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Nº 5.554 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (22) do mês de maio 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, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha e Daniel Mello e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 André Teixeira Dias, por motivo de força maior, e 

do Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza em gozo de férias. Incontinenti, foi 

motivo de deliberação plenária, a ata da sessão ordinária do dia dezessete (17) de maio. 

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

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

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Impedido na forma regimental. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Impedida na forma regimental. Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Não havendo 

expediente para leitura, a presidência determinou a retirada da pauta de julgamentos do 

Processo 2007/52958-6 em virtude da ausência do relator. Incontinenti, solicitou o imediato 

prosseguimento da sessão, agora, com o anúncio do Processo nº 2014/51649-3, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No 
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cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento do 

registro das contratações, com as recomendações a Seduc e à Sead. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão no sentido de deferir em caráter excepcional o registro dos atos de 

admissão. Seguiu-se, então à votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Divirjo do relator para acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a 

divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a divergência. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o 

relator. Havendo empate na votação, a presidência proferiu voto de qualidade, em favor do 

relator, proclamando oficialmente que resolveu o plenário acatar, desta feita, a proposta do 

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2017/52230-2, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal do 

Estado do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

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

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

dos registros, com determinação ao Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará – 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir em caráter 

excepcional o registro dos contratos em análise e com as determinações ao Ideflor e à Secex. 

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

do relator para acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a divergência. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a divergência. 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o 

relator. Havendo empate na votação, a presidência proferiu voto de qualidade, em favor do 

relator, proclamando oficialmente que resolveu o plenário acatar, desta feita, a proposta 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 pela Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2017/52394-0, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Desenvolvimento 

Florestal do Estado do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para denegar o registro e 

determinar ao Idelflor-Bio cessar o pagamento e adotar as providências cabíveis para a extinção 

do contrato da servidora em questão, no prazo de 15 (quinze dias), o que deverá ser comunicado 

a este Tribunal em igual prazo, sob pena de responsabilidade solidária, com fundamento no 

inciso II do art. 109 do Regimento Interno. Seguiu-se à votação. Excelentíssimo Senhor 

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator para deferir em caráter excepcional o 

registro. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho a divergência. Havendo empate na votação, a presidência proferiu voto 

de qualidade, em favor da divergência, proclamando oficialmente que resolveu o plenário 

acatar, desta feita, o voto do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Imediatamente, foi anunciado 

o Processo nº 2013/52837-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria José de 

Oliveira Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

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

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou sob a luz da discussão. Pausa. Em não havendo 
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foco nesse sentido, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o 

registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar 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 Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2017/53791-1, que trata do 

Ato de Pensão em favor de Suliana Cristina dos Santos Soares de Farias, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e constitucionais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, com o opinativo do deferimento do 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o 

plenário, este e manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2018/50486-0, que trata do Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público 

de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

Registrando-se o impedimento de atuação neste processo do Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Após o relatório, o representante do Ministério Público de Contas, solicitou e foi-lhe 

permitida a manifestação, nos termos a seguir transcritos: Obrigado, senhora Presidente. A 

matéria aqui desse processo, senhora Presidente, senhores Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, é a mesma matéria que já esteve cerca de menos de um mês atrás aqui, já foi 

discutida neste plenário e naquela ocasião foi da relatoria do Conselheiro Odilon Teixeira e 

acabaram não votando por questão de ordem pessoal o Conselheiro Cipriano Sabino e o 

Conselheiro Luís Cunha. Naquela oportunidade o julgamento foi quatro a zero, unânime, e a 

matéria de fundo que se discute aqui é a necessidade de intimação do Ministério Público, 

pessoal do Ministério Público, esse é, digamos assim, a matéria que está discutida aqui 

novamente nesse recurso. Só gostaria de ressaltar de forma rápida, já que a matéria foi 

discutida naquela ocasião e aprovada por unanimidade no plenário, que as bases onde o 

Ministério Público se baseia, na própria Constituição Federal e o Conselheiro Odilon também 

se baseou no voto dele, além da própria prerrogativa constitucional, na própria Lei Orgânica 
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do Tribunal, que faz remissão à Lei Orgânica do Ministério Público de Contas. Então como a 

matéria já foi discutida neste plenário, eu me reservo a nesse momento não me alongar, a não 

ser que tenha necessidade de fazer novos esclarecimentos, e apenas, já que está na moda, 

chamar atenção para o princípio da colegialidade, que a nobre Ministra do Supremo, Rosa 

Weber trouxe e que agradou alguns e outros não, mas foi um princípio muito debatido 

recentemente e trago apenas como um acréscimo de argumentação. Por ora era isso, para não 

me alongar senhora Presidente, vou trazer argumentação caso seja necessário. A matéria foi 

colocada em discussão, sem que houvesse manifestação neste sentido. Em seguida Sua 

Excelência, o relator, proferiu proposta de decisão no sentido de conhecer o recurso do Agravo 

regimental e, no mérito, dar provimento, para admitir o recurso de reconsideração (Expediente 

nº 2017/09316-0) com seu regular processamento. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

unanimemente acatar a posição 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Esgotada a pauta de julgamentos, 

Sua Excelência a Presidente expôs a MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Submeto à apreciação 

dos senhores Conselheiros a solicitação de arquivamento e baixa nos sistemas do TCE Pará do 

processo de número 2005/52314-8, tendo em vista se tratar de verba federal cuja 

documentação já foi devolvida. A necessidade de baixa do referido processo foi confirmada e 

atestada pela coordenadoria de informação e documentação através de relatórios emitidos 

pelo SISGED. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada na Resolução nº 19.003, desta data. Ainda com a palavra, a 

presidência assim se pronunciou: Senhores Conselheiros, senhora Conselheira, informo que ao 

final desta sessão, Conselheiros Substitutos, será distribuído através dos e-mails corporativos 

de Vossa Excelências, a minuta do plano estratégico de tecnologia da informação, PETI 

2018/2022, bem como a proposta de resolução que consubstancia a decisão. Ressalto que esta 

ação é uma continuidade do trabalho iniciado na gestão do então Presidente, Conselheiro Luís 

Cunha, e ainda que a proposta foi desenvolvida por um grupo de trabalhos composto por 11 

servidores representando diversas unidades desta Corte de Contas e, posteriormente, aprovada 

pelo comitê diretivo de TI sob a coordenação do Ilustre Conselheiro Nelson Chaves, 
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coordenação de tecnologia da informação. A matéria ficará à disposição deste colegiado e 

será deliberada na sessão ordinária de cinco de junho. Considerando que o assunto já foi 

devidamente apresentado aos senhores Conselheiros, submeto à deliberação plenária a 

proposta de criação da revista eletrônica da procuradoria do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, bem como aprova seu regulamento. Está em discussão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, muito bom dia à Vossa 

Excelência, senhor Procurador Guilherme Sperry; bom dia Conselheiros Nelson Chaves; 

Cipriano Sabino; Odilon Teixeira; Rosa Egídia; Conselheiros Substitutos Julival; Milene e 

Daniel; servidores da Casa; a todos um bom dia. Senhora Presidente, em relação ao primeiro 

assunto eu cumprimento Vossa Excelência, da mesma forma o Conselheiro Nelson Chaves, que 

é o coordenador da área da tecnologia da informação e eu cumprimento feliz, sabe por que, 

Presidente? Muito importante a decisão de Vossa Excelência, esta matéria é da maior 

importância para a instituição. Eu tive a honra de poder encaminhar uma minuta no final da 

minha gestão, não deu tempo de fazer apreciação e votação no plenário, mas assim que Vossa 

Excelência assumiu eu encaminhei por escrito à Vossa Excelência e ao coordenador da área, 

Conselheiro Nelson Chaves. É que o nome parece estranho, Conselheiro Cipriano, PETI, mas 

na verdade é o planejamento estratégico de tecnologia da informação. Eu falo isso, a 

importância, Conselheiro Odilon, porque eu sei o que a gente fez, a dedicação que tivemos nos 

dois anos para dar uma alavancada nessa área de TI. Eu tenho certeza que demos muitos 

passos à frente. E o que a Presidente está apresentando para a gente votar dia cinco é uma 

matéria da maior importância, e eu ressalto e a parabenizo por isso, por quê? Porque é preciso 

dar continuidade às coisas, é o que ela está fazendo hoje, isto é, um trabalho iniciado que ela 

dá prosseguimento com os ajustes que entendeu necessários para esse novo momento. Já estou 

estudando com a minha assessoria, se for o caso de apresentar alguma emenda. Mas eu quero 

ressaltar a importância dessa matéria para a área de TI, acho que isso é um legado que se 

deixa porque é uma ideia inovadora, e nunca se fez isso na gestão aqui no Tribunal. Então, se 

Deus quiser, nós vamos ter a chance de no dia cinco aprovar esse plano estratégico de TI e fico 

feliz de saber que a gente pensou de forma grande essa área, no momento em que estivemos à 

frente da administração. Conte com o meu apoio, senhora Presidente, em relação a essa 

matéria que eu considero muito importante. O segundo assunto, eu confesso que são tantas 
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matérias e não conclui as minhas emendas sobre a revista eletrônica. A Presidente falou 

comigo ontem, disse: “olha, preliminarmente tudo bem”, porque também é outra ideia 

maravilhosa. Eu participei de um evento em Palmas com o Doutor Roberto na época, que era 

Procurador, e a Doutora Isabelle Emmi, em que discutimos isso, a importância de valorizar a 

jurisprudência dos tribunais. E que a revista eletrônica era uma necessidade para se fazer as 

publicações importantes para a instituição, porque o que nós vamos publicar não serve só para 

nós não, serve para o controle externo brasileiro, então essa revista é muito importante. E digo 

que também era um sonho da instituição, a Presidente vem aperfeiçoando agora, com essa 

nova formatação e confesso que recebi agora as emendas da Doutora Milene, achei importante 

e entendo que a matéria precisa ser votada hoje, a Presidente apresentou as suas razões e eu 

acho que a gente deve, nesse debate, levar isso em conta porque ela tem uma missão 

institucional em Brasília que precisa da decisão, que seja tomada hoje a decisão e a gente vai 

colaborar para isso, mas de que forma a gente possa levar em conta essa emenda apresentada 

agora pela Doutora Milene, a informação dela que ela recebeu muito em cima da hora, razão 

pela qual só dessa forma ela está apresentando suas emendas. Não acabei de ler todas as suas 

emendas, Doutora, mas achei interessante o que li até então, mas acho que isso não é 

empecilho para não se aprovar, vejo Vossa Excelência concordando, é para melhorar texto, 

mas também ressalto ser uma matéria muito importante para instituição. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

Presidente, bom dia; bom dia aos senhores Conselheiros todos; Cipriano presidente; Luís 

presidente; Odilon e Rosa futuros presidentes; a bancada da esperança do outro lado; Doutor 

Guilherme Procurador de Contas; os Substitutos Doutor Julival; Doutora Milene; Doutor 

Daniel. Primeiro, Presidente, eu quero fazer aqui o registro, eu tenho umas anotações aqui que 

traria, Conselheiro Luís Cunha, logicamente parabenizando a direção da Casa, mas na 

introdução da minha fala que é brevíssima, aliás a Presidente ao respeito do que se refere ao 

PETI, já disse praticamente aquilo que sinteticamente falaria eu. Mas eu quero registrar da 

enorme alegria também, de ver o trabalho de Vossa Excelência ter uma continuidade e eu não 

prestaria para trabalho individualizado ou que fotografasse esse ou aquele, eu acho que nós 

temos que render o tributo a quem faz, a quem contribui, porque o importante é o trabalho 

coletivo. E não há como negar o trabalho de Vossa Excelência, dedicada equipe que Vossa 
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Excelência montou, que respeita todos os integrantes e que há uma continuidade. Eu estou 

eventualmente, transitoriamente, nessa coordenação, mas sempre faço questão de dizer que sou 

apenas um pequeno coordenador, o trabalho prático, a profundidade e tudo que aqui se traz, é 

fruto do trabalho dessa equipe que foi montada pela Presidente e não pode deixar de ver a 

continuidade daquilo que Vossa Excelência plantou com a sua equipe quando esteve à 

presidência da Casa. E assim as coisas se sucedem. Nós temos aqui que prestar atenção no 

objetivo das coisas, engrandecimento da instituição. A respeito da revista eletrônica, eu acho 

que é um passo pioneiro na casa, com o apoio de todos. Quero registrar também Conselheiro 

Luís Cunha, Conselheiro Cipriano, o apoio na confecção da proposta do setor da informática, 

de todas as áreas do Tribunal, inclusive dos gabinetes dos Conselheiros e dos Substitutos. 

Todas as vezes que houve necessidade de um diálogo, ele foi feito. Houve sugestões, foram 

acolhidas, outras eventualmente, mas sempre mediante a um diálogo amplo, fraterno, forte, 

aberto. E a revista eletrônica é isso, eu acho que é um avanço, tem a presença de pessoas 

qualificadíssimas para fazer isso, é um marco para a instituição. A Conselheira Milene traz 

para nós aqui uma série de sugestões nessa proposta, Vossa Excelência se reporta à 

necessidade da aprovação, Conselheiro Luís, e da minha parte eu não teria nenhuma 

dificuldade de avaliar mais porque também recebemos agora. São bastante procedentes as 

alegações, mas toda vez que se busca um texto de consenso tira um parágrafo de um, 

acrescenta um parágrafo de outro e se nós tivermos condições ainda de uma estrada a ser 

construída agora mediante o debate verbal, às colocações, o Conselheiro Daniel faz parte 

também da comissão da revista eletrônica. Eu não sei se há alguma dúvida, eu não sei se estão 

propondo alguma coisa esquisita, fora da norma, nós pudéssemos ter aqui as pessoas que 

detalharam tecnicamente essa proposta porque no final haveria talvez até um debate, em razão 

da data que Vossa Excelência diz que tem que aprovar hoje. A sugestão que eu daria é que 

tendo havido uma proposta de emenda da Conselheira Milene, é que nós tivéssemos o tempo 

suficiente para avaliar, mas se vai ter que decidir hoje eu já não sei qual estratégia que vai ser 

utilizada a respeito disso. A gente ouve também a Ilustre Relator e o proponente das emendas 

para que a gente possa se situar nesse debate. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu inclusive já conversei com a 

Conselheira Substituta Milene acerca do assunto. Eu tive a preocupação de ir com cada 
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Conselheiro, não somente eu, mas toda a equipe, inclusive após a conclusão desse trabalho, à 

equipe toda eu determinei que procurasse os Conselheiros para melhor esclarecimento. E 

como a gente tem necessidade de votar esse assunto hoje, inclusive já coloquei, nós 

dependemos da aprovação hoje e não quer dizer que outrora possa se discutir e volte-se para 

uma reanálise. Entretanto, eu gostaria de deixar claro que quem determina é o plenário, porém 

nós temos um compromisso que precisamos, e eu já coloquei para todos os Conselheiros, tive a 

preocupação de não só encaminhar a equipe, mas pessoalmente conversar com cada um. Mas 

nós dependemos, inclusive foi bem claro com cada Conselheiro, colocando a necessidade da 

aprovação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, bom dia à Vossa Excelência, bom dia ao Ministério Público de Contas, 

Doutor Guilherme Sperry seja sempre bem-vindo, nosso decano Conselheiro Nelson Chaves, 

presidente; Conselheiro Luís Cunha, presidente; Conselheiro Odilon; Conselheira Rosa Egídia 

bom dia a Vossas Excelências; Conselheiros Substitutos Doutor Julival; Doutora Milene; 

Doutor Daniel, bom dia à secretaria Doutor Jorge e Doutor Tuffi; senhoras e senhores da 

galeria; senhores internautas que nos assistem na sessão de hoje, sejam sempre bem-vindos a 

ter essa possibilidade de audiência na sessão, que é importante não só para o Tribunal, mas 

para todo cidadão paraense, cidadã também. Presidente, eu queria cumprimentar Vossa 

Excelência no primeiro momento, estávamos conversando aqui, eu, Conselheiros Nelson e Luís 

Cunha, da importância e a responsabilidade do gestor, até com o dinheiro público, com o 

recurso público, o recurso é da sociedade, do cidadão que paga os impostos, de dar 

continuidade aos projetos do Tribunal, da sociedade. Então Vossa Excelência está de 

parabéns, não só esse projeto que já foi falado pelo Conselheiro Nelson e Conselheiro Luís 

Cunha, mas outros projetos também, de autoria de Vossa Excelência e de outros Conselheiro 

que tiveram a possibilidade de lançar uma ideia e um projeto que está em andamento e dar 

continuidade a isso é muito importante para o Tribunal, Conselheira Lourdes Lima. Vossa 

Excelência sabe, uma vez que já foi prefeita e foi deputada, existe lamentavelmente ainda no 

Brasil, administrações que por problemas, qualquer situação política menor, acaba desfazendo 

tudo que o prefeito anterior fez, até prejudica, encerra com um monte de projetos importantes 

por simplesmente picuinhas políticas, com o objetivo de querer mostrar mais ou menos, quem 

perde com isso, obviamente, é o próprio prefeito que está fazendo isso, o prefeito que iniciou e 
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no final de tudo, quem perde é a sociedade. Então tem um projeto em andamento e Vossa 

Excelência dá continuidade com a sua equipe, parabéns à Vossa Excelência e a toda sua 

equipe por ter essa visão, é muito importante isso. Eu acho que o planejamento, o trabalho em 

si, a gestão é impessoal, ela tem que prosseguir. Então se você lança um projeto hoje, 

Conselheira Lourdes Lima, amanhã vem um outro Presidente – obviamente que nós 

Conselheiros temos que observar esses projetos para dar andamento, porque um projeto não é 

efetivamente de uma pessoa e sim do Tribunal de Contas, que vai acabar refletindo na 

sociedade. Então eu cumprimento, parabenizo. Lembro bem que conversando com o 

Conselheiro Nelson, o governador do estado foi inaugurar a Santa Casa e numa das reuniões 

nossas eu disse para ele, conversando sobre essa questão de não dar continuidade ou dar 

continuidade nos projetos dos outros, eu até sugeri que ele convidasse o ex-gestor, que no caso 

era a governadora Ana Júlia, para estar junto com ele na inauguração porque ela iniciou o 

projeto da Santa Casa e a construção. E o governador já tinha pensado nisso e chamou a 

governador, lá inauguraram juntos a Santa Casa, ou seja, vejam só a diferença. O PT, um 

partido, PSDB totalmente divergente, não há entendimento em relação à ideologia e uma série 

de outras questões, mas o projeto em si é da sociedade, é do povo do Pará, é isso que é 

importante. Eu dou esse exemplo mostrando a grandeza de Vossa Excelência, Presidente, no 

sentido de dar continuidade ao projeto iniciado pelo Conselheiro Luís Cunha que é também 

administrado pelo nosso colega, Conselheiro Nelson Chaves. Parabéns à Vossa Excelência. 

Com relação à proposta de resolução, eu vejo que como outra e qualquer resolução ela poderá 

sofrer mudanças, alterações no futuro, imediatamente e eu não vejo dificuldade nenhuma em 

receber a proposta da Doutora Milene, como já disse os Conselheiros Nelson e Luís Cunha, 

analisar com carinho, da própria equipe técnica, até com ela, com a equipe dela no sentido de 

tentar rever essa questão e, se for o caso, de alterar se altera, sem problema nenhum, como 

qualquer outra resolução que o Tribunal tem aprovado. Tem resolução, Presidente, secretário 

Tuffi, que as vezes a gente tem que mudar todo ano, por exemplo, aquelas das taxas que tem 

que pagar, é natural que haja mudanças necessárias, não só para modernização, para 

atualização e até para melhorar, vamos dizer, aquele serviço ou aquela decisão que a 

resolução se propõe. Então eu recebo a proposta da Doutora Milene, também como os 

Conselheiros Nelson e Luís Cunha, recebi agora, já dei uma lida, acho que deve ser 
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considerada e devemos aprovar, na minha opinião modesta, a resolução hoje, dar o 

encaminhamento necessário em virtude dos prazos, das prerrogativas que exigem que a 

Presidente cumpra hoje e, em seguida, obviamente, dar a atenção devida, o carinho, na 

proposta da Doutora Milene que sempre contribui com o Tribunal com inovações e mudanças 

significativas. Então Presidente, parabéns Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro Nelson, Vossa 

Excelência e eu acompanho Vossa Excelência na aprovação da resolução, como disse à Vossa 

Excelência ontem, vamos votar, recebi hoje e em seguida vamos discutir com relação às 

emendas, no momento oportuno. Obrigado, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, nós estamos de fato, 

oprimidos pela circunstância do prazo. Eu quero louvar a dedicação, elaboração das emendas 

da Conselheira Milene, temos nessas circunstâncias, endosso aqui o que Conselheiro Cipriano 

está dizendo e acho isso, e é tão bom que se veja isso, por exemplo, vai o governador e 

especialmente quando é de sigla contrária, chama o seu antecessor porque ali houve o suor, 

houve o sangue, a dedicação daqueles que fizeram. Não se precisa, para tentar brilhar a 

estrela que se quer, apagar a dos outros. Isso é ruim, é feio, depreciativo, a vida pública não 

comporta isso e nossos objetivos devem ser muito maiores, infinitamente maiores do que as 

pequenas vaidades humanas, que não prestam atenção na transitoriedade do poder, da força 

da caneta que se enche muitas vezes em início de mandatos, já vimos isso tantas vezes. Quando 

chega no fim não tem uma gota sequer para assinar um simples papel, é a lei da vida, alguns 

conhecem e outros não conhecem. Eu proporia nesse sentido, entendimento ao plenária que a 

Conselheira Milene tivesse a oportunidade de verbalmente expor aquilo que pretendeu e em 

seguida eu acho, para concordar com todos os Conselheiros, que a gente vote a matéria hoje 

de acordo com o texto da presidência. Eu acho que devemos apoiar o texto da presidência e, 

eventualmente, as modificações que possam vir a ser feitas, como disse Conselheiro Cipriano, 

elas têm a oportunidade de ao longo do tempo serem modificadas, apenas em respeito ao 

trabalho feito e que a gente debata o tema e finalmente o alcancemos, porque é uma matéria 

que a presidência tinha que tomar, tinha que encaminhar, de maneira que nós estamos aqui 

dispostos a fazer este encaminhamento.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, da mesma forma, eu já tinha recebido anteriormente o 

projeto da resolução do PETI e já estou lendo, acho um trabalho muito importante. Às vezes 
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algumas coisas sofrem – e não deve ser assim – solução de continuidade, e não é o caso desta 

matéria, não é o caso do nosso Tribunal. O que eu tenho comprovado aqui é que desde que 

entrei em 2012, na gestão de Conselheiro, então Cipriano Sabino, passando pela gestão de 

Conselheiro Luís Cunha, nós temos divergências sobre determinados pontos, mas a gente 

sempre firma posicionamento pela solução de continuidade de determinadas matérias. A gente 

pode encarar de um ponto de vista mais aprimorado, mais aperfeiçoado, com divergências, 

mas não deixamos a matéria de lado. Eu acho que o PETI está caminhando bem e tão logo eu 

determine, até o presente momento não vi alguma proposta de emenda, eu acho que o texto está 

muito bem elaborado e eu acho que a gente pode, futuramente, com tranquilidade aprovar a 

matéria. Quanto à segunda matéria, eu compreendo a necessidade de Vossa Excelência de 

aprovação e aqui me associo aos Conselheiros que me antecederam, não impedimento que a 

gente aprove a matéria como está e aí a comissão, o grupo que inclusive o Conselheiro 

Substituto Daniel Melo faz parte, pode num segundo momento apreciar essa emenda proposta 

pela Conselheira Substituta Milene que aqui há que se louvar, do exíguo tempo que teve e 

propôs uma minuta de alterações que ela entende substanciais. Então não vejo grande 

problema nesse sentido, também a Conselheira Substituta Milene pode expor, com 

naturalidade, dentro desse paradigma que a gente aprove do jeito que está e será apreciado 

futuramente por esse mesmo plenário, eventuais aprovações.  Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Estou de acordo, Presidente. Nós 

tivemos um tempo de análise da sua proposta, viemos preparados para aprová-la e não vejo 

razão de não o fazer, até pela necessidade da presidência de obter essa aprovação no dia de 

hoje. Qualquer outra proposta de substituição, correção, aprimoramento poderá ser analisada 

em breve pela comissão. E quanto a apresentação, a proposta já foi apresentada, cada um de 

nós teremos um tempo para ler e deixamos para decidir a respeito disso posteriormente. É a 

minha opinião. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Senhora Presidente, eu gostaria de falar antes de a senhora colocar em votação. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: É porque, pelo o que eu percebo, o plenário está sem problema nenhum. Eu vou lhe 

dar a palavra, mas a gente percebe que há uma unanimidade pelo que foi proposto, mas sem 

problema nenhum. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 
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Dias da Cunha: Não, com certeza e de modo algum a minha fala tem o condão de destruir 

qualquer unanimidade que já tenha sido consolidada. Na verdade, senhora Presidente, eu 

apenas gostaria de deixar registrado o seguinte: as contribuições e emendas que foram 

apresentadas tem como único objetivo apenas contribuir para o aprimoramento do texto, da 

redação do regulamento da revista. Primeiramente gostaria de louvar a equipe que fez o 

trabalho, da procuradoria que tem desenvolvido esse trabalho, que se debruçou a fazer o 

regulamento. A nossa intenção é meramente contribuir, eu até peço escusas ao plenário por 

entregar assim tão em cima da hora, mas a gente só teve acesso ao regulamento na sexta-feira, 

eu estava viajando e só retornei ontem, então na verdade eu só vi o regulamento ontem, só tive 

de ontem para hoje para apresentar, senão teria apresentado em momento prévio, para que 

não tivesse que ser apresentado em plenário. E nesse sentido, eu também não vejo problema 

algum, até porque não é intenção atrapalhar a agenda da presidência em relação à aprovação 

que se faz necessária na data de hoje. Que se aprove a resolução da forma como está e 

posteriormente, se analisa as emendas que são apresentadas, assim como o próprio 

Conselheiro Luís Cunha também disse que teria as emendas, também outras pessoas poderão 

apresentar, e se faça uma retificação em data posterior. Então é nesse sentido que eu gostaria 

de me manifestar, dizer que as emendas foram apresentadas com o único intuito de contribuir 

para o aperfeiçoamento da proposta, mas aproveito a oportunidade para parabenizar toda a 

equipe que esteve à frente do regulamento e que elaborou. Eu acho que o objetivo é sempre 

esse, que a gente possa realmente trazer um texto mais aperfeiçoado, mais aprimorado porque 

a revista eletrônica do Tribunal vai ter – esperamos nós – um grande impacto para 

uniformização de jurisprudência, para consolidação e divulgação dos resultados do que é 

decidido aqui nesse plenário. É isso, senhora Presidente, obrigada, obrigada senhores 

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

Senhora Presidente, eu achei que hoje o plenário foi bastante maduro, sábio, com a 

compreensão da urgência dessa votação, mas deixando uma possibilidade de um ajuste dessa 

matéria posteriormente, fazemos isso em caráter oficial. Mas damos esse voto de confiança 

agora à Vossa Excelência, até porque tem uma agenda oficial em Brasília que vai tratar dessa 

matéria, com pessoas que farão parte desse trabalho com a revista eletrônica. Eu confesso 

assim, a gente tem um acúmulo de coisas aqui, Conselheiro Odilon, muitas matérias que 
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chegam e nem sempre a gente consegue, em tempo real, fazer o estudo adequado e apresentar 

as emendas, isso acontece com todos nós. Foi o caso dessa matéria. Duas pessoas que me 

assessoram nisso estão envolvidas numa missão da Casa também e isso impossibilitou concluir 

a tempo, porque eu cumprimentei o procurador da Casa, assim como Vossa Excelência quando 

foi no meu gabinete, muito bom, isso é muito importante, porque é aquela coisa que falamos 

hoje. Eu gostei muito dessa sessão, por quê? Porque a Casa, a instituição é muito grande, é 

maior do que qualquer um de nós e é muito importante que tenhamos sempre essa percepção 

de que todo o nosso esforço, o nosso trabalho, é sempre para melhorar a instituição, é um 

compromisso institucional. E o que Vossa Excelência fez hoje é exatamente isso, senhora 

Presidente, por isso que eu falei de Vossa Excelência, por ter trazido a matéria ao plenário, ao 

Conselheiro Nelson em relação ao PETI, que ele é coordenador e poderia criar dificuldade, 

não botar essa matéria em pauta, foi muito importante. E a gente traz um texto modificado, 

mas a gente sabe que é um trabalho que foi pensado lá atrás, se discute agora, se aperfeiçoa e 

traz para a conclusão do pleno. A revista eletrônica a mesma coisa. Eu fiquei muito 

impressionado com o evento em Palmas, quando tratou disso, não foi concluído a tempo, mas 

se foi discutido e eu ressalto isso, inclusive uma pessoa muito ligada pela amizade à Vossa 

Excelência, que é o servidor Roberto, ex-procurador e a Doutora Isabella que hoje está no 

planejamento. Foi muito importante nessa discussão preliminar. E hoje Vossa Excelência traz, 

com a nova gestão, o novo procurador, o assunto para a gente discutir. E o que a Doutora 

Milene falou eu também achei importante, ela estudou o caso, ela conseguiu fazer mais 

apressadamente que a gente, não significa dizer que não tem qualidade, tem muita qualidade o 

que ela apresenta. Infelizmente eu não concluí, mas disse à Presidente ontem: “pode levar à 

votação que vou votar”, acho que é assim que a gente tem que pensar, estar sempre 

desarmado, pensando sempre no bem maior que é a instituição. Então por isso eu lhe 

cumprimento novamente, Presidente, eu acho que Vossa Excelência está pensando grande em 

relação a esse sentido, dessa matéria, eu desejo sucesso na sua missão em Brasília, tomara que 

a gente consiga tudo que a gente pensa, o que a senhora sonha e planeja em relação a essa 

revista eletrônica, em relação aos eventos que virão. Era o que eu tinha a dizer, obrigado. 

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

consubstanciada na Resolução nº 19.004, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de agradecer a todos 

por essas duas matérias que foram colocadas e discutidas, uma ainda será votada, agradecer 

pela compreensão de todos os Conselheiros, os próprios Conselheiros Substitutos. E 

certamente, essa ação ora decidida por esse plenário só vai engrandecer mais a nossa 

instituição, inclusive com a parceria do Ministério Público de Contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, a gente sempre 

escuta na vida que tudo fica bem quando acaba bem. Ainda bem que houve um 

amadurecimento, uma grandeza do plenário, achei que as coisas todas ficaram decantadas 

como deviam ser, para o interesse da instituição. Então eu parabenizo a todos os integrantes 

do plenário pela condução, à Vossa Excelência que conclui esse trabalho importante, leva esta 

missão para Brasília. Eu queria fazer apenas um registro aqui, em razão da nossa sessão não 

pude comparecer, mas a Polícia Militar, por meio do comando de policiamento especializado e 

da companhia independente especial de polícia assistencial, que é um trabalho que se 

desenvolve inclusive junto à juventude, de grande importância para o nosso estado, poucas 

pessoas conhecem. O comando de policiamento especializado e da companhia independente 

especial de polícia assistencial hoje fazem a formatura do segundo curso de ações preventivas 

especializadas, segundo o Cape, Ciepas e que está fazendo a conclusão desse curso no Instituto 

de Ensino de Segurança Pública do Pará lá em Marituba. De maneira que é um trabalho de 25 

anos, eu vou passar os dados para a secretaria, pedir à Vossa Excelência que autorize, 

colocando logicamente a proposição ao julgamento do plenário, que esta Casa parabenize a 

Polícia Militar, o comando de policiamento especializado e companhia independente especial 

de polícia assistencial pelo grande trabalho que desenvolvem, que essa Casa se solidariza e 

consequentemente, parabeniza pelo evento dessa formatura. E até justifiquei, que sei que Vossa 

Excelência foi convidada também, mas sei que nossa ausência se deveu à necessidade da 

presença aqui na sessão. Foram, então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas 

unanimemente, ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 067 e 068/2018-SEGER, 

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

Lima de Oliveira: Essa presidência gostaria de lembrar a todos os Conselheiros que na 

próxima quinta-feira não teremos sessão ordinária, porém estaremos participando de um dos 

momentos mais importante para essa Corte de Contas, que é a apreciação das contas de 
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governo, uma de nossas tarefas, uma das nossas grandes responsabilidades. E gostaria de 

dizer que o Conselheiro Relator não está presente na sessão, mas já encaminhou para todos 

nós as contas, a cópia das contas, assim como também já encaminhou para o Ministério 

Público e de acordo com informações, hoje mesmo, ainda por essa manhã, o Ministério 

Público estará entregando, devolvendo as contas já com o seu parecer, para que o Relator das 

contas, Conselheiro André Dias, possa preparar a sua manifestação, o seu parecer prévio das 

contas de governo, que acontecerá aqui nesse plenário na próxima quinta-feira, dia 24. Em 

razão desse acordo, não teremos a sessão ordinária, porém estaremos aqui às dez horas, para 

apreciação das contas de governo relativas ao ano de 2017. E no próximo ano, já está 

designado o Conselheiro Odilon Teixeira para iniciar a análise concomitante do ano de 2018. 

Então lembro aos senhores Conselheiros e Conselheiros Substitutos e ao Ministério Público, 

da importância desse momento para nossa instituição. Então quinta-feira, que nós possamos 

estar todos aqui unidos, para que a gente possa realmente exercer o mister constitucional 

nosso, do pleno desta Corte de Contas. Esta presidência também gostaria de dizer que semana 

passada estivemos participando, na cidade de Marabá, de diversos eventos, inclusive iniciamos 

com a participação no dia 14, da abertura e do início dos debates, a capacitação do Tribunal 

de Contas dos Municípios, no município de Marabá, sudeste do estado. O evento aconteceu no 

centro de convenções no chamado Hangarzinho, um dos grandes empreendimentos do governo 

do estado, Centro de Convenções Leonildo Borges Rocha, e que permaneceu durante a 

semana, o evento, entretanto, a nossa participação foi na abertura e no primeiro dia, 

participando dos debates e dos temas. Participação de mais de 400 jurisdicionados das regiões 

do Araguaia, Carajás e Lago de Tucuruí, tivemos a palestra magna “A efetividade das decisões 

do Tribunal de Contas e as ações do Ministério Público Estadual”, proferida pelo Conselheiro 

Daniel Lavareda e o promotor de justiça, também Doutor Daniel. No dia seguinte estivemos 

participando, Conselheiro Cipriano, com a equipe da unidade regional de Marabá, tivemos 

uma reunião com a equipe durante a manhã e ao encerrar a manhã desse dia 15, estivemos 

participando junto ao Hospital Regional de Marabá, onde nós pudemos além do hangarzinho, 

observar a obra feita pelo governo do estado, nós tivemos também no Hospital Regional de 

Marabá e tivemos a oportunidade de observar o atendimento e atenção, eles não estavam 

sabendo, Conselheiro Odilon, que nós teríamos, inclusive Conselheiro Luís Cunha, eu soube 
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que Vossa Excelência quando esteve a última vez com Presidente a Marabá, no início da obra 

Vossa Excelência esteve lá, o diretor regional nos comunicou da participação de Vossa 

Excelência no Hospital Regional e nós tivemos a oportunidade de observar quanto avanço na 

saúde naquela cidade, quanto esse hospital beneficia 22 municípios daquela região. E tivemos 

a oportunidade de assistir o atendimento, porque nós chegamos de surpresa no Hospital 

Regional e pudemos constatar, Conselheiro Cipriano, a atenção que é dada pelos servidores, a 

humanização que é feita naquele hospital para os que chegam e para os que estão internados 

nas enfermarias, nos apartamentos e, principalmente, nas UTI’s. Uma atenção excepcional 

daquele hospital. E a ampliação, inclusive tivemos a oportunidade de observar o local que está 

em conclusão para, naquela unidade, com o hospital não só de atenção, mas principalmente 

também, um hospital escola. Isso muito nos alegrou, saber que obras desse porte vêm 

acontecendo no nosso estado. Também tivemos a oportunidade de participar, Conselheiro 

Nelson Chaves, além da reunião com equipe na nossa unidade regional, mas a nossa 

participação do TCE Cidadão, que tivemos a oportunidade, junto a uma escola municipal de 

ensino fundamental e médio, Pequeno Príncipe, onde 35 alunos estiveram participando 

conosco do TCE Cidadão. E a orientação dos nossos técnicos que estão naquela unidade 

regional, que é do secretário adjunto, que levam essa mensagem do TCE Cidadão, que é um 

projeto nosso também, além das auditorias que eles promovem, todo o atendimento que eles 

dão junto àquela unidade regional, também se preocupam em levar o TCE Cidadão, que é um 

projeto que foi idealizado pelo Conselheiro Nelson Chaves, que já se estendeu não só à capital, 

à região metropolitana, a todo o interior do estado, onde os próprios técnicos do regional do 

Marabá levam essa mensagem aos alunos, não somente lá da cidade de Marabá, mas também 

de diversas escolas em outros municípios daquela região. Nós tivemos a oportunidade de 

presenciar e fazer uma análise junto ao relatório que nos foi apresentado. E à noite nós 

pudemos participar, Conselheiro Nelson, na Universidade Norte do Paraná, que é a UNOPAR, 

instalada na cidade de Marabá, uma universidade particular, porém como hoje o nosso TCE 

Cidadão já se expandiu não somente às escolas e universidade públicas, mas também escolas e 

universidades privadas, nós tivemos a oportunidade de estar na UNOPAR com a presença de 

96 participantes, só os que assinaram. Mas eu acredito, Conselheiro Luís, que muito mais 

participação nós tivemos porque aconteceu de alunos, de acadêmicos dos diversos cursos, 
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curso de Gestão Comercial, Financeira, Recursos Humano, Gestão Pública, de Marketing, 

Marketing Digital, Gestão Hospitalar, Produção, Processos Gerenciais, Engenharia Civil, 

Educação Física e Ciências Contábeis, a maioria de Engenharia Civil e Ciência Contábeis. 

Nós tivemos um debate muito acalorado com esses acadêmicos e nós pudemos tirar muitas 

dúvidas e levar a mensagem da cidadania, qual o nosso Tribunal de Contas já faz. Também 

estivemos no último dia participando, acompanhando nosso secretário de representação da 

unidade regional de Marabá, prestando uma palestra: “Celebração de convênio com o estado 

sob a ótica do TCE”, tivemos a oportunidade e nosso secretário também tirarmos algumas 

dúvidas na discussão e nessa palestra com aqueles jurisdicionados participando desse evento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

Presidente, apenas para dizer que eu recebi de amigos que tenho em Marabá a notícia da 

presença de Vossa Excelência, foi um estímulo para o TCE Cidadão a presença da Presidente 

da instituição lá, na universidade também, festejando a chegada do TCE Cidadão e também 

festejando a presença de Vossa Excelência. De maneira que eu queria também me somar a 

essas manifestações que recebi de amigos comuns da cidade de Marabá e estimular para que 

outras vezes não só a senhora, como os outros Conselheiros, Conselheiros Substitutos também 

possam. E o Ilustre representante do Ministério Público de Contas já tivemos aqui, não só na 

época da chefia do Doutor Felipe, como da atual Procuradora, Doutora Silaine, que tem 

sempre se associado a nós nesse projeto e o MPC estará junto. De maneira que a gente festeja 

que haja esta presença e Vossa Excelência ter tido a oportunidade, como Presidente da Casa, 

de estar lá, estar dentro da sala de aula. Isso é reconfortante e sinaliza que o projeto caminha 

bem por aquelas mãos toda que estão devotadamente levando o TCE Cidadão a tantos rincões 

do estado do Pará. Parabéns à Vossa Excelência pela ação e que ela se multiplique tantas 

outras vezes. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, Conselheiro Nelson. Realmente foi um momento 

muito prazeroso para nós e o nome da nossa instituição junto àquela comunidade flui, e 

percebemos que há um respeito por parte de todos os municípios daquela região, que fazem 

parte daquela região. Também tivemos a informação de que no último dia, que não pude 

permanecer lá com o TCM, mas o Ministério Público nosso, daqui junto ao Tribunal de Contas 

do Estado se faria presente em uma das palestras do evento. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Só um aparte, 

senhora Presidente. Foi um servidor nosso, do gabinete do Doutor Patrick da quinta 

procuradoria que fez uma palestra também nesse evento do TCM, mantendo aí também uma 

parceria com o Tribunal de Contas do Estado e com o Tribunal de Contas dos Municípios. Nos 

foi solicitado pelo TCM que pudéssemos encaminhar e nós estamos participando dos eventos 

do TCM ou com algum procurador, ou com algum servidor. Então nessa etapa que a senhora 

acabou de fazer a prestação de contas, tivemos um servidor que esteve lá, participando do 

evento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Ao retornarmos de Marabá, Conselheiro Odilon, tivemos a oportunidade de 

participar no nosso Hangar, centro de convenções da Feira do Empreendedor, do SEBRAE. 

Muito nos surpreendeu a participação efetiva do estado do Pará, onde mais de 30 mil pessoas 

participaram dessa feira que tinha o objetivo – ou teve o objetivo e com certeza alcançou o 

objetivo, Conselheiro Nelson – de estimular a geração de negócios para micro e pequenas 

empresas do estado. O SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

– realizou desde quarta até sábado, do dia 16 até o dia 19, essa feira que movimentou, 

chamada a Feira do Empreendedor, com o tema: “Bons ventos para o seu negócio”. Foi muito 

prestigiada a cerimonia, inclusive atendendo o convite do Fabrízio Guaglianone. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A senhora era a única 

mulher naquela mesa, Presidente? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente Conselheiro, por incrível que 

pareça. Ali nós tínhamos, inclusive, a presença do Conselho Deliberativo, a presença do 

Ministro do Meio Ambiente, do presidente nacional do SEBRAE, o senhor Guilherme Afif 

Domingos, de diversas personalidades. A banda do PROPAZ, os meninos que são atendidos 

pelo PROPAZ, que deram um espetáculo tocando o hino nacional, o hino do estado do Pará, 

foi um momento de muita emoção. Mas a feira se baseou em quatro pilares: capacitação com 

mais de 30 mil vagas aos pequenos e micros empresários; oportunidade; geração de negócio e 

também atuação no ambiente de negócio. Nos quatro dias do evento foram movimentados mais 

de 30 milhões de reais, com mais de 120 expedientes. Há, com certeza, um momento de 

consolidação da feira como política pública voltada para as micro e pequenas empresas, como 

destacou o superintendente do SEBRAE, Doutor Fabrízio. O Ministro do Meio Ambiente, Edson 
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Duarte, fez questão de estar presente, o prefeito de Belém também estava, dentre outras 

autoridades nacionais e estaduais que se fizeram presentes. E nós também estivemos lá, 

representando esta Corte de Contas no referido evento. É como disse o Conselheiro Nelson, 

compondo a mesa eu estava como a única mulher, mas várias mulheres estavam participando no 

evento, entretanto na composição, nós estávamos lá representando essa Corte de Contas. Gostaria 

de propor ao douto plenário, Conselheiro Cipriano, para que nós enviemos votos de louvor, 

parabenizar o SEBRAE, a superintendência do SEBRAE Pará pelo evento em nome do seu 

superintendente jovem, Fabrízio Guaglianone e ao Conselho Deliberativo, pelo evento. Foram, 

então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas 

através dos Ofícios nºs 064 e 066/2018-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente antes de acabar, Conselheira Rosa já 

disse para mim duas vezes: “por hoje”, mas Conselheiro Odilon sacudiu a cabeça, Cipriano até se 

levantou e foi embora. Mas tem aqui o Conselheiro Luís que é paciente. Eu vou falar de um assunto 

que eu realmente não gostaria de falar, mas a gente fala porque é ruim quando vemos alguma 

perda acontecendo no nosso estado. Eu estava vendo hoje cedo, normalmente eu costumo 

acompanhar os noticiários dos jornais na televisão e em jornais impressos, mas especialmente na 

televisão, e eu me recordo aqui para os que tiveram a oportunidade de comparecer lá na região 

bragantina, nós fizemos um “Conversando com o Controle Interno” lá em Bragança, é altamente 

agradável, Conselheiro Cipriano era o Presidente, foi um grande evento lá em Bragança. E 

Bragança, por várias circunstâncias, representa muito do estado do Pará. Pelo tempo de sua 

fundação, pela significação econômica que teve durante um grande tempo aqui para o nosso 

estado, era o entreposto para o estado do Maranhão antes da construção da rodovia, era um polo 

comercial pujante. Depois, com a retirada da estrada de ferro, Bragança teve um declínio, deixou 

de ser o eixo das rotas do transporte ferroviário, com a extinção da estrada de ferro de Bragança 

cuja as consequências ainda hoje são danosas para o nosso estado. Não vamos entrar aqui na 

profundidade da matéria, mas um país como nosso que não optou pela ferrovia e pelo transporte 

marítimo e fluvial, encarecendo os fretes e trazendo uma série de consequências nefastas para a 

sociedade. Mas depois Bragança já vem apresentando mostras de recuperação econômica, uma 

tradição na sua culinária, nas suas tradições, o festejo da Marujada, São Benedito, de maneira que 

é uma terra muito querida, símbolo para a nossa região, exportadora de pescado, muito vizinha ao 

município do Conselheiro Luís Cunha, muito da lagosta e do camarão consumido no Nordeste e do 
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pargo, um peixe extraordinário que nós exportamos daqui. Então as vezes pensa-se que eles são 

pescados no Nordeste e eles vão daqui para lá. E hoje a televisão registra e eu tive uma 

oportunidade na minha vida profissional de construir um pedaço do cais de saneamento de 

Bragança, ia lá praticamente todas as semanas. E fiz alguns amigos e logicamente tenho uma 

recordação positiva, sempre uma ponta de saudade quando se fala de Bragança, por tudo aquilo 

que Deus me permitiu viver naquela área. E hoje eu tenho a notícia que o grande prédio lá que se 

denomina Augusto Corrêa desabou, foi sede da Prefeitura, o Colégio de Bragança, um prédio 

monumental e que vai exatamente nos testemunhar nessa paisagem triste brasileira, que os prédios 

vão pouco a pouco desabando, especialmente os públicos pelo abandono, as vezes criminoso da 

autoridade. E é uma relíquia do patrimônio histórico, arquitetônico, que representa e simboliza 

uma época e Bragança teve esse prejuízo, que não deixa de ser um grande prejuízo para o estado 

do Pará. Então eu queria fazer esse registro, não é alegre, mas é um marco na nossa história. E 

desejar que as autoridades, em todos os níveis das suas competências, possam juntar esforços e 

restaurar aquele prédio que não é só, Conselheiro Luís Cunha, de Bragança. Ele pertence, na 

realidade, à história cultura, arquitetônica e econômica do estado do Pará. E nos dirigir até, quem 

sabe numa menção, à própria Câmara Municipal, que é – em última análise – a representante do 

povo bragantino, os nossos votos do Tribunal de Contas, de que rapidamente as autoridades 

possam se juntas nas suas diversas esferas e novamente poder dar à cidade de Bragança, 

restaurando uma construção tão bonita, tão bela e de tantas raízes históricas para o nosso povo. 

Encaminhar à Câmara Municipal os votos de que esse Tribunal se sensibilizou e deseja a 

recuperação daquela construção. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência que é bragantino 

de nascimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora Presidente, rapidamente. Primeiro cumprimentar Vossa Excelência pela ida a Marabá e 

por tudo que aconteceu lá, cumprimentar também a equipe que está à frente da representação de 

Marabá pela sua participação nesse evento que é muito importante para o Brasil. Os Tribunais de 

Contas fizeram uma parceria com o SEBRAE e essa parceria tem sido muito proveitosa porque isso 

permitiu, nos municípios, ter uma organização melhor, principalmente fornecimento de merenda 

escolar. Foi muito importante, isso, a compra no município das empresas do município e isso 

mexeu muito com a economia dos municípios em todo o Brasil. E essa parceria do controle externo 

brasileiro com SEBRAE tem sido muito proveitosa para todos. E por último, o assunto levantado 
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agora pelo eminente Conselheiro Nelson Chaves, é com tristeza que registramos a queda parcial, 

mais ou menos 50% do prédio histórico de Bragança, Palacete Augusto Corrêa, que leva o nome 

do meu município. E eu falava há pouco ao Conselheiro Nelson Chaves, Augusto Corrêa foi tão 

importante e foi um político, tem gente que não gosta de político, ele é nome de rua em Belém, 

Conselheiro Julival, a rua que vai para a universidade é Rua Augusto Corrêa. É nome de um 

município, o meu município e é nome de um palacete em Bragança. Então ele foi um político 

diferenciado, quando cheguei na Assembleia, Conselheiro Odilon, a primeira coisa que eu fui fazer 

foi ler os arquivos da Assembleia, os pronunciamentos do deputado Augusto Corrêa, fiquei 

impressionado. Ele era diferenciado, era brilhante e fazia oposição ao governo da época, então ele 

era muito bom. Mas eu quero dizer o seguinte, senhora Presidente, que eu tenha conhecimento, eu 

acho que o Pará só tem 3 municípios com mais de 400 anos, que eu tenha conhecimento: Belém, 

Vigia e Bragança. Não sei se tem outro, tem Doutor Tuffi? Que eu saiba não. E Bragança ainda é 

mais antiga que Belém. E Doutor Guilherme Sperry, um município que tem 400 anos tem história. 

E o aconteceu ontem em Bragança foi uma perda de parte dessa história, eu ainda conheci 

Bragança com ruas de pedra portuguesa, Conselheira Lourdes Lima e na época um prefeito tirou 

aquelas pedras para botar cimento. Hoje aqui em Belém a gente ainda vê algumas calçadas, 

principalmente aqui em Nazaré, aqui próximo, com essas pedras antigas que vieram da Europa. 

Bragança tinha e ele tirou aquelas pedras para cimentar, com cimento quente. Eu não sei qual é o 

nome técnico. Lioz, pedra de lioz. Então Bragança tinha tudo isso, o Palacete Augusto Corrêa, 

tombado pelo patrimônio histórico, a sede do Poder Executivo municipal, Conselheiro Odilon. E eu 

quero responsabilizar aqui os 3 últimos prefeitos do município pela queda desse palacete, não é do 

prefeito atual, ele também foi. Eu posso dizer que ele foi descuidado, mas o problema é antigo. E 

ontem eu não sei, Vossa Excelência que é engenheiro, Conselheiro Nelson, eu não sei se tem jeito, 

desabou a metade do prédio, completamente destruída agora. Então com isso se perde uma parte 

da memória de Bragança. Fica localizado na praça mais importante da cidade, que tem por sinal 

um coreto desses antigos no padrão da Praça da República, da Praça Batista Campo, aquele 

coreto antigo e está em boas condições, uma praça histórica também, pertinho do Parque da 

Marujada, o Salão da Marujada, da Igreja de São Benedito construída pelos escravos. Então se 

perdeu isso ontem. E olha, eu não sei se vocês viram pelas redes sociais, em Bragança a maior 

repercussão, reação da população reprovando os políticos do momento por terem permitido que 

chegasse a esse caos. Então Vossa Excelência lembra muito bem, a gente tem responsabilidade 
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com o que os outros fizeram. Nós somos, no momento – eu digo nós porque nós estamos aqui, 

exercendo um cargo público – os responsáveis por muita coisa hoje no estado do Pará, porque nós 

estamos. Vossa Excelência, Doutor Guilherme, é um procurador, exerce um cargo público, eu sou 

um conselheiro. Então a nossa geração, está nesse momento à frente dos cargos e nós temos que 

ficar atentos para tudo isso. Eu não sei direito o que a gente deve fazer, eu não sei nem se pode 

como instituição, creio que talvez o TCM muito mais, por ser da sua competência lá em relação ao 

município de Bragança, mas é bom estudar, Conselheiro Nelson, alguma coisa tem que ser feita. 

Um alerta, alguma coisa, não sei se tem jeito de reconstruir. O que é competência do governo do 

estado e o que está mais associado a nós, por que deixaram chegar a esse ponto? Eu digo isso 

porque o governo do estado está recuperando agora, Conselheiro Nelson, também fica ali próximo 

do Palacete Augusto Corrêa, o Palacete Mâncio Ribeiro que era uma escola estadual e eu estudei 

lá, eu estudei na Escola Mâncio ribeiro até a quarta série, aquela escola antiga que tem aquele 

porão embaixo. E hoje estão fazendo uma obra maravilhosa para a cidade, é o liceu, vai ter 

biblioteca moderna, é uma obra bem-feita pelo governo do estado. Então Conselheiro Nelson, 

novamente Vossa Excelência antenado trouxe esse assunto para ser registrado, fica aqui a nossa 

manifestação, eu não posso dizer que a gente tem culpa, eu não posso dizer como instituição de 

controle, porém a gente se manifesta como cidadão com uma autoridade investida de um cargo, 

com olhar de tristeza para um prédio que significava muito para Bragança. Senhora Presidente, eu 

não sei direito como a gente deve se posicionar, eu acho que o Conselheiro Nelson Chaves trouxe o 

assunto e ele quer que a gente faça alguma coisa, eu não sei direito o que compete a nós fazermos, 

mas tem que ter uma manifestação, pelo menos de preocupação, saber que providências as 

autoridades do município vão tomar em relação a isso. Eu não sei Doutor Jorge, o prédio é 

tombado pelo patrimônio histórico, onde é que entra a nossa responsabilidade aí? Teria que 

estudar para nós fazermos o encaminhamento adequado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Posso esclarecer, 

contribuir? Esse prédio era tombado, pelo patrimônio histórico municipal, pelo da União ou do 

estado do Pará? Se é do estado do Pará, qual é a nossa competência? Obviamente que nós não 

temos a competência de fiscalizar o patrimônio, pelo que foi narrado o patrimônio continuava a ser 

do município. Conselheiro Luís Cunha, se o patrimônio continuava a ser do município, qual seria a 

nossa atribuição? O órgão de fiscalização do patrimônio histórico estadual, que teria que estar 

fiscalizando o imóvel tombado, se está sendo bem conservado. A nossa atribuição é, frente ao 
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órgão que tem essa competência, enquanto Tribunal de Contas e enquanto Ministério Público de 

Contas, a minha competência como Procurador e a dos senhores como Conselheiros é, frente ao 

órgão que tem a competência de fiscalizar o órgão tombado. Se o patrimônio continua no 

município, a questão patrimonial é do município. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não foi minha intenção entrar nesses meandros, porque 

gera toda uma competência a quem estava lá operando a Prefeitura, na minha modesta visão devia 

manter o prédio, logicamente. Mas exatamente por não saber a responsabilidade das esferas 

administrativas, a minha proposta foi tão somente para manifestar em direção à Câmara, 

entendendo que a Câmara é a representatividade popular, dizendo que o Tribunal viu o problema, 

se solidariza à comunidade bragantina como um todo e espera que as autoridades competentes 

tomem as providências para restauração no imóvel. Foi nesse sentido apenas, não invadi seara de 

nada, só uma solidariedade, esperando que as providências sejam tomadas. Eu agradeço, Doutor 

Guilherme, a sua atenção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 

Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Só quis esclarecer a dúvida do Conselheiro Luís 

Cunha, das competências. A questão patrimonial continuava com o município, então isso, 

fiscalização do TCM, a questão patrimônio do município. A questão de ser patrimônio histórico do 

estado, aí nossa competência seria só frente ao órgão que tem a competência de fiscalização 

quanto à manutenção. Só isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É, o Subsecretário, Conselheiro Nelson, em pesquisa, 

descobriu que é patrimônio do município, a responsabilidade é do município. Então a proposta do 

Conselheiro Nelson está correta, a manifestação dessa Corte de Contas à Câmara no sentido de se 

solidarizar e pedir que as providências sejam tomadas por quem é de direito. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: 

Então nesse caso, Presidente, não nos caberia medida, qualquer eventual medida seria do TCM. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente. Mas o 

patrimônio era tombado pelo estado ou pelo município? O município? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: foi 

esclarecido que é o município, Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Que de todo modo, serve o alerta para todas as instituições que cuidam de 

patrimônio histórico e, principalmente, do estado do Pará, que tenho certeza que deve se 

preocupar com a fiscalização, em criar subsídios para que o patrimônio seja sempre restaurado. 
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Conselheiro Luís Cunha mencionou a possível responsabilização de prefeitos, a que se ver que se a 

política pública lá de Bragança e a Receita Municipal, comportava tal situação. Geralmente os 

agentes públicos acabam, por várias razões, destinando orçamento para outras áreas mais 

prioritárias e infelizmente o patrimônio histórico fica esquecido. E isso serve de alerta para todas 

as instituições que cuidam disso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Conselheiro Odilon, se permite Vossa Excelência, aqui mesmo na Casa é um 

trabalho que está sendo feito pela Ana, nossa secretária e está com o Marcelo Aranha, é o 

levantamento que nós não temos. É bom falar sim porque isso não é uma crítica pessoal a quem 

quer que seja, é uma demanda brasileira, vamos dizer assim. E a Ana, lá pela Secretaria de 

Controle Externo, com a participação do Marcelo, das pessoas que estão nas nossas sucursais, nós 

estamos no início de um trabalho que esse plenário aprovou, do levantamento dos imóveis 

estaduais. E eles têm já alguma notícia no sentido de hoje mesmo, por exemplo, e quando a gente 

fala um assunto eu tenho sempre muito cuidado para não parecer uma crítica, não se deseja aqui 

estar fotografando. Isso é uma cultura, infelizmente, do Brasil, não haver a manutenção. Às vezes 

se faz uma coisa nova e esquece de manter o antigo. Hoje o Liberal, se não me engano, publica 

alguma coisa a respeito do IEP, o Instituto de Educação do Pará, que foi a sede da província do 

Pará lá atrás, era do intendente Antônio Lemos, um prédio histórico que está aqui no chamado 

Largo da Pólvora, Praça da República e o jornal de hoje diz que ele está se deteriorando, quer 

dizer, se as providências não forem tomadas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: É um prédio de esquina, não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Exatamente, bem em frente a Manoel Pinto. Então na 

realidade é um alerta, espero que o nosso trabalho a qualquer governante que esteja, esse ou 

outros que possam vir, é um trabalho de assessoramento, especialmente focando aquele patrimônio 

histórico que as vezes é irreparável quando perde. Porque quando você tem a perda de um imóvel 

mais moderno, mas quando é um patrimônio mais antigo, as linhas arquitetônicas, entram o Iphan 

pelo meio, tipo de material a ser utilizado. Possível é, está lá a Estação da Luz em São Paulo, 

depois daquele incêndio catastrófico ela está sendo restaurada, mas dá um trabalho, envolve 

recursos enormes e muitas vezes o nosso trabalho será também colaborativo, de fazer o 

levantamento que hoje as vezes até a gente não tem esse conhecimento e aqui está, Nazaré com 

Serzedello, o caso do nosso Instituto de Educação do Pará. Obrigado, Conselheiro Odilon. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bem lembrado, 
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Conselheiro Nelson, a intervenção de Vossa Excelência quanto ao trabalho do patrimônio que foi 

apresentado outro dia em sessão, que aí o Tribunal vai poder saber exatamente quais os imóveis 

que ele tem em seu patrimônio, o estado vai saber quais são tombados e se, de fato, a fiscalização 

de manutenção deles está sendo adequada. Eu louvo a preocupação de Vossa Excelência. 

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

no Ofício nº 065/2018-SEGER, desta data. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e vinte minutos 

(11h20min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 

Belém, 22 de maio de 2018. 
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