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Nº 5.557 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do sete (07) do mês de junho do ano dois mil e 

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

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 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, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 saúde e 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia cinco (05) de 

junho de 2018, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura 

das mesmas foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do 

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

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a Em 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 2011/50699-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Assembleia Legislativa 

do Estado do Pará, exercício financeiro de 2010, responsável Domingos Juvenil Nunes de 
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Sousa, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51725-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, Procurador Felipe 

Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro dos atos 

de admissões, com expedição de determinação à Sead. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro dos contratos. 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 

2017/50728-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital 

Ophir Loyola, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

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

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

jurídico foi pelo indeferimento do registro, com recomendação ao Hospital Ophir Loyola e à 

Sead, e, ainda, determina que seja imediatamente suspenso o contrato, caso ainda esteja ativo, 

sob pena de incorrer nas penalidades previstas no §1º do art. 113 do RITCE. 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 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 Luís da cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2017/53474-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, Procurador Guilherme 

da Costa Sperry, 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 indeferimento 
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dos registros dos atos de admissão, com expedição de determinações e recomendações à Fundação 

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa e à Sead. Pausa. A matéria foi colocada 

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

proposta de decisão para deferir, em caráter excepcional o registro dos atos de admissão, sem 

prejuízo da recomendação da extinção dos cargos de cunho acessório (atividade de apoio), sendo 

sua necessidade suprida pela regular terceirização antecedida do respectivo processo licitatório. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. 

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

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho parcialmente a proposta do 

relator, divergindo, porém, quanto à recomendação. Excelentíssima Senhora Conselheira 

[presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a proposta do relator. Proferida a 

votação, a Conselheira presidente proclamou o seguinte resultado: 1) Por maioria, vencido o voto 

do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, o plenário acompanhou a proposta do relator no 

sentido de deferir em caráter excepcional o registro dos atos admissionais; 2) Por maioria, vencido 

parcialmente o voto da conselheira Rosa Egídia, recomendando a extinção dos cargos de cunho 

acessório (atividade de apoio), sendo sua necessidade suprida pela regular terceirização antecedida 

do respectivo processo licitatório. 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 2014/51350-9, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Madalena Cavalcante Nascimento, 

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 

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

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50830-1, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Patrícia Rodrigues Lage, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 
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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 deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51629-0, que trata do Ato de Retificação de 

Aposentadoria em favor de Hélio Agapito dos Santos, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator 

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

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

entendimento jurídico foi pelo arquivamento, sem julgamento do mérito, do processo de registro do 

ato de retificação da aposentadoria do interessado. 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 fundamento no art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 104, II, da Lei Orgânica desta Corte 

de Contas e do art. 290 do RITCE/PA, 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 2009/52206-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Lenir Pereira de 

Oliveira Soares, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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

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

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

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52040-9, que trata do Ato de Retificação de 

Pensão em favor de Irenilda Duarte dos Santos, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada 
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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 da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base 

no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

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

2016/50929-5, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Getúlio da Costa Rodrigues, 

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

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

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

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

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

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50450-8, 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 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 pela indeferimento dos registros com 

recomendação à SEDUC e a SEAD com vistas à realização de concurso público; e em especial ao 

contrato administrativo n.º 75/2014 para que seja imediatamente suspenso, caso esteja ativo, sob 

pena de incorrer nas penalidades previstas no § 1° do artigo 113 do RITCE, uma vez que é vedada a 

contratação temporária por prazo superior a dois anos. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

pela extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 4º, II, da Resolução n. 18.990, de 

3/4/2018, deste Tribunal, com determinação de juntada de cópia desta decisão e dos atos de 

admissão dos servidores que extrapolaram o prazo contratual, nos termos do Relatório Técnico da 

Secex de fls.90/93 (frente e verso), ao processo de prestação de contas de gestão da Secretaria de 

Estado de Educação – Seduc, referentes ao exercício de 2016, para efeito de análise de possível 

falha na gestão de contratos de servidores temporários. Proponho, ainda, considerando a possível 

irregularidade na manutenção de servidores temporários sem vínculo regular com a Administração 
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Pública Estadual que seja determinado à Seduc que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove junto a 

este Tribunal o desligamento dos servidores temporários que extrapolaram o prazo de vigência dos 

contratos objeto de análise do presente feito, sob pena de responsabilização solidária e instauração 

de Tomada de Contas Especial para apuração das responsabilidades e de eventual dano ao erário. 

Por fim, proponho o arquivamento dos autos, após o cumprimento das determinações supracitadas. 

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 Luís da Cunha Teixeira. 

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou existirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Submeto aos senhores conselheiros a 

proposta de resolução que trata da instituição do manual de gestão e fiscalização dos contratos, 

elaborados pela secretaria de administração desta Corte de Contas. Informo ainda que esta 

matéria já foi encaminhada através do grupo de e-mails, plenário, integrado pelos conselheiros e 

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

matéria consubstanciada na Resolução nº 19.008, desta data. Submeto a apreciação dos senhores 

conselheiros a solicitação de arquivamento e baixa nos sistemas desse TCE do processo de número 

2013/51305-9 que versa sobre a instauração da tomada de contas na prefeitura municipal de 

Igarapé-Miri e se refere ao convênio 025/2008, efetivado entre a prefeitura citada e a Secretaria de 

Estado de Saúde Pública – SESP. Informo que está tomada de contas foi instaurada por equívoco, 

conforme ressalta a secretaria de controle externo, haja vista que o convênio citado já se encontra 

em tramitação nesta Corte, como prestação de contas através do processo número 2009/51687-0. 

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

na Resolução nº 19.009, desta data. Hoje, 7 de junho, portanto, completam sete dias que a 

servidora desta Casa, Maria Teresa da Costa Gavinho, carinhosamente chamada por todos nós de 

dona Marildes, esta servidora que prestou seus trabalhos durante 37 anos nesta Corte, passou por 

diversos departamentos, era do setor de serviços gerais, mas prestava seu trabalho com tanto 

carinho para todos, sem distinção. Trabalhou em vários setores, mas atualmente estava lotada na 

assessoria de cerimonial. Pelo seu jeito, ela sempre servia a todos, não somente ao setor a qual ela 

estava lotada. Sempre com passos rápidos, sorriso no rosto. E a gente vai sempre lembrar, eu pelo 

menos esses dias tenho lembrado muito, parece que vou encontra-la pelos corredores da casa. 
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Parecia que não tinha problemas, mas sabemos que ela sempre tinha, mas ela nunca trouxe para 

até compartilhar com a gente. Hoje vai ser a missa de sétimo dia de falecimento, a família nos 

convidou e pediu para que nós pudéssemos também convidar aqueles que puderem comparecer a 

este ato de fé cristã, às 19 horas na igreja de Santo Antônio de Lisboa, na Praça Batista Campos. 

Gostaria também de propor a este plenário para que nós possamos transmitir aos familiares votos 

de pesar e nossas condolências a toda a família de dona Maria Teresa da Costa Gavinho, dona 

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

presidente, este tipo de manifestação a gente faz porque é importante registrar aqui na Casa, 

porque é triste. Refere-se a uma pessoa agradável, de boa convivência. Eu tenho certeza que a 

senhora estava muito próxima dela, assim como eu estava enquanto estava presidente, uma pessoa 

que estava ali convivendo com a gente diariamente. Eu nem sabia que ela estava doente, 

abruptamente tomamos conhecimento já do seu falecimento. Uma surpresa. Que Deus cuide de sua 

alma. Apresento também aqui meus sentimentos a toda família e a nossa Casa está triste ainda com 

o fato, então vou apoiar a manifestação. Como eu digo, a gente apoia para registrar, é uma forma 

de agradecer o trabalho daquela servidora, o reconhecimento, mas é sempre com muita tristeza 

que a gente se manifesta nesse caso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Igualmente, presidente, acompanho a sua proposição e registro 

meu pesar em relação ao falecimento da dona Marildes, uma senhora sempre sorridente, sempre 

gentil e agradável. Vai fazer muita falta nos corredores do nosso Tribunal. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 074/2018-

SEGER, desta data.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, primeiramente cumprimentar Vossa Excelência, doutor Stephenson 

Victer, irmão do doutor Francisco Victor que foi meu colega deputado por muitos anos, que é 

irmão dele. Mas o carinho e a amizade é a mesma pelos dois. Nós convivemos muitos anos eu e 

doutor Francisco e ele deve estar se lembrando de mim aonde ele está lá, porque eu lembrei do 

nome dele. Mas é um grande irmão amigo que eu tenho muita consideração e respeito, Vossa 

Excelência sabe, doutor Francisco Victer nosso colega sempre deputado. Doutor Stephenson, seja 

sempre bem-vindo representando o Ministério Público de Contas. Cumprimentar nosso conselheiro 

Luís Cunha, doutor Odilon, doutora Rosa Egídia, os conselheiros substitutos doutor Julival, 

doutora Milene, doutor Daniel, doutor Edvaldo. A secretaria, doutor Walmir que está com visual 

novo, lembrando o ex-presidente do senado, é até vizinho nosso, do Pará. Foi até senador pelo 
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estado do Amapá. José Sarney disse a doutora Lourdes. Nosso querido amigo doutor Tuffi, 

secretário, senhoras e senhores da galeria, todos aqui presentes, aos internautas, aos que nos 

assistem, tem uma audiência boa. É impressionante. Eu acho muito importante a participação das 

pessoas onde estão, no mundo inteiro, em Belém, no interior, aqueles que têm interesse pelo 

controle social, pelas contas públicas, estão aqui através da internet assistindo e acompanhando o 

trabalho do Tribunal. Eu cumprimento e agradeço a audiência dos internautas dizendo que eles 

são sempre bem-vindos. Presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência o apoio que tem 

sempre nos dado, irrestrito, na comissão de estudos que faz a análise dos prejuízos causados pela 

Lei Kandir ao estado do Pará. A comissão está aí, permanente, eu agradeço a Vossa Excelência o 

total apoio e agradeço a comissão também que Vossa Excelência decretou, nomeando o doutor 

Valino, Vera Braga, Rafael Laredo, Érico. Eles são técnicos de altíssimo nível e têm feito um 

trabalho extraordinário e nós temos ajudado o Brasil também, presidente. Vossa Excelência 

quando nos indica para assumir essa responsabilidade, a gente tem se dedicado, principalmente a 

comissão que eu agradeço e dou parabéns aos colegas de trabalho. Estamos acompanhando pari 

passu a questão da Lei Kandir. Agora, por determinação da presidente, e eu tenho conversado 

muito com o conselheiro Nelson Chaves, que tem dado o apoio, como todos os conselheiros, deve 

ter uma definição final dessa questão. Há a interpretação do estado e do Tribunal de Contas do 

Pará e de vários tribunais do Brasil que o prazo já se encerrou. Porque na época que foi decidido, 

a decisão efetivamente não foi publicada, mas o próprio Supremo Tribunal diz que foi publicada a 

ata da sessão, enfim. Há uma polêmica nessa questão, de forma que esse prazo que a gente 

considera que já esgotou, que já é responsabilidade do TCU fazer o projeto conforme a decisão do 

Supremo Tribunal, o Tribunal de Contas da União já está com uma comissão trabalhando, 

inclusive, já tem um relator e já teve alguns acórdãos do ministro relator. Está sendo feito junto 

com o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional um acompanhamento para decidir 

sobre essa questão e o prazo final seja a interpretação que quiserem dar, vai se encerrar em agosto 

agora, não tem mais justificativa nenhuma. Então é da publicação que saiu, tudo bem, é agosto. 

Esse prazo é agora. A presidente conselheira Lourdes Lima, nos dando apoio, apoiando a nossa 

reunião no instituto Ruy Barbosa com o Tribunal de Contas da União, eu vou aqui fazer um breve 

relatório antes da viagem. Viajamos agora domingo para Brasília, vamos ter uma reunião no 

instituto Ruy Barbosa no dia 11, segunda-feira. Vai estar presente o presidente do instituto, que é 

um conselheiro do Paraná e o ex-presidente conselheiro Sebastião Helvécio, que é de Minas 
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Gerais. Porque o instituto que criou a comissão que indicou o estado do Pará para ser o 

coordenador. O Sebastião, que era o ex-presidente na época. Após nossa reunião, nós vamos nos 

gabinetes de três ministros – já estão agendadas para dia 11 e 12 – no Tribunal de Contas da 

União. É o presidente do Tribunal de Contas, o relator do processo da Lei Kandir e pedimos 

também para já reunir com o Benjamin Zimller, que é paraense, conhece a nossa realidade e é 

mais um ministro que poderá dar o apoio no voto, enfim, de todas as maneiras. E a confirmar mais 

um ministro, a intenção nossa é visitar o máximo número de membros daquela Corte para, na hora 

da decisão da votação, termos o apoio devido não só para o estado do Pará. Um cálculo simples de 

atualização, já passa de R$ 34.000.000.000,00 (trinta e quatro bilhões de reais) os prejuízos só 

para o estado do Pará. Nós apresentamos ano passado em torno de 32, uma atualização usando um 

indexador que não é o real, verdadeiro, porque cada tonelada que sai daqui aumenta o prejuízo do 

Pará, que não é tributado. Então fizemos uma projeção e já passamos, nesse período de pouco 

mais de um ano, aumentou o prejuízo do estado em mais de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e 

meio de reais). E aí nós estamos lá em Brasília, pela determinação da presidente, nos dias 11, 12 e 

13. O dia 13 está sendo reservado para após a reunião o instituto, conselheiros de outros estados, 

decidirmos se vamos em comissão ao Congresso Nacional falar com os relatores, presidente 

relator da comissão mista do Congresso. Temos no estado do Pará três senadores, onde dois 

participam como membros efetivos da comissão mista, que é o senador Flexa Ribeiro e o senador 

Paulo Rocha. Temos a possibilidade ainda de conversar com todos os nossos senadores e com os 

deputados que integram a comissão. Vamos fazer esse trabalho de colocar os números atualizados, 

o nosso estudo técnico, independentemente de partido político e colocar o Tribunal à disposição. 

Não só o Tribunal do Pará, mas do Brasil. Existe uma dificuldade do Tribunal de Contas da União, 

e já falou isso publicamente na audiência pública, que não teria o acesso irrestrito, porque tem o 

vínculo com as contas estaduais, com as secretarias da fazenda dos estados. Por conta disso, todos 

os tribunais concordam em colaborar com o TCU, colocando os tribunais com a secretaria da 

Fazenda, que também já se colocou à disposição, para ajudar o Tribunal de Contas da União nesse 

sentido. Em diversas ocasiões eles colocaram essa dificuldade, primeiro pela competência, como é 

que eu vou pedir informações sigilosas se a Secretaria da Fazenda do estado, enfim, com isso 

mostrar que há integração, unir as forças, levar um dado aproximado e colocar os tribunais à 

disposição. Essa é agenda prévia, podendo se estender até o gabinete dos senadores e alguns 

deputados, no sentido de que estamos vigilantes e atuando nessa direção, para que chegue em 
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agosto e não aumente mais os prejuízos dos estados. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, o 

Tribunal está participando de grandes questões do estado e as nossas atitudes não só contribuem 

com essa questão a nível nacional, mas principalmente com o estado do Pará. O governador entrou 

com um documento reivindicando o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal no TCU. Foi 

isso que gerou o processo e é ele que tem um relator. Então para todos terem uma ideia, o próprio 

estado, doutor Ophir Cavalcante, que representou o estado na defesa oral no Supremo, já diz com 

isso que o prazo esgotou. Porque 12 meses para o Congresso, após 12 meses vai para o TCU. 

Quando venceu o prazo, o estado na outra semana entrou pedindo que o TCU cumprisse a 

determinação do Supremo. Mas enfim, vamos tentar colaborar com essa questão que 

importantíssima, não só para os estados, mas para os municípios. Eu queria fazer esse breve 

relatório, presidente, agradecendo o apoio que eu tenho recebido dos meus colegas. O conselheiro 

Nelson tem se interessado muito por isso também, ele sempre me pergunta, acha que o Tribunal 

tem que estar atento a essas questões importantes para o estado. Nós temos um problema sério de 

energia elétrica no estado, os prejuízos que isso causam para o estado. Eu vou conversar depois 

com os conselheiros na reunião administrativa, dizendo que eu acho que o Tribunal poderia fazer 

um levantamento com calma com relação a essa questão da energia. Vossas Excelências sabem que 

o assunto da Lei Kandir quase ninguém falava nada, prejuízo todos os dias ninguém falava nada. E 

veja o que está acontecendo, já está para se decidir. É a mesma coisa com relação ao problema da 

energia do Pará. Ninguém fala nada, mas sabemos que carregamos isso nas costas, que o prejuízo 

é grande que o estado não arrecada o que deveria. Ou seja, fazer um estudo e apresentar para a 

sociedade paraense e brasileira, como o Pará mais uma vez é sacrificado e sofre, não tem uma 

energia firme, paga caríssimo e não compensação nenhuma com relação a essa questão. É um 

assunto importante, mas mais para frente quero tratar disso, quero ver com a presidente como 

organizar essa questão, mas é um tema importante que vamos colocar à disposição de toda a 

sociedade e vai chamar a atenção para um assunto que, volto a dizer, ninguém fala nada. O 

problema não é pouco, é grande e o prejuízo é grande. Eu gostaria de agradecer o apoio da 

presidência e já antecipar o que a gente pretende trabalhar. No retorno, como sempre, vou trazer 

os registros de tudo o que aconteceu, para o plenário, servidores, MP, para dizer como anda essa 

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

de Oliveira: Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência levantou essa bandeira já faz alguns anos e 

Vossa Excelência sabe que vai sempre contar conosco, pois é um grande bem para o nosso estado. 
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É devolver aquilo que é nosso de direito. Não está sendo fácil, mas já foi mais difícil. Então temos 

que continuar nessa luta. Eu sei que todos nós, quando Vossa Excelência abraçou essa causa, 

estamos irmanados e vamos até conquistar aquilo que é de direito do estado e parecia que era uma 

coisa impossível. Mas tudo com luta é possível. Parabéns, pode contar com nosso apoio, nossos 

esforços. Conselheiro Luís Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora Presidente, só queria desejar sucesso ao Conselheiro Cipriano Sabino 

nessa missão que ele vai ter em Brasília. E, novamente, registrar a importância dele no processo. 

Todos nós sabemos que quem levantou essa bandeira no Pará foi ele, através do nosso Tribunal, 

quando fez o primeiro levantamento, que na época já apontava uma perda de R$ 

21.000.000.000,00 (vinte e um bilhões de reais) por conta da lei Kandir. Hoje o valor dobrou e 

agora a gente vê um avanço significativo para que tenhamos o resultado de toda essa luta. Eu acho 

que falta muito pouco para esse fechamento e o estado do Pará começar a usufruir o que é de 

direito. O Pará não vai ter tudo, vai ser só uma parte, mas certamente vai resultar em muitos 

benefícios a sociedade paraense. Eu vou esperar quando Vossa Excelência retornar para poder 

apresentar aqui um relatório de viagem, para a gente entender melhor como ficou após sua viagem 

o encaminhamento das coisas. O certo é que o nosso Tribunal, através do conselheiro Cipriano, 

através do corpo técnico e do apoio da presidente, está atento, apoiando e influenciando nas 

decisões. Porque é de conhecimento público a participação nacional do conselheiro Cipriano, 

numa comissão instituída sob a orientação do Instituto Rui Barbosa, que congregou todos os 

tribunais de contas brasileiros, para fazer um trabalho de Brasil, ter uma posição nacional sobre 

as perdas da Lei Kandir. E agora está começando a se aproximar a colheita. Se Deus quiser vai 

dar tudo certo. Muita sorte, conselheiro, sucesso nessa missão. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ontem à noite esta Corte de 

Contas se fez presente na 22ª Feira Pan-Amazônica do Livro. Conselheiro Luís esteve presente, se 

manifestou, Ministério Público através da doutora Deíla e o conselheiro Nelson Chaves. Levamos o 

projeto TCE Cidadão. Nós tivemos um espaço até bastante bom no hangar, vários estudantes 

participando, jovens, vários servidores da nossa Corte de Contas. Foi um momento de muita 

alegria, inclusive até alunos de Castanhal, do Sesi, se fizeram presente. Foi uma noite muito 

agradável. O Tribunal se fez presente levando a sua mensagem de cidadania para aquelas pessoas 

presentes. Eu gostaria de agradecer ao conselho consultivo que tomou essa decisão, através do 

presidente, conselheiro Luís Cunha, doutora Milene. Agradecer também a escola de contas, através 
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da sua diretora, doutora Carla, que tem se dedicado para que nossa escola possa desempenhar 

tudo o que é possível. Inclusive, ela levou essa proposta ao conselho consultivo, que de pronto 

apoiou, e ontem a noite nós vimos o resultado. Quero agradecer ao conselho consultivo, a escola 

de contas, a presença do conselheiro Nelson Chaves que foi o propositor da ideia. Esse projeto 

extrapola fronteiras, mais de 18 mil pessoas atingidas. Ontem se destacou na feira que traz o país 

da Colômbia, através dos seus grandes escritores. Oportunizou irmãos nossos da América Latina e 

está tendo a participação direta até o próximo domingo, quando se encerra a feira. A feira está 

bastante movimentada, acredito que no dia 10 estará encerrando com chave de ouro o livro, que é 

considerada a segunda maior feira de livros do país. Eu queria deixar esse registro, desse momento 

em que nosso Tribunal deixou a sua marca. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Primeiramente eu registro 

meus sentimentos pelo passamento da servidora Maria Teresa, a dona Marildes, que o senhor do 

universo conforte seus familiares. Parabenizo também o conselheiro Cipriano pelo seu esforço 

quanto a lei Kandir, a sua equipe, ao Tribunal por ter se destacado no cenário nacional a respeito 

do tema. E agora também o conselheiro traz à tona a questão da energia elétrica, ou seja, nosso 

estado tão abençoado com suas riquezas naturais não pode deixar tudo esvair e ficar de mãos 

abanando. Parabéns e continue firme com esse seu propósito. Também, conselheira Lourdes, a 

senhora falou sobre a feira do livro e Castro Alves já dizia, “Oh! Bendito o que semeia Livros à 

mão cheia E manda o povo pensar! O livro, caindo n'alma. É germe – que faz a palma, É chuva – 

que faz o mar!”. Quem dera tivesse mais feiras desse porte, com certeza é um evento grandioso 

para o estado, o país e a América Latina. Presidente, nós temos aqui o relatório de viagem que 

fizemos para Brasília sobre o centenário da criação do cargo de ministro substituto, TCU, mas 

devido ao avançado da hora, se a senhora permitir deixar na próxima terça. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria falar aqui com 

muita alegria, com muito orgulho, fazer o registro e dar os parabéns a uma servidora da Casa, 

doutora Carla Azevedo Cebolão. Ontem ela lançou um livro junto com a Ana Elizabeth Reimão, 

“Direito e Justiça – o conselho nacional de justiça e a avaliação da eficiência pelo método DEA”. 

Ela é uma servidora do Tribunal, trabalha aqui há muito tempo, e obviamente é com muita alegria 

que eu faço esse registro, dizendo aos colegas e a todos, eu já recebi o livro, fiquei feliz com uma 

espécie não só de reconhecimento, mas de agradecimento. A gente tem uma equipe muito 

competente, dedicada e quando vemos uma colega nossa apresentar um trabalho importante como 
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é o lançamento de um livro, quero fazer um registro com muito orgulho e dar os parabéns a 

doutora Ana Elizabeth Reimão e a doutora Carla Azevedo Cebolão. O lançamento foi ontem e teve 

uma audiência muito concorrida. Só queria fazer esse registro, dizer do nosso orgulho e dar nossos 

parabéns. Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns da parte dessa presidência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stephenson Oliveira Victer: 

Senhora presidente, eu gostaria de me associar em nome do Ministério Público louvando as 

iniciativas que o Tribunal de Contas do Estado vem desenvolvendo, especialmente as duas aqui 

nominadas nessa sessão, que se referem ao TCE Cidadão em relação a programação de ontem – é 

uma iniciativa que conclama o controle social para auxiliar o Tribunal na sua atividade fim. O MP 

é parceiro, tem se associado com muito ânimo nessa iniciativa. Ao mesmo tempo, quero também 

louvar a iniciativa do conselheiro Cipriano, porque ela demonstra que o Tribunal de Contas, o 

papel dele dentro do sistema de controle externo, é muito mais amplo do que a sociedade 

normalmente imagina que seja – só daquela atividade punitiva, de auditagem de contas. Não. O 

Tribunal tem um papel muito maior, que é justamente do resguardo do erário que começa lá na 

origem, das receitas do estado. É uma atividade que não se vincula a governo, é uma atividade de 

estado e que busca resguardar aquilo que nos é mais caro, as nossas receitas. Então se há uma 

previsão de recomposição por parte da lei Kandir, se isso vem ano a ano sendo adiado, ninguém 

com mais competência que o Tribunal de Contas, que é quem avalia os gastos e a receita pública 

do estado, que tenha um papel proeminente nisso. É o que, de tudo o que nós sabemos e que Vossa 

Excelência sempre tem prestado contas nesse plenário, o Tribunal vem fazendo, com todo o 

potencial colocado à disposição pela presidência e com toda maestria que o conselheiro Cipriano 

tem conduzido, não só em prol do estado do Pará, diria até em prol do erário nacional. Porque é 

uma iniciativa encapada pelo TCU, com o apoio de todos os tribunais de contas dos estados, terá 

com certeza um avanço e poderá trazer divisas para que todas as administrações, para quem esteja 

à frente da gestão pública, possa efetivamente usufruir daquilo que lhe é de direito. Quero em nome 

do MP me associar e louvar essas duas iniciativas, a questão da lei Kandir e também do controle 

social que nós reputamos que é indispensável dentro da visão de accountability, de termos 

responsabilidade naquilo que fazemos em relação a sociedade. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Sobre a participação do Tribunal de 

Contas na feira do livro, eu queria fazer uma sugestão, mas Vossa Excelência avalia com calma. 
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Eu acho que quem organiza feira, acho que a secretaria de cultura, deve ter interesse dessa 

participação do Tribunal com essa parceria. A sugestão é que a equipe técnica do seu gabinete 

procurasse a secretaria de cultura para promover um convênio, um acordo de cooperação e criar 

uma tradição nessa questão – toda feira do livro se colocar o Tribunal à disposição para oferecer 

essa participação da escola de contas num evento importante para o estado. Eu acho que há 

interesse da secretaria, do Tribunal, mas principalmente do cidadão que vai à feira do livro e tem a 

opção de assistir essa palestra com a Escola de Contas. Aí estaremos agregando e fortalecendo a 

feira com a nossa participação. É uma sugestão. Obrigado. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e sete 

minutos (11h07min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do 

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

 
Belém, 07 de junho de 2018. 
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