima Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhou o voto da relatora. Em seguida, a presidência 

proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto da relatora. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53467-3, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, Procurador Guilherme 

da Costa Sperry, 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 denegação do registro, com 

expedição de determinações à Sespa e à Sead. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos 

autos. 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 2017/53484-4, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do 

Estado do Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, que antes do relatório proferiu a seguinte manifestação: Senhora Presidente, 

muito bom dia; senhora Procuradora de Contas Doutora Silaine Vendramin; Conselheiros 

Nelson Chaves; André Dias; Odilon Teixeira; Rosa Egídia; os nossos Conselheiros Substitutos 
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Julival Rocha; Milene Cunha; Daniel Mello e Edvaldo Souza; advogados aqui presentes; 

contadores; servidores; especialmente cumprimentar os acadêmicos do curso de Ciências 

Contábeis da Faculdade Estácio. Sejam todos bem-vindos. Muito importante a presença de 

vocês aqui, é uma pena que a sessão de hoje para nós é uma sessão light porque os processos 

são simples, é muito importante quando tem o debate aqui da tribuna, em que a defesa se 

manifesta, para a gente poder entender melhor o contraditório. Hoje não teve nenhum caso, 

infelizmente. E para um estudante isso é importante, para ver como uma defesa se conduz aqui 

da tribuna, mostrando a sua versão dos fatos. E hoje também tivemos pouquíssimos casos de 

prestações de contas, a maioria foram casos de atos de contratos temporários, sujeitos a 

registro – como também acontece com as aposentadorias. Mas para mim, o importante é vocês 

comparecerem aqui. Nós exercemos o controle externo e no Brasil o controle externo é 

realizado por 33 Tribunais de Contas, incluindo o TCU. Nós fazemos parte desse sistema de 

controle externo e o Pará é um estado diferenciado, tem dois tribunais aqui, tem o TCE que é o 

nosso, fiscalizando o dinheiro público do estado do Pará, e tem o TCM que fiscaliza as 

Prefeituras e Câmaras Municipais. Isso só acontece em três estados da Federação: Pará, 

Goiás e Bahia, que têm também TCM’s. E tem dois municípios brasileiros – São Paulo e Rio de 

Janeiro – que têm um tribunal exclusivo para aquele município. É só para entender, isso é o 

controle externo que nós fazemos. Tem o controle interno, que é aquele que está dentro do 

órgão. Vocês que serão contadores vão trabalhar com isso, controle interno está dentro da 

Prefeitura, está dentro de cada secretaria, está aqui no TCE, no Ministério Público de Contas, 

tem que ter o controle interno, isso é lei. E o terceiro controle que considero da maior 

importância é o que vocês estão fazendo aqui, o controle social, esse nos interessa muito. E o 

Tribunal, de dez anos para cá vem procurando interagir com a sociedade no sentido de 

informar à sociedade, para que também exerça o seu papel. Por exemplo, eu estou vendo aqui 

jovens na faculdade, se preparando para um curso técnico importante de nível superior, que 

vão cuidar da contabilidade pública ou privada e é muito importante essa responsabilidade 

com o trabalho. Vocês analisaram aqui que a gente está vendo processos antigos e nem 

sempre, num processo antigo desse, a gente consegue realmente ter a ideia do que aconteceu lá 

atrás e o Tribunal caminha para ver se faz isso em tempo real, aquela fiscalização 

concomitante. Esse esforço é para ver se conseguimos realmente enfrentar a corrupção no 
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Brasil, que não é preciso nem falar, vocês todos os dias tomam conhecimento do que acontece. 

Esse é o nosso grande desafio, é contribuir com o nosso trabalho aqui para aperfeiçoar a 

gestão pública estadual. Se vocês observaram aqui, mesmo num ato simples de um processo 

sujeito a registro o Colegiado está dividido, uma parte entende que não deve ser nem 

registrado, a outra entende que deve se registrar excepcionalmente e outros entendem que deve 

se registrar. Isso é muito bom, essa divergência saudável, por quê? São posicionamentos que a 

gente toma para que o governo se organize, para que o governo faça concurso público, para 

que obedeça à Constituição, que é assim que um servidor deve ser contratado no serviço 

público, através do serviço público. E aí pergunta: “mas o contrato temporário está errado?”, 

não está errado, a Constituição também prevê. Mas apenas para os casos previstos em lei, da 

excepcionalidade, do real interesse público. Então a vinda de vocês aqui é muito bacana para 

todos nós aqui, quero felicitá-los por isso e eu espero que outro momento na Escola de Contas, 

que a gente possa falar um pouco mais da instituição, do que fazemos. Mas é muito importante 

esse trabalho de vocês, vocês vão ver na palestra mais tarde que aqui tem uma ouvidoria, 

muito importante e muito organizada. É mais um canal de comunicação com a sociedade e a 

gente quer estimular essa participação do cidadão, fazendo para cá reclamações, denúncias, 

dizendo: “olha, na minha escola não tem merenda escola”, “no meu bairro o posto de saúde 

não tem remédio”, “na minha comunidade a polícia não passa”, “a escola está caindo aos 

pedaços”, tudo isso é muito importante, isso nos interessa porque nós fiscalizamos o dinheiro 

público e o nosso desejo é que o estado funcione para prestar serviços de qualidade a todos os 

paraenses. Bem-vindos. Cumprindo dispositivo regimental, seguida a leitura do relatório, 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. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir os registros em caráter excepcional. Consultado o Plenário, Suas 

Excelências assim votaram: Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do relator, 

acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; Conselheiro André Teixeira Dias 

acompanhou o relator; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53798-8, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizada pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Stanley Botti 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 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 em caráter excepcional. 

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

Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; 

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

acompanhou a divergência; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

voto do relator. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de 

votos, acatar o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53257-4, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de João Alves de Araújo, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 proposta de decisão 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. 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 André 

Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52728-1, que trata do Ato de 

Reforma em favor de José Campos Ferreira, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi 
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colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão 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. 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 2011/50286-7, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Encargos Gerais-Sead, 

exercício financeiro de 2010, responsável Alice Viana Soares Monteiro, Procuradora Maria 

Helena Borges Loureiro, 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 regularidade 

das contas, com as recomendações destacadas no subitem 7.2 do respectivo relatório, sob pena 

de, em caso de reincidência, ter o gestor suas contas julgadas irregulares. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para julgar as contas regulares, sem prejuízo da sugestão de recomendação 

mencionada no item 7.2 do Relatório Técnico às fls.114/115. 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: Submeto à 

consideração plenária proposta de resolução que institui no âmbito desta Corte de Contas o 

Termo Circunstanciado Administrativo – TCA – da lavra do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Corregedor Doutor 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 recomendada pela ATRICON. Inclusive, com 

repercussões no marco de medições de desempenho dos Tribunais de Contas. A matéria foi 

distribuída através dos e-mails corporativos na terça-feira, dia 10 e até o momento não houve 

qualquer manifestação deste Colegiado acerca de emendas, e que nos permite deliberar sobre 

o tema nesta sessão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada na Resolução nº 18.994, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Conselheira. Apenas manifestando 

meus reconhecimentos, meus elogios ao trabalho muito bem elaborado que acho que contribui 

decisivamente para a prática administrativa dessa Casa. Parabéns ao Conselheiro corregedor. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, tem trabalhos que a gente não tem muito o que dizer. O Conselheiro Odilon sempre 

foi muito caprichoso nas coisas que vem fazendo, principalmente relacionado à ouvidoria 

quando esteve ouvidor e agora na corregedoria. Muito importante isso para a instituição. Eu 

percebi que nos últimos a gente cresceu muito nesse ponto de vista institucional, na 

organização da ouvidoria que Vossa Excelência cuidou no primeiro momento, agora muito 

bem a Eminente Conselheira Rosa Egídia, e agora a corregedoria. Porque essa sua disposição, 

determinação para aperfeiçoar, colocar dentro da legalidade aquilo que antes não estava, mas 

eu posso dizer Conselheiro, como deve ser uma corregedoria? Vossa Excelência está de 

parabéns por isso, é uma equipe pequena, mas que apresenta resultados e a corregedoria tem 

um papel muito importante para a instituição, então esse trabalho não tem reparo. Só elogiar 

Vossa Excelência, conte com a gente. Creio que a solução para os problemas da instituição 

não depende só de uma unidade da instituição. Eu vejo a corregedoria como, eu posso dizer, 

uma peça chave no funcionamento da instituição, mas não resolve tudo, então nós temos que 

dar apoio. E conte com o meu, Conselheiro Odilon. Vossa Excelência está no caminho certo e 

tem o nosso apoio. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Não querendo me tornar repetitivo com os argumentos justificadores do voto do 

Conselheiro Nelson e do Conselheiro Luís Cunha, eu só tenho a agradecer ao Conselheiro 

Odilon e à sua equipe o brilho das suas inteligências a serviço desse Tribunal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu agradeço que Vossa Excelência 

tenha posto na pauta de hoje essa minuta de resolução e agradeço as palavras dos 

Conselheiros que antecederam. Que essa resolução, de fato, é uma boa prática. O processo 

administrativo disciplinar muitas vezes é custoso e oneroso, e aqui quando se tratar de bem de 

pequeno valor, até R$ 8.000,00 (oito mil reais), que é o que está disposto nesse projeto, desde 

que não haja iniciativa dolosa do servidor, a gente poderá utilizar o termo circunstancial 

administrativo, que é uma prática já consagrada no âmbito federal em vários Tribunais de 

Contas do país. Então eu acompanho os demais no sentido da sua aprovação. Obrigado. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Estando de acordo com tudo que foi dito em relação à atuação do Conselheiro Odilon Teixeira. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Essa presidência também se associa aos demais e com certeza os nossos Substitutos e 

o Ministério Público, pela pró-atividade do Conselheiro Odilon. Porque são ações que só vêm 

ajudar, inclusive a pró-atividade do Doutor Odilon vai ajudar muito a gestão, no sentido de 

tratar determinados assuntos bem mais céleres. Então parabéns Doutor Odilon, o senhor e sua 

equipe. Esta presidência submete à deliberação plenária proposta formulada pelo 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, para que essa Casa 

emita uma moção de aplauso e apoio referente ao dia do Exército. Essa data homenageia a 

força e a presença do Exército Nacional Brasileiro como entidade de proteção do território e à 

nação brasileira. O dia do Exército é celebrado no dia 19 de abril em memória à batalha de 

Guararapes que ocorreu no ano de 1.648 no estado de Pernambuco. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 

052/2018-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Estou de pleno acordo e louvo a lembrança do Excelentíssimo 

Conselheiro Cipriano, mencionando o nosso júbilo pela comemoração do dia do Exército. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: É com imenso pesar que comunico a este douto plenário o falecimento da Conselheira 

do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Doutora Adriene Barbosa de Faria Andrade, ocorrido 

no dia de ontem no estado de São Paulo. Nascida em Boa Esperança, sul de Minas Gerais em 

24 de maio de 1964, Adriene Andrade foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Conselheira e 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi a primeira prefeita da cidade 

de Três Pontas e também a primeira mulher a presidir a Associação Mineira de Municípios. 

Assim sendo, proponho o envio de votos de pesar ao TCE de Minas Gerais pela perda 

irreparável desta nobre Conselheira. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 050/2018-SEGER, desta data.  

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Também é com pesar que nós colocamos aqui nesse plenário hoje o falecimento do 

pai da assessora do cerimonial, a Doutora Leandra Nazaré Rossy Thomé Bitar, que 
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desempenha as suas atividades na assessoria de comunicação e relações públicas desta Corte 

de Contas. Ontem faleceu o senhor João Wady Rossy, pai dessa jovem que nos assessora no 

cerimonial. E nós gostaríamos de propor a este douto plenário que também pudéssemos enviar 

votos à família, à esposa e sua própria família que colabora conosco nessa Corte de Contas já 

por alguns anos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada no Ofício nº 051/2018-SEGER, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ontem, 

recebemos a visita da Procuradora Doutora Silaine para tratar diversos assuntos ligados ao 

Ministério Público e ao TCE. Entretanto, nos chamaram a atenção e nos convidaram para 

compartilhar solidariedade às vítimas de Paragominas e nós, em nome desta Corte de Contas, 

sensibilizados, isso é uma sensibilização que já vínhamos tendo através das mídias, inclusive 

na quinta-feira passada o Conselheiro Luís prestou altos elogios à cidade de Paragominas. E 

por ironia do destino, por força da natureza, nesse mesmo dia aquela cidade estava passando 

por momentos difíceis, difíceis como nunca na sua história tiveram um acontecimento brusco, 

de tal forma que chamou a atenção de várias pessoas. E o município de Paragominas foi 

severamente castigado pelos efeitos do inverno amazônico, uma tragédia de grandes 

proporções, que atingiu cerca de 40% do território na cidade, localizada no nordeste do 

estado. E como forma de ajudar a diminuir os prejuízos de milhares de famílias que perderam 

tudo, iniciamos ainda ontem à tarde mesmo a campanha em favor dos desabrigados em 

parceria com o Ministério Público de Contas. Para tanto, houve uma proposta colocada pelas 

duas procuradoras que já fizeram algumas pesquisas e encontraram até kits, no valor de R$ 

30,00 (trinta reais) e fizeram uma pesquisa de que alimentos já foram enviados bastante. 

Roupa, lençol e rede duram por muito tempo, o alimento dura só um dia, então caso alguém 

dos servidores ou algum de nós que sempre temos em nossa casa, não que sobra, mas alguma 

rede, lençol em bom estado, roupas, nós vamos receber aqui no cerimonial, a parceria do 

Ministério Público junto com o nosso cerimonial. E mantendo essa tradição solidária que o 

Tribunal de Contas, através dos seus Conselheiros, Conselheiros Substitutos, servidores, todos 

da Casa, nós vamos estar, através do cerimonial e do Ministério Público, recebendo doações 

de roupa. E agora mesmo a Doutora Silaine está nos comunicando a questão de alimentos, 

então qualquer informação procurar o cerimonial desta Corte de Contas através do ramal 
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0641 e a gente vai receber esse material até o dia 30, de ontem até o dia 30. À medida em que 

formos juntando, a gente vai entregar à Cruz Vermelha, tem vários movimentos aqui em Belém 

que estão recolhendo e mandando deixar no município de Paragominas. Eu gostaria de passar 

a palavra à Doutora Silaine, que foram eles que chegaram conosco e o nosso coração já estava 

tocando, mas com a parceria que elas vieram propor, nós abraçamos de pronto e a gente está 

aqui. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de 

Contas Silaine Karine Vendramin: Eu quero agradecer essa parceria. Eu estive em 

Paragominas justamente na quinta-feira porque eu ia fazer uma palestra na sexta-feira no 

evento do TCM e na quinta de manhã eu já comecei a receber várias fotografias de como 

estava a cidade e todo mundo preocupado se eu ia realmente conseguir chegar na cidade, mas 

graças a Deus a estrada estava tranquila. Mas a cidade realmente estava um caos, alagada, 

tudo o que tinha me dito “você vai encontrar uma cidade linda, limpa, que tem um pôr-do-sol 

maravilhoso”, infelizmente aconteceu esse desastre e a cidade está passando por um momento 

muito difícil. Tem famílias desabrigadas mesmo, no hotel que eu fiquei tinha uma família, que 

eu encontrei no elevador, e ela me falou assim: “nossa, na minha casa a água chegou aqui”, a 

menina tinha a minha altura, no ombro. Então imagina, a água chegar no ombro é porque não 

dá para salvar praticamente nada, qualquer equipamento você não consegue, você quer saber 

de salvar vidas. E famílias com crianças a gente sabe inclusive até que morreram algumas 

crianças e isso toca muito o nosso coração. Mas graças a Deus o brasileiro é bastante 

solidário, a gente já vê diversas campanhas, as pessoas estão fazendo doações e a gente pode 

também se unir a essas campanhas, que foi o que eu propus para a Conselheira Lourdes e ela 

prontamente aceitou. Então a gente já está fazendo o recolhimento de roupas, de lençóis, redes, 

toalhas, alimentos. Nós conseguimos esse kit que consideramos bem útil, de rede mais um 

lençol, que já dá para a pessoa dormir, seja em abrigos, seja depois quando tiver sua casa 

porque muitos perderam colchoes, perderam tudo, podem também utilizar a rede e o lençol. 

Então esses kits estão saindo a R$ 30,00 (trinta reais) e depois a gente pode passar a 

informação de como vocês fazem para adquirir esses kits, que é uma forma de contribuir com 

essa população que foi tão castigada por esse infortúnio. Eu agradeço essa parceria e vamos 

colaborar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora Presidente, é só parabenizar a iniciativa do Ministério Público de Contas na pessoa 
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da sua Procuradora Silaine Vendramin, de Vossa Excelência. É um gesto muito bonito e eu 

confesso que até agora estou sem entender o que aconteceu em Paragominas. E não é fácil 

entender. Quem conhece Paragominas sabe que é uma cidade organizada e cresceu de forma 

organizada, não dá para entender que 40% da cidade ficou inundada. E creio eu que só há 

uma explicação para aquilo, a chuva não foi o suficiente para fazer tudo aquilo, deve ter sido 

problemas nas barragens de propriedades no entorno, não tem outra explicação. Eu realmente 

saí de lá na terça-feira elogiando a cidade, que cidade organizada, planejada, a cidade do 

futuro aqui no Pará. Dois dias depois uma tragédia. De onde veio tanta água? Ali se via um 

lago chamado Lago Verde, por sinal um ponto turístico da cidade e um igarapé pequeno lá, de 

onde veio tanta água? Eu não consegui uma explicação. Acho que está acontecendo uma 

investigação para saber, prefiro crer que foram as barragens. Que quando aconteceu aquela 

tragédia de Mariana, aquilo assustou todo mundo, o rompimento daquela barragem causou um 

dano muito grande, uma tragédia. E Conselheiro André, Vossa Excelência conhece muito bem 

Paragominas, ninguém vê tanta água em Paragominas, como que acontece uma inundação 

daquela? Então Presidente, eu falo isso para não se tirar o brilho daquele município. É um 

município que fez grandes conquistas em todos os sentidos, de administração pública, de 

saúde, de educação, de organização da cidade. Ali eu tirei lições para a minha vida. Em muitos 

pontos da cidade eu vi o respeito ao cidadão, na hora que um cidadão pisava na faixa o carro 

parava, Conselheiro André. Pensou o que é isso? Uma educação de trânsito maravilhosa, o 

respeito a quem anda a pé naquela cidade, eu digo: “que bacana essa cultura aqui, no 

trânsito”. Valorização do cidadão, pedestre tem realmente valor aqui e dois dias depois 

acontece uma tragédia, lama, água e água. O que foi que aconteceu em Paragominas? Eu não 

tinha encontrado uma rua suja, tudo funcionando e eu fiz questão, Conselheira Lourdes, antes 

de sair da cidade, quero andar na cidade e quero ir à feira livre. Eu fui à feira livre, tudo 

organizado, bagunça nenhuma e dois dias depois acontece isso daqui. Fica uma lição para 

todos nós, Paragominas tem o desafio de se reinventar, ver que esse problema poderá 

acontecer novamente e tomar as medidas protetivas no entorno porque o dano foi muito 

grande, principalmente quando tem vítima e é vítima criança. É imperdoável. Eu falo isso para 

não culpar nem o prefeito, nem vereadores, porque foi algo que não se poderia prever. 

Sinceramente, aquilo não se poderia prever. Que Deus abençoe Paragominas, seus 
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administradores. Acho que nós temos que fazer isso porque isso é natural, é da essência do 

povo brasileiro, especialmente do paraense. O paraense foi solidário de imediato e o que vocês 

estão fazendo aqui, Doutora Silaine; Lourdes Lima; TCE; MPC, é um gesto bonito de 

solidariedade. Eu acho que a gente tem que ser, nesse momento, amigo, dar demonstração do 

nosso amor, fazendo o bem para essas pessoas que nesse momento estão precisando muito da 

nossa ajuda. Era o que eu tinha a dizer, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria aproveitar. Primeiro a iniciativa 

extraordinária da Ilustre Procuradora, Doutora Deíla, que muitas vezes na hora da catástrofe 

a gente não sabe nem como ajudar. É importante que existam pessoas que mobilizem a 

comunidade. Eu sempre digo, embora não seja um cultor, até dos que acham que a sinuca é um 

esporte, Conselheiro Julival, eu sempre digo que o mínimo que entendo da sinuca é que a bola 

branca não se encaçapa, ele atinge as outras bolas coloridas e cada uma delas vale um ponto 

lá no placar e ao final determina. Mas a fundamentação, se não tivesse a bola branca não 

tinha sinuca, porque não tinha uma bola para bater na outra. E é exatamente o papel da 

polinização, eu posso dizer assim Doutora Silaine, da solidariedade que Vossa Excelência com 

a Procuradora Deíla fizeram, até nos arrumando como podemos ser úteis para fazer esse gesto 

que a população tanto necessita. E queria também um preâmbulo, se me permite o Conselheiro 

Luís Cunha, Conselheira Milene ali, é que também nesse papo agradável que eu tive a honra 

de ter ontem com a Ilustre Procuradora, Doutora Deíla e também com Karla, diretora da 

Escola, dizer que amanhã vai se registrar um evento importante também no contexto, que o 

TCE Cidadão chega a escolas de iniciativa privada, escola particular. Que na proposta não 

poderíamos dizer: “vai para a iniciativa privada”, porque eles poderiam não querer, mas a 

diretora Karla esteve lá, Vossa Excelência sabe disso, anunciando que vai ao Sophos amanhã, 

levar o TCE Cidadão. E a Conselheira terá todos os méritos um dia para si também, todos lá 

do Ministério Público sem dúvida, mostrando e criando. O MPC se entrega e abraça o TCE 

Cidadão também, que certamente o fará muito mais forte e para nós é motivo de muita honra. 

Então parabéns pela atitude. Nesse caso, que nós estamos vivendo aqui de Paragominas, e nós 

temos aqui as ações da auditoria ambiental, Conselheiro Luís Cunha, na minha velha escola de 

engenharia o nosso professor de hidráulica, saudoso à memória, professor Anílio Cesar de 

Oliveira, quando fazia a dedução das fórmulas para os cálculos das redes das vazões, ele 
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ensinava que a maior enchente é sempre aquela que está por vir. Mostrando que precisamos 

sempre estar atentos para alguns fatos que nos surpreendem. Eu não toquei nesse plenário 

aqui, mas acompanho muito pela imprensa o que aconteceu em Barcarena e me chamou a 

atenção para um detalhe extremamente grave pela notícia da imprensa, eu não estive lá. É que 

havia três canalizações ou canais adredemente colocados para extravasamento de uma 

possível enchente, quer dizer, o projeto não previu ou se previu, não executou corretamente, 

tanto que existiu lá os vazadores clandestinos. E onde estão as autoridades do ambiente no país 

para licenciar isso? Uma coisa que me preocupa, a Hydro contrata uma auditoria para o 

exame da água colocando em risco a manifestação do Instituto Evandro Chagas que é 

referência internacional. E vem com uma desculpa que nós não podemos mais aceitar nesse 

estado e nesse pais, “porque se desativar vai gerar não sei quantos desempregos”, tem que se 

observar isso, o investimento tem que gerar o emprego e a renda, mas ele não pode gerar o 

descalabro da vida das pessoas que vivem na região, pela invalidação dos recursos naturais, 

pelos despejos irresponsáveis. Houve incentivos fiscais, recursos estaduais para esse tipo de 

empreendimento, é importante que essa Casa se posicione pelo menos para saber o que 

aconteceu. Nós temos uma estrutura aqui para fazer a fiscalização, o aparato técnico, nós 

precisamos estar atento a isso. Eu vejo inclusive e reconheço o direito dos servidores dizendo: 

“isso aqui vai paralisar e vai colocar no desemprego dezenas de pessoas”, verdade. Não se 

quer isso, nós temos que olhar do outro lado da moeda e tantas outras pessoas que vivem da 

pesca, do turismo e de outras tantas atividades, vão ficar no desemprego e quem é que vai 

pagar isso? E se coloca em cheque uma versão do Instituto Evandro Chagas, o caso de 

Paragominas, problemas das barragens, a interrupção dos cursos d’água. Essas barragens são 

feitas, houve a projeção das enchentes e de repente romperam-se as barragens, elas têm 

manutenção, qual o desastre de Minas Gerais que ocorreu, rompeu a barragem. Outro dia 

estava passando imagem de televisão, alguma barragem que sofria a erosão pela força da 

água, então onde foram feitas as barragens, área particular, que se investigue quem deu a 

licença para barrar o rio, para acumular essa água que de repente se rompe, juntamente com a 

enchente. Não se pode dizer: “foi uma enchente inesperada” porque o projeto tem que esperar 

a enchente inesperada. Eu vou fazer um cálculo de uma barragem e vem uma enchente, vai 

morrer gente, morreu lá uma infeliz criança iniciando a vida, ninguém para por isso, ninguém 
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é responsabilizado por isso. É preciso parar de ter essa atividade e essa atuação 

contemplativa, quando alguém não presta conta aqui a gente vai atrás do ordenador da 

despesa para fazer a multa, para o ressarcimento do dinheiro, isso quanto custa? O que se está 

fazendo para isso? Portanto, louvando a atividade da Ilustre Procuradora, como cidadãos 

temos que ser solidários, mas temos sim que rogar à Vossa Excelência, Presidente, que designe 

ou institua uma comissão para saber o que houve ao nível desses dois desastres, porque com 

certeza ainda poderemos assistir outros. E não é só a lamentação: “rompeu a barragem”, sim, 

mas quem autorizou a barragem? Como é que se interrompe o curso d’água? Houve alguma 

entidade que deu essa licença? Não previu isso? E depois vamos apenas chorar as mortes, os 

desenlaces? Acho que nós temos que ter, como instituição, uma presença, nós temos técnicos 

na Casa, para se associarem às investigações que estão sendo feitas. Temos casos que nos 

cercam aqui a cada dia, me lembro da mineração, o Conselheiro André com certeza, que 

andou esse estado todo, deve saber. Se eu chego ali nos metros do Rio Trombetas, acho que sai 

do Oriximiná e não vê mais ave, não vê mais peixe porque aquela cortina, poeira alaranjada 

impede a fotossíntese, interfere no ciclo da cadeia alimentar dos cursos d’água. Isso leva 

prejuízo para a população que se fixa naquele local e nem sempre tem voz para reclamar, e só 

reclama quando há um desastre porque muitas vezes a imprensa não cobre isso, sei lá por que 

motivo, mas as vezes não cobre. Então acho que esta Casa tem que passar a ser um pouco mais 

do que apenas contemplativa em certas coisas, nós temos que – embora não seja diretamente 

como alguns podem dizer da nossa obrigação, não pode aqui também conviver com a nossa 

omissão, isso é uma coisa que interessa à sociedade do Pará. E se interessa à sociedade do 

Pará, tem que interessar ao Tribunal de Contas. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta presidência procurou 

conversar com os técnicos da SECEX para saber da nossa atuação, procuramos inclusive 

conversar com alguns. Quero agradecer e louvar a presença do deputado Celso Sabino, que 

chegou no início da fala do Conselheiro Nelson sobre um assunto, está cobrando do nosso 

Tribunal. E como nós somos parceiros também da Assembleia e temos a informação de que 

Vossa Excelência está, em nome da Assembleia Legislativa, escolhido como relator. Se a gente 

quisesse ceder a palavra após a manifestação do Conselheiro André, eu gostaria que ele 

colocasse como é que a Assembleia vê, porque o nosso Tribunal ainda não se manifestou. 
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Conversei com a SECEX, eles pediram que nós pudéssemos ter cautela no sentido de que no 

momento, todas as outras instituições, inclusive a Hydro, têm um convênio com o estado, mas é 

mais fiscalizada pelo governo federal. E isso não nos impede, de forma nenhuma de fazermos 

qualquer trabalho, dentro da nossa capacidade técnica, dentro da nossa maneira de exercer o 

nosso trabalho como fiscal do controle externo. Isso não nos impede. E em respeito à proposta de 

Vossa Excelência, nós vamos levar o estudo para reanalisar e vamos ver de que forma nós 

podemos encaminhar esses técnicos, até porque Vossa Excelência mesmo sabe que nós fizemos 

recentemente um concurso e que nós não tínhamos um técnico da área de engenharia ambiental. 

Agora, no dia dois, nós estaremos recebendo mais uma turma com 20 e já nessa turma nós 

contaremos com um técnico de engenharia ambiental, inclusive um pedido de Vossa Excelência, 

para que nós chamássemos esse profissional que está concursado para assumir também como 

servidor nosso e entrar nessa área específica, ambiental. Mas eu passo a palavra ao Conselheiro 

André, logo em seguida à Vossa Excelência e passo, se o plenário nos permitir, o deputado Celso 

Sabino que é relator desse assunto, também poderia nos informar. Se for com a permissão do 

plenário, passo para ele fazer esclarecimentos a nós, vai ser importante. Conselheiro André, e logo 

em seguida Conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Obrigado Conselheira Presidente e Conselheiro Nelson. Festejo a presença do 

deputado Celso Sabino. Conselheiro Nelson, essa questão de sustentabilidade, que já era 

importante no final do século 20, se tornou primordial nesses primeiros anos do século 21. A 

leitura que se fazia no passado sobre meio ambiente é como se fosse mesmo meio, metade. Hoje 

não. Hoje é de integral interesse e necessidade. O custo de um acidente como o que ocorreu em 

Minas Gerais ou do acidente que ocorreu recentemente em Barcarena é de dificílima 

quantificação. Todo o minério retirado por essas empresas e que foi, de alguma parte dele, 

transferido para as mãos de obras e para os investimentos que foram feitos, talvez não consigam 

cobrir os custos da sua intervenção no meio ambiente. A dificuldade de se fazer esses custos faz 

com haja uma necessidade urgente de que nós sejamos muito mais conservadores do que fomos no 

passado. No passado nós tínhamos uma certa ignorância sobre a importância da questão ambiental 

e essa ignorância justificou uma série de enganos, de erros e de acidentes, mas hoje, apesar do 

nosso ainda pequeno conhecimento, nós não temos mais a ignorância do impacto deletério para a 

geração presente e para as gerações futuras. Então é impossível calar-se e omitirmos numa 

circunstância dessa. O que Vossa Excelência traz hoje aqui é de fundamental importância e a 
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propriedade, a oportunidade da presença do deputado Celso Sabino, que eu sei que desde o início 

ou desde o momento em que houve o acidente, está debruçado sobre ela, é de grande sorte nossa 

tê-lo aqui, porque talvez ele possa realmente nos colocar como a Assembleia Legislativa e outros 

técnicos do estado estão vendo a situação e qual os caminhos que eles estão pensando em seguir. 

Faz com que nós sejamos mais instruídos, mais informados sobre qual o papel que o Tribunal de 

Contas deve exercer. A área ambiental é legislação concorrente, salvo engano, não é isso? 

Doutora Silaine? Município, Estado e União. Se é legislação concorrente, é tarefa concorrente e o 

que for tarefa de uma secretaria nós temos o papel de auditar essa tarefa, que ela está cumprida 

não somente quantitativamente, mas também qualitativamente. Então nós não estamos fugindo, de 

forma alguma, da nossa obrigação enquanto Tribunal de Contas do Estado. Por isso Conselheiro 

Nelson, mais uma vez parabenizo Vossa Excelência pela visão sempre sagaz dos pontos que 

interferem na qualidade de vida do nosso povo, e este é um ponto que não se restringe à questão 

unicamente de Barcarena ou de Paragominas, mas que me preocupa sobre a barragem de Tucuruí. 

Olha a catástrofe que seria aquela barragem não ter um sistema de manutenção e prevenção, tudo 

abaixo dela seria alagado. E a de Belo Monte e outras tantas que já estão em projeto de construção 

no estado do Pará, Conselheira Lourdes. Então faz-se realmente necessário que se tenha uma 

atenção redobrada, e parte dessas pequenas barragens, como talvez as que aconteceram em 

Paragominas, talvez sejam tão antigas que sejam anteriores à criação da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente, que foi criada em 1991 me parece, 90 ou 91 foi criada a primeira Secretaria de 

Meio Ambiente no Pará, acho que foi do tempo que Vossa Excelência foi deputada estadual. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: 1995. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acho que 

foi antes Conselheira, porque acho que o professor Nelson Ribeiro foi o primeiro secretário de 

estado de meio ambiente, não foi, Conselheiro Nelson? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Penso que sim, Conselheiro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Penso que sim, porque eu me recordo 

dessa época porque eu achei um passo importante para o estado do Pará. Não quero mais me 

prolongar porque estou muito curioso para ouvir o que tem o deputado Celso Sabino. E de 

antemão, eu acho muito conveniente que se ceda a palavra a ele. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheira Lourdes, eu também festejo a 

presença do nosso amigo, deputado Celso Sabino, irmão do Cipriano que eventualmente está fora. 
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E veja bem Conselheiro André, nós temos uma proposta aqui, viu deputado Sabino? De fazer um 

encontro anual entre esta Casa e a Assembleia Legislativa, eu falava isso para a Doutora Silaine, 

quantas coisas se poderia enriquecer pelo debate tranquilo. O deputado aqui não precisa pedir 

licença para ocupar a nossa tribuna, o legislador, o deputado, o parlamentar é convidado sempre 

de honra, todos os parlamentares do estado do Pará e quantos queiram vir aqui, isso nos anima. 

Mas eu queria fazer uma breve conclusão, Conselheiro André, porque nós todos aqui nos 

alegramos e quando fazemos as nossas projeções para o caminho que todos ansiamos que essa 

terra encontre, o seu destino, do estado prospero e feliz, uma das coisas que a gente repetidamente 

fala aqui é da riqueza extraordinária mineral que o Pará tem, independente da parte das suas 

florestas. E como é que se vai promover a riqueza desses recursos naturais? Com obras, com 

investimentos que nós temos, na realidade na minha modesta visão, de um certo modo falhado, é 

exatamente na combinação daquilo que se extrai das nossas entranhas com o conforto da nossa 

população. O Pará ainda tem enorme região do Marajó sem energia, energia de Tucuruí ainda 

passa sobre muitas casas que não têm a energia elétrica, então que diabos? Vem para cá nos 

explorar, mas o preço que se tem que pagar, o sofrimento dos desvalidos, isso não entra na conta. 

É preciso ter uma visão prospectiva disso. Uma barragem é uma obra e como obra tem que ter 

manutenção, a ferragem e um concreto armado em um prédio não fica exposta e tem a manutenção, 

a goteira que entra no prédio e assim são as barragens, quem é que faz a manutenção delas? 

Quando dá um desastre: “ninguém manteve, não sei quem construiu, não sei o tempo que foi 

construída”, mas foi feita. Me lembro do famoso – cronista esportivo, homem de letras também 

porque ele era um cronista extraordinário, João Saldanha. Ainda no campo esportivo, muitas vezes 

vendo os comentários dele, ele perguntava quando o time jogava mal: “eu quero saber quem é o 

irresponsável por isso”, ele não queria saber o responsável, E nós temos que ver quem são os 

irresponsáveis por isso, porque as obras não surgiram lá do nada, seja lá onde elas estejam, 

alguém autorizou ou não agiu ou se omitiu, o que é pior, mas estão lá as vítimas, as pessoas com as 

casas inundadas, as crianças morrendo e não é só anunciar “foi uma catástrofe”, é preciso ver. 

Como eu digo aqui, com o prestador de contas do Tribunal que é o agente público: “vamos multar 

porque houve esse problema, tem que multar”, mas essas catástrofes tem que ir atrás também dos 

responsáveis pela ação, alguns, e também aqueles que se omitiram no momento que seu dever 

exigia a não omissão, porque isso aqui não brotou do solo sem que ninguém soubesse, alguém 

autorizou, alguém construiu e o desastre está aí. Deputado vai ficar para dar uma palavra 
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conosco? Então estou pedindo tão somente, Conselheiro, não sabia, a Presidente anunciou que está 

vindo um colega da engenharia ambiental e não sei quem é, não fiz pedido para ninguém ser 

admitido, quero que isso fique bem claro na ata. E na realidade, independentemente de ter o colega 

da engenharia ambiental e se o Tribunal não tivesse, não vai fazer? Os Tribunais que não têm 

profissionais dessa área não vão constituir uma comissão para fazer, é obrigação nossa. Tendo ou 

não o profissional é como Vossa Excelência vaticina, ainda que se não tiver uma assessoria 

especial, mas que faça. O que eu acho que nós não podemos fazer é ficar de costas par ao 

problema como se ele não existisse. Obrigado à Vossa Excelência pelo aparte. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mais algum 

Conselheiro? Eu convido o deputado Celso Sabino, que Vossa Excelência chegou em boa hora. O 

Conselheiro Nelson teve uma premonição, nós estávamos falando o assunto de Paragominas e ele 

já adentrou em outros assuntos, inclusive o de Barcarena e fez algumas solicitações, A gente 

gostaria de ouvir Vossa Excelência que já está em um trabalho de relatoria, já estiveram lá. Se 

quiser falar daqui fala, se quiser ir lá na tribuna. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Celso Sabino: Bom dia a todos, senhores Conselheiros. Eu gostaria de cumprimentar a 

cada Conselheiro, Conselheiro André; Odilon; Rosa Egídia; Nelson Chaves; Conselheira 

Presidente Lourdes Lima; cumprimentar o nosso parquet, nosso Ministério Público aqui na pessoa 

da nossa Procuradora Geral; cumprimentar os Conselheiros Substitutos Daniel; Milene; Julival; 

cumprimentar a todos os servidores aqui deste egrégio Tribunal. Muita honra eu tenho de poder 

estar aqui me manifestando nessa manhã. Não havíamos combinado, não havia nem preparado 

esse pronunciamento, mas estamos efetivamente, enquanto relatores da comissão que foi criada na 

Assembleia logo após o incidente, o último incidente que ocorreu no dia 17 de fevereiro, onde 

rejeitos da empresa Hydro Alunorte tiveram contato direto com mananciais lá do município de 

Barcarena. Foi montada na Assembleia Legislativa uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 

apurar possíveis crimes ambientais, identificar os possíveis autores e também concluir com 

sugestões, críticas e se for o caso encaminhamento ao Ministério Público para as 

responsabilizações necessárias. E durante esse procedimento que está ainda na sua gênese, 

Conselheiro Nelson – e testemunhei aqui parte do seu pronunciamento – nós já podemos detectar 

que efetivamente o município de Barcarena e o Distrito Industrial criado no município de 

Barcarena, possuem alguns gargalos e já podemos dizer hoje, algumas falhas. Em todo esse 

processo, não só o licenciamento, do acompanhamento. Para se ter ideia, segundo a legislação 
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ambiental o primeiro embate que deve ser feito diante uma crise ambiental deve ser feita pela 

Defesa Civil Municipal, isso tem protocolo. Então a primeira ação deve ser promovida pela Defesa 

Civil Municipal e na sequência, conforme forem chamados o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil 

Estadual, os outros órgãos. E o município de Barcarena sequer tinha montado uma Defesa Civil 

Municipal até o desastre que ocorreu em 2015 com o naufrágio do navio Haidar, onde todos 

tiveram conhecimento que quase cinco mil bois vieram a pique junto com o navio e milhares de 

litros de óleo diesel também. Então até aquele momento não se tinha sequer uma Defesa Civil 

Municipal montada, a partir dali que começou a ser instalada uma Defesa Civil. Passando também 

por uma série de projetos que nós estamos investigando na CPI, que tratam de alterações na 

legislação urbanística do município de Barcarena, que foram propostas e aprovadas na Câmara 

Municipal e que vieram beneficiar diretamente a Hydro e sua bacia de rejeitos.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência me permitiria? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Deputado Celso Sabino: Pois não. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Foi constatada pela comissão da 

Assembleia os três vazadores clandestinos? Ou isso é apenas notícia de jornal? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Celso Sabino: Nós estivemos pessoalmente lá na empresa Hydro e 

um dos sangradores clandestinos nós pudemos visualizar. E durante a nossa ida lá ocorreu uma 

chuva moderada, não foi nem uma chuva muito forte e durante essa chuva nós pudemos presenciar 

também o contato dos rejeitos de minério diretamente com o solo, isso nós fotografamos, filmamos. 

E também é importante nós destacarmos, e eu faço aqui também um elogio a esse Tribunal, que se 

preocupa com essa questão e também uma sugestão, que vocês possam ouvir também os técnicos 

do Instituto Evandro Chagas que é um instituto internacionalmente reconhecimento e que possui 

acreditação inclusive internacional. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Se Vossa Excelência me permitir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Celso Sabino: Pois não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu me enriqueço em debater, não debater, mas perguntar à Vossa 

Excelência para que possamos fazer esse diálogo. O Instituto Evandro Chagas acho que tem de ser 

tratado como uma joia da ciência brasileira em todos os sentidos. Vão dizer: “mas ele está fazendo 

apenas a análise da água”, tudo bem, mas ele tem uma imagem internacional. Então quando eu vi 

universidades americanas, nós tivemos aqui também, proposta do seu irmão comigo, homenagem 

ao Instituto Evandro Chagas, a referência internacional na busca da erradicação da dengue, da 
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chikungunya. De repente sai a manchete que o simples exame de água, embora eu estou dizendo 

simples não desmerecendo, mas numa avaliação técnica da questão da qualidade da água, vem um 

instituto de fora e colocar em cheque a credibilidade do Evandro Chagas, isso pode ter coisas 

irreversíveis. É um instituto que nos orgulha muito, de ser paraense, da inteligência que está lá, dos 

pesquisadores renomados mundialmente, internacionalmente e eu acho que essa é uma coisa que a 

Assembleia também devia prestar muita atenção porque é um instituto da mais alta qualificação 

técnica para todos nós. Eu agradeço à Vossa Excelência e vou ficar calado só escutando, já me 

antecipo pela desculpa de interromper Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Celso Sabino: Eu agradeço, Conselheiro pela sua participação, pelo seu aparte, fique à 

vontade. Dizer que o enriquecimento é mais de minha parte do que de sua, dialogando com Vossa 

Excelência. Cumprimentar o Conselheiro Edvaldo que chegou agora aqui no recinto. Então dois 

pontos importantes que eu gostaria de destacar em relação ao estudo feito pelo Instituto Evandro 

Chagas: o primeiro, eu não sou químico, porém eu procurei fazer um estudo sobre como lidar 

como esse tipo de situação e procurei até estudar em relação a alguns elementos químicos 

específicos. O Instituto Evandro Chagas fez uma análise chamada “Assinatura Química”, no qual 

ele fez uma análise química pelos químicos do instituto, que pegou os produtos da bacia de rejeitos, 

da entrada de empresa por onde teria vazado, do caminho até a nascente do Rio Murucupi, dentro 

do Rio Murucupi na sua nascente e mais alguns metros no leito do Rio Murucupi. E ela pode 

identificar que metais pesados como chumbo, cobre, alumínio e outros, que foram encontrados no 

leito do rio, tiveram a sua origem dentro da bacia de rejeitos da Hydro. Então isso é uma 

informação muito importante, é como se fosse um dado científico que mostra uma fotografia da 

situação, ou seja, o chumbo que foi encontrado no leito do Rio Murucupi, que beneficia várias 

comunidades ali do município de Barcarena, veio da bacia de rejeitos da Hydro. Além disso, nós já 

colhemos o depoimento de várias pessoas que testemunharam esse último incidente do dia 17 de 

fevereiro e presenciaram a mudança da coloração do rio naquele dia e no dia seguinte, que era 

uma coloração barrenta para uma coloração absolutamente avermelhada. A mortandade de peixes, 

de vegetação e também, fazendo uma análise do histórico, nós pudemos observar que desde o início 

dos anos 2000 há uma série de eventos dentro do Distrito Industrial de Barcarena que envolve não 

só a empresa Hydro, mas como também a empresa Imerys e agora também a empresa Bunge, que é 

uma empresa de fertilizante, vários acontecimentos de vazamento, de derramamentos irregulares 

no rio. Por exemplo, da empresa Bunge, houve no ano de 2015 um derramamento de fezes de boi e 
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restos de soja diretamente no rio, contaminou o rio, prejudicou os pescadores de camarão e de 

peixe. Enfim, há uma sequência de eventos que vêm causando uma poluição ao que consta até hoje, 

indicativo, muito grande na região. Nós também estamos buscando em parceria com a 

Universidade Federal do Pará, que já realizou exames de fios de cabelos em várias pessoas de 

população ali da região e detectou também a presença de metais pesados dentro dos organismos 

das pessoas. Há comunidades em que há incidência muito grande de câncer de estomago, de 

câncer em diversas partes do corpo, queda de cabelo, doença de pele muito graves e, 

principalmente, doenças renais. E segundo o médico do próprio Instituto Evandro Chagas também, 

a presença de alumínio. E houve uma senhora que a presença de alumínio no corpo dela era 19 

vezes o da média do ser humano regular. A presença de alumínio em excesso no organismo causa 

sérios problemas renais, segundo médicos pesquisadores do Instituto Evandro Chagas. Então a 

gente começa a fechar. Além de que o chumbo pode causar também, entre outros graves 

problemas, problemas mentais e há também na comunidade muita gente, famílias inteiras, 

agravadas com problemas mentais. Destaco o caso da família daquela atriz que fez o filme Tainá, 

que foi um filme internacionalmente divulgado, na Amazônia, uma jovem indiazinha. Os pais dela, 

o pai e a mãe estão com sérios problemas neurológicos. Como ela tinha um pouquinho de 

condição, levou a mãe para São Paulo, fizeram os exames e foram encontrados sete tipos de metais 

diferentes no organismo da senhora e a senhora está hoje muito debilitada em relação à sua saúde 

mental, ao ponto de que se ela ficar sozinha na rua, ela come lixo, para se ter uma ideia. Então 

realmente é um problema muito sério. Destaco também o fato de não haver um protocolo de 

anúncio de uma catástrofe, por exemplo. Se romper aquela barragem por qualquer evento humano 

ou fortuito, ou da natureza, não há um alarme, não há um mecanismo de avisar a população. Não 

tenho conhecimento em relação à barragem de Tucuruí ou a barragem de Belo Monte, mas é um 

caso também em que nós vamos buscar levantar e acho muito importante a participação desse 

egrégio  Tribunal enquanto fiscalizador, enquanto controlador, enquanto braço do estado em 

termos de análise de contas, participar de todo esse processo e ouvir também, se for o caso, a 

Secretaria de Meio Ambiente porque esses projetos quando são licenciados, no nosso entendimento 

deve prever esse tipo de protocolo. Eram essas as contribuições, a CPI ainda está no seu início, 

hoje teremos várias oitivas, o povo, e em seguida vamos ouvir os representantes das empresas, os 

representantes das secretarias municipais de meio ambiente, também da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente. Pretendemos concluir com o relatório e que possa, ao fim, apresentar sugestões e 
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também, se for o caso, até encaminhamentos ao Ministério Público. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós queremos 

agradecer a participação de Vossa Excelência, deputado, que eu acho que tudo é de Deus, porque 

não houve convite direto para Vossa Excelência estar aqui, ninguém sabia, o seu irmão nem está 

por aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora Presidente, eu queria ir além disso. Conheço as prerrogativas que detêm os deputados e 

eu queria, deputado Celso Sabino, parabenizar Vossa Excelência porque Vossa Excelência poderia 

ter se escudado, dizer: “eu me reservo para falar”, não tinha obrigação de falar aqui. O que Vossa 

Excelência fez um gesto de gentileza, de apreço a essa Casa, ela estará tantas vezes quanto Vossa 

Excelência desejar, aberta a esse diálogo, isso enriquece a nossa sessão. E quero fazer exatamente 

esse registro que acho que é especial, porque Vossa Excelência conduz uma CPI na Assembleia, há 

assuntos que com certeza em tantas profundidades foram abordados lá e Vossa Excelência não se 

recusou a esse papo. Estou chamando papo, de uma linguagem mais fraterna, amiga, não tem nem 

conversa, para que a gente pudesse se posicionar e acompanhar o que está acontecendo nesse 

sentido. De maneira que eu queria agradecer novamente, quero ratificar, à Vossa Excelência não 

ter se escusado em conversar conosco num tema tão relevante para o nosso estado e para a nossa 

sociedade no dia de hoje. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Verdade. Começamos a conversar sobre Paragominas e o Conselheiro 

Nelson se estendeu em outros eventos, inclusive com mais efusividade à questão de Barcarena, 

quando Vossa Excelência adentra a este plenário. E que nos veio de forma bem tranquila 

demonstrar o que vem ocorrendo, inclusive com informações desconhecidas por muitos de nós, 

Vossa Excelência trouxe aqui e certamente, Conselheiro Nelson, vou voltar a conversar com o 

nosso pessoal do controle externo para que a gente veja de forma também se inserir, mas que o 

Tribunal de Contas estava em alerta e graças a Deus e à Vossa Excelência que toca esse assunto 

mais profundamente essa manhã e graças a Deus que o deputado chega em um momento oportuno. 

E eu passo a palavra para os Conselheiros, Conselheiros Substitutos se ainda quiserem. E se Vossa 

Excelência não tiver tanto compromisso, eu sei que deve ter. Então permanece conosco. 

Conselheiro Luís, Vossa Excelência quer se manifestar? Conselheiro André. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Deputado, é só cumprimentar Vossa 

Excelência. Eu já tinha conversado com Vossa Excelência ali ao lado e já tinha me manifestado, 

principalmente sobre Paragominas, quando o Conselheiro Nelson toca no assunto de Barcarena. E 
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eu me sinto satisfeito com a explicação de Vossa Excelência, obrigado pela presença e parabéns 

por ter nesse dia nos ajudado a esclarecer esse problema de Barcarena.  Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Inclusive o 

Conselheiro Nelson também tratando efusivamente, questionando sobre o laudo firme do Evandro 

Chagas, que ele tinha defendido firmemente o laudo da Fundação Evandro Chagas. Conselheiro 

André Dias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Somo-me 

aos agradecimentos dos Conselheiros Nelson e Luís Cunha, e da Presidente, da sua disponibilidade 

em fazer esses esclarecimentos. Festejo a escolha do nome de Vossa Excelência para a relatoria, 

porque sei que ela está entregue em mãos responsáveis e um homem público, um político que está 

de olho no futuro do nosso estado e responsável por isso. Torço pelo sucesso dessa empreitada, da 

qual todos dependemos não só para questões relativas a Barcarena, mas que sirvam – como foi 

trazido até por Vossa Excelência a questão dos protocolos em caso de acidente – outros grandes 

projetos inseridos no nosso estado. E que o engano de hoje sirva para a correção antecipada de um 

erro que poderia vir a ocorrer amanhã, mas que pode ser evitado. Era isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Parabenizar e felicitar a Casa por 

discutir um tema tão relevante que é a questão ambiental. O nosso estado é um estado em que o 

minério se sobressai na sua economia, então questões relacionadas a isso são matérias sensíveis e 

precisam ser muito bem tratadas. Eu cumprimento aqui o Conselheiro Nelson e todos que trataram 

do assunto, quero agradecer aqui ao deputado, a disponibilidade dele e as informações do 

deputado Celso Sabino sobre a CPI que vem tratando do tema. E que o empenho do trabalho 

legislativo – que o Poder Legislativo também tem a incumbência de fiscalizar – continue, deputado. 

E tenha sucesso na sua empreitada lá. Estamos aqui e tenho certeza Presidente, que Vossa 

Excelência vai dar os encaminhamentos correlatos e devidos dentro da Casa, para que a gente 

possa também contribuir no que toca ao controle externo nesse tema, muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Obrigada Doutor Odilon. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Da mesma forma Presidente, eu cumprimento o deputado Celso 

Sabino, cumprimento primeiramente a Casa por ter levantado o tema. O deputado Celso esclareceu 

todo o empenho que a Assembleia vem desenvolvendo e o estudo que está feito. Este Tribunal fica 

aberto a – se for o caso e se a Assembleia assim entender – encaminhar um pedido de fiscalização 

da parte desse Tribunal dentro da competência dele e de resto, nos colocamos à disposição. 
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Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de 

Contas Silaine Karine Vendramin: Também quero parabenizar o deputado Celso Sabino. A sua 

presença aqui, inclusive, veio ao encontro do que está sendo discutido aqui em plenário e já trouxe 

algumas luzes sobre como está se encaminhando essa questão lá na Assembleia Legislativa. E esse 

diálogo com o Legislativo é muito importante, como bem frisou aqui o Conselheiro Nelson. 

Fazermos de vez em quando uns encontros, porque todos somos parte dessa fiscalização e do 

controle externo em si. O nosso colega Patrick, do Ministério Público de Contas, até abriu um 

PAP, que é um procedimento administrativo preliminar, para verificar algumas questões em 

relação à renúncia fiscal da Hydro porque sempre que uma empresa recebe esses benefícios 

fiscais, ela precisa mais do que ninguém dar exemplo e cumprir a legislação, principalmente a 

legislação ambiental. Então a gente também já deu início a algumas investigações e quer somar 

esforços aqui, junto com o Tribunal de Contas, junto com a Assembleia Legislativa, no que a gente 

puder ajudar, para que nós realmente efetuemos essa fiscalização e que a sociedade venha a ser 

beneficiada com isso, que tenha um meio ambiente saudável, que é fundamental para a vida das 

presentes e futuras gerações. Então é muito importante que a gente fiscalize o meio ambiente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: 

Bom dia senhora Presidente; bom dia Ministério Público de Contas; senhores Conselheiros; 

Substitutos; todos que nos ouvem e assistem; bom dia especial ao deputado Celso Sabino, seja bem-

vindo ao nosso Tribunal. Eu apenas gostaria também de exaltar a iniciativa da Assembleia 

Legislativa, que todos sabemos, é a titular do controle externo e é muito importante as informações 

trazidas por Vossa Excelência hoje para mostrar que a Assembleia Legislativa é sensível a esse 

tema. O Tribunal de Contas já realizou algumas auditorias operacionais, recentemente o próprio 

Tribunal de Contas da União vai realizar uma nova leva de auditorias operacionais em relação ao 

meio ambiente, inclusive em parceria com os países que compõem o BRICS. Então o trabalho que 

está sendo realizado, as informações prestadas aqui pela Assembleia Legislativa, são importantes 

para mostrar justamente essa sinergia, harmonia que existe entre a Assembleia Legislativa e o 

Tribunal de Contas, cada um dentro do seu papel para desempenhar plenamente o controle 

externo. E a única coisa que eu tenho a dizer é isso, é exaltar realmente essa iniciativa, esse 

trabalho que está sendo realizado e nos colocar à disposição para o que for necessário, porque nós 

estamos realmente empenhados e também sensível a esse tema tão importante e caro para a 

população mundial como um todo, que é o meio ambiente. Então é isso, parabéns e obrigada. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Bom dia, 

deputado Celso Sabino; bom dia a todos que nos ouvem. Também agradeço profundamente a sua 

presença, as explicações. Percebo, como já disseram anteriormente, que está em boas mãos a 

relatoria desses estudos, dessa fiscalização, deputado Celso Sabino, e percebo que Vossa 

Excelência está indo além, não está meramente coordenando a equipe, mas está fazendo o trabalho 

do técnico inclusive, fazendo estudos a respeito do tema, não só da legislação, dos procedimentos, 

mas inclusive sobre a própria química, para ver os elementos, as consequências desse excesso de 

elementos químicos no organismo das pessoas. E percebemos então que realmente Vossa 

Excelência está fazendo um brilhante trabalho. Desejo êxito, e como já disseram, nós estamos aqui 

à disposição para cumprir o nosso papel constitucional. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Cumprimentar os demais presentes, o 

deputado Celso Sabino, mas eu vou dizer que no que pese, Conselheiro Julival tenha se 

equivocado, eu vou dizer que é uma profecia de tratar Vossa Excelência de Conselheiro. És bem-

vindo a essa Casa e quiçá, futuro Conselheiro desse Tribunal de Contas, com honra certamente o 

Tribunal receberá Vossa Excelência como Conselheiro também. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Celso Sabino: Não está nos meus planos para o futuro, mas seria uma grande 

honra com certeza. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: E certamente bons serviços prestaria, a exemplo do que faz a Excelência 

seu irmão, trabalhos de notório representar da sociedade paraense, mas o faz notoriamente Vossa 

Excelência na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa. E sobretudo mais, queria cumprimentá-lo 

pelas suas exposições aqui de forma bem franca, bem clara, muito transparente, demonstrando um 

respeito para com essa Casa. No que pese não estivesse obrigado a dar esses esclarecimentos, o fez 

com toda a gentileza e com muita franqueza e que nos dá uma certeza, deputado, que a relatoria 

nessa Comissão Parlamentar de Inquérito está em excelentes mãos. Certamente a sociedade 

paraense vai ter uma resposta muito clara, objetiva e em breve em relação a todo o ocorrido, à 

fatalidade ocorrida – vou colocar nessa expressão ainda até que se seja apurado tudo isso – em 

Barcarena que envolve a Hydro Alunorte. Então está em boas mãos, nós estamos descansando 

enquanto sociedade paraense porque sabemos que nós teremos uma resposta à altura do que 

merece a sociedade paraense, sobretudo mais no que diz respeito a esse ponto tão sensível e tão 

importante para o Pará que é com relação ao seu meio ambiente e à saúde, à vida das pessoas, que 

estão em jogo nessa situação. E muito bem exercendo a sua função atípica, porque como Poder 
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Legislativo a sua função típica é legislar, mas sua função atípica é também prestar a jurisdição, 

prestar uma investigação e eventualmente apontar responsabilidades e os devidos 

encaminhamentos. Parabenizo, felicito pelas colocações e pelos esclarecimentos. E agradeço, 

principalmente, hoje como paraense que sou, porque trouxe os esclarecimentos que nós 

precisávamos ouvir e sabemos que estamos em boas mãos. Meus parabéns, deputado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado 

Presidente, bom dia a todos. Eu ainda não tive a oportunidade. Meus cumprimentos em especial ao 

deputado Celso Sabino. Eu sempre louvo situações como essa de grande impacto à sociedade do 

Pará, sendo trazidas não à discussão, ao papo, como o Conselheiro Nelson trouxe, tanto positivas 

quanto negativas. Infelizmente nesse caso dois assuntos negativos, Paragominas e Barcarena, em 

específico o caso de Barcarena em que a economia se chamaria de externalidade negativa, ou seja, 

aqueles prejuízos que ainda não foram mensurados para o impacto à sociedade. O quanto foi esse 

prejuízo? O quanto cada ribeirinho deixou de ter sua renda, já com esse prejuízo? E acima disso, a 

vida, estamos lidando com vidas. E não é de hoje, pelas informações que já temos previamente, que 

ocorre esse prejuízo, mas infelizmente só há pouco tempo, após essa fatalidade, que foi levado à 

tona. Não tem como não deixar de louvar, agradecer todo o empenho da Assembleia, em específico 

a essa CPI que tem esse poder investigativo, e tenho certeza que todo o encaminhamento devido 

será dado, não apenas financeiro, mas a penalização devida por essa culpa antes de mensurar, ao 

final dessa investigação, mas acredito que tudo indica que já houve um ato intencional nessa 

situação. Enfim, parabenizo toda a investigação, toda a dedicação da Assembleia Legislativa. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira Eu gostaria de encerrar esse assunto, agradecendo a Deus e agradecendo a presença de 

Vossa Excelência em um momento muito oportuno, ao Conselheiro Nelson que já estava no 

chamamento desse assunto, com a preocupação que lhe é peculiar. E de repente a gente teve 

algumas informações, como eu já falei antes, que não constavam ainda, inclusive eu mesma tive 

informações novas também com relação à questão do Instituto Evandro Chagas, que ele se 

manifestava no sentido de não concordar com aquela situação que se apresentou na mídia, 

contrária ao que apresentou o Instituto Evandro Chagas. Mas muito importante a presença de 

Vossa Excelência, venha sempre, será sempre bem-vindo e estamos aqui também para apoiar e, 

dentro do que for necessário, já assumimos compromisso com esse plenário para que possamos 

tomar as providências necessárias dentro da nossa, vamos dizer assim, missão. Gostaria de 
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informar o Conselheiro Nelson Chaves que semana passada nós trouxemos um assunto aqui para o 

plenário e que Vossa Excelência nos solicitou que nós trouxéssemos hoje, mas nossa assessoria 

está ainda em discussão, porque era de praxe, quando se tratava de uma reposição e nós tivemos 

algumas informações de que antes mesmo já se praticava, quando se tratava de reposição, e na 

nossa lei orçamentária anual, já que a própria Assembleia votou e nos autorizou para que nós 

pudéssemos, ainda esse ano, dentro da possibilidade, fazer essa reposição. Mas nós estamos 

estudando melhor o assunto para podermos discutir fora do plenário e trazer para esse plenário 

uma melhor solução a esse caso, Conselheiro. Essa era a minha informação, mas que eu inclusive 

já determinei à Secretaria de Administração, para que provisione se não tivermos condições e 

precisarmos mandar qualquer projeto de lei para a Assembleia, que fique provisionado essa 

reposição até que se possa esgotar todas as possibilidades dentro da legalidade, para que a gente 

traga e resolva essa situação sem qualquer discussão ou qualquer erro de nossa parte. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Presidente, na 

verdade é só para retirar um ruído que houve na minha fala em relação à sessão passada, porque 

eu estava com a palavra e salvo engano eu fui aparteado, não tenho certeza, e acabei não 

concluindo o meu raciocínio e a palavra não voltou a mim. E também porque eu não pedi de volta 

a palavra, porque como ficou acertado que seria discutido na próxima sessão, eu disse: “na 

próxima sessão se esclarece”. É só para esclarecer porque eu não concluí a minha fala e ficou um 

mal-entendido em relação ao que eu tinha iniciado a fala. Na verdade, é o seguinte: a reposição é 

possível, o detalhe é que a inflação do ano passado, janeiro até dezembro de 2017, ficou em 2,95. 

2,95 é o valor da inflação segundo o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do 

IBGE, que é o índice oficial de inflação. Como essa reposição seria 3% e aí na minha visão, depois 

com a fala do Conselheiro Luís Cunha eu entendi melhor e poderia já ter feito esse esclarecimento, 

mas adiei a fala, poderia perfeitamente ser por meio de reposição, um ato próprio do Tribunal por 

meio de uma resolução, obviamente. O plenário tem toda a competência. A minha preocupação era 

só a seguinte: se a inflação foi 2,95, 3% não é reposição, é aumento. Se fosse aumento, a 

competência é da Assembleia Legislativa, aí não há dúvida, tem que ser por meio de lei. O ato para 

conceder aumento para servidor, princípio da estrita legalidade, necessariamente é por meio de lei. 

Mas como não é o caso senhora Presidente, senhores Conselheiros, e agora eu concluo a minha 

fala e já tinha essa informação, segundo dados que eu levantei aqui, o último aumento – isso foi na 

fala do Conselheiro Luís Cunha que eu extraí – foi referente ao período aquisitivo de maio de 2014 
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a abril de 2015, de lá para cá não houve mais reposição. O valor da inflação acumulado por esse 

próprio IPCA de lá até hoje é da cifra de 15,95%, em tese é o valor das perdas salariais dos 

servidores do Tribunal de Contas e que esse plenário tem toda a competência e a capacidade – 

competência legal eu estou colocando aqui, não competência no sentido de conhecimento – para 

autorizar a reposição por meio de uma resolução. Isso é um fato. Mas aí essa resolução, entendo 

eu e aí é uma colocação minha, que seria importante fazer menção por duas situações: primeiro 

para que esse ato se revista da formalidade que seja dado um fundamento específico para ele num 

levantamento bem simples, e aí a assessoria de Vossa Excelência pode verificar isso. Essa 

reposição então seria a reposição das perdas de maio de 2015 até outubro de 2015 e aí já superam 

a cifra de 3%. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Inclusive deixa eu lhe dizer.  Nós, em razão da crise, em razão dessas situações 

todas que vieram acontecendo, que não tivemos condição de fazer reposição, mandamos ano 

passado para a Assembleia Legislativa o projeto da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes 

orçamentárias também, incluindo que nós pudéssemos repor em até 4,5%, visando as dificuldades 

por quais os estados brasileiros vêm passando. Então o que a gente estava tentando colocar aqui 

era dentro dessa margem que nós temos, de 4,5%, buscando dentro dos 2,95 que foi a inflação, mas 

nós já tínhamos um acúmulo lá atrás e fizemos apenas um cálculo de 3% porque é o que é possível 

ser dado em razão do impacto orçamentário financeiro, que foi feito, do que pode acontecer com a 

nossa instituição, do que é possível se dar. E foi isso, mas não dava para dar o todo da inflação, 

não dava para dar todo que foi previsto, mas fizemos um cálculo e chegamos até essa média para 

que nós pudéssemos dar não os 2,95, não essa situação que ficou para trás, nem tampouco o que se 

previu no orçamento, mas no que é possível ser dado. E foi aí que nós trouxemos, mas a nossa 

assessoria continua fazendo um estudo para que nós possamos trazer a esse plenário sem 

problemas de qualquer dúvida, de qualquer situação que possa ocorrer. Isso nós já pedimos para 

provisionar, o que é possível, inclusive o impacto orçamentário financeiro, trazendo os novos 

concursados, visualizando o próximo ano. A gente já tem tudo pronto e continuamos a discutir para 

que a gente não tenha dificuldade lá na frente. Isso aconteceu. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Entendi. E por tudo isso eu felicito Vossa Excelência 

pela condução e, logicamente, quando o Conselheiro Luís Cunha falou que por dois anos não pode 

dar aumento, baseado na crise orçamentária e fiscal que todos os órgãos públicos do Brasil 

passaram, isso foi generalizado, e baseado no princípio da reserva do possível e também da 
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responsabilidade fiscal que Vossa Excelência demonstra muito bem que sua administração tem. 

Mas também, por outro lado, preocupado obviamente, com o bem-estar e a perspectiva dos 

servidores, dando realmente uma reposição que é devida, que é absolutamente justa, dentro do que 

é possível para o Tribunal. Meus parabéns Conselheira, pela preocupação e eu agradeço também a 

palavra porque pude deixar claro que eu não sou contra reposição nem aumento de salário para 

servidor, muito pelo contrário. E foi esse ruído que eu tive que ouvir, e devidamente, porque a 

minha fala pela metade transpareceu isso, mas quero dizer que não é esse o meu pensamento, 

muito pelo contrário. Obrigado Excelência, pela palavra. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e quarenta e 

cinco minutos (11h45min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário-geral em 

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

 
Belém, 17 de abril de 2018. 
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