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Nº 5.558 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de junho do ano dois mil e 

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

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Luís da Cunha Teixeira, 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, a Excelentíssima Senhora representante 

do Ministério Público de Contas, Procuradora Geral Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio 

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

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

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

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

ausência do Conselheiro André Teixeira Dias por motivo de saúde e Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior em missão oficial em Brasília para tratar de assuntos relacionados à 

Lei Kandir. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia sete (07) 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Impedido na forma regimental. 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 2006/53464-9, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Olindo Moreira da Silva, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, que solicitou a sua 
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retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/53529-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da 

Escola Estadual Ilha Saraca Limoeiro do Ajurú, responsável Emanuel José Costa Paes, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, além das multas 

regimentais ao seu responsável e extensiva a Iraci de Almeida Gallo Ritzmann e ao senhor José 

Seixas Lourenço e pela aplicação da sanção de inabilitação para cargo em comissão e função de 

confiança ao responsável pelas contas. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas 

irregulares, declarando o senhor Emanuel José Costa Paes em débito para com o erário 

estadual na importância de R$1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), aplicando-lhe a multa 

no percentual de 10% do débito apurado, bem como multa no valor de R$931,59 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela instauração da tomada de contas. Ademais a 

aplicação da sanção de inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função de 

confiança na administração estadual ao responsável (Emanuel José Costa Paes) pelo prazo de 1 

(um) ano, dando-se ciência aos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem 

como ao Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios e ao Procurador-Geral de Justiça, 

para fins de cumprimento da medida (art.248, §3º, RITCE/PA). Outrossim, proponho a 

aplicação, individualmente de multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos) a Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, pela não emissão do Laudo 

Conclusivo e ao senhor José Seixas Lourenço, pelo não atendimento à diligência desta Corte. 

Por fim, tendo em vista que a não prestação de contas caracteriza-se como ato de improbidade 

administrativa. Proponho que seja determinado o envio de cópia dos autos ao Ministério 

Público do Estado. Consultado o Plenário, os Excelentíssimos Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves e Luís da Cunha Teixeira acompanharam o relator, tendo sua Excelência a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, invocando preceito regimental, solicitou 
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vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51841-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Denimar Rodrigues, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, 

sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2017/52262-0, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por José Maria Faro Barros, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 2017/52559-2, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Antônio Nilton de Albuquerque, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, 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 conhecimento e não provimento 

do Recurso de Reconsideração ora manejado, mantendo-se o teor do Acórdão nº 56.795/2017 

proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, com fulcro no art. 56, III, “b”, “c” e “d” 

c/c arts. 62, 82 e 83, VII da Lei Orgânica da Corte (Lei Complementar nº 81/2012). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

voto para conhecer o Recurso de Reconsideração, pois tempestivo, e dar-lhe provimento 

parcial, reformando a decisão atacada, para considerar as contas regulares com ressalva, sem 

a devolução dos recursos, excluindo a multa pelo dano e mantendo a multa pela instauração de 

Tomada de Contas Especial. 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 2018/50981-0, 

que tratam dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público de Contas do Estado 

do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2011/52814-6, que trata da Representação formulada pela empresa Eb-Alimentação 

Escolar Ltda, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 
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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 procedência parcial da denúncia em apreço, sendo, por outro lado, forçoso que 

se reconheça a perda desse objeto, vez que já transcorrida a licitação em testilha, e que sem 

prejuízo, sejam os presentes autos juntados à prestação anual de contas da Seduc, exercício 

2011, de forma que sejam alcançados pelos trabalhos da respectiva auditoria, com expedição de 

determinação à Seduc. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para conhecer do presente feito como Representação, 

para no mérito, julgá-la improcedente. Proponho, ainda, que seja determinada à Secretaria Geral 

para que promova a alteração da classe processual de Denúncia para Representação, tanto no 

sistema informatizado quanto na capa dos autos. Consultado o Plenário, este se manifestou, em 

maioria, de acordo, com exceção do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira que não se sentiu 

esclarecido para votar, em seguida a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

maioria, 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 pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2017/50740-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 pela 

denegação dos registros, com determinação à Arcon. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir em carácter excepcional os registros, com recomendação a Arcon. Consultado 

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

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

Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; Excelentíssima Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhou o voto da relatora. Em seguida, a presidência 
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proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto da relatora. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50702-3, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Maria Valdenice de Sousa, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi 

o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo arquivamento dos autos, dando-se ciência à 

interessada, para que adote as medidas administrativas necessárias à aposentação, caso este seja 

o seu desejo. 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 fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente nos termos do art. 104, II, da Lei Complementar n. 81/2012 e do art. 290 do 

Regimento Interno deste Tribunal. Proponho, ainda, que seja dada à ciência interessada dos 

pareceres ministeriais consignados no feito (fls.117-121, frente e verso; fls. 138-141, frente e 

verso; e fl.170 frente e verso e desta decisão. 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/53118-5, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria 

de Nazaré Bezerra do Nascimento, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pelo deferimento do registro. 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 o registro. 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. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 
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Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou existirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, colocando a palavra à disposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Obrigado, presidente. Na verdade trata-se do relatório 

de viagem que nós três fizemos, o doutor Daniel, a doutora Milene e eu no evento que foi realizado 

do centenário da criação do cargo de ministro substituto do TCU. Nesse evento, além da 

comemoração, foi lançada a campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, para fomentar o 

controle social e que juntamente com os Tribunais de Contas possamos exercer um papel para 

fortalecer a socialização dos recursos públicos. Ali nós temos a programação dos dias 24 e 25, dia 

24 começamos às 9 horas e fomos até 17h30min, mas acabou encerrando um pouco mais tarde. No 

dia 25 começamos às 8h30min e encerramos às 17 horas, também se encerrou um pouco mais 

tarde. A conferência magna, com o tema 30 anos da constituição da república, eficiência e 

efetividade no controle externo, evolução e retrocesso, foi proferida pelo ministro Luiz Alberto 

Barroso. Ele destacou alguns pontos interessantes falando sobre a constituição, falou dos pontos 

positivos após a constituição: estabilidade monetária, cultura da responsabilidade fiscal, inclusão 

social, maior crescimento do índice de desenvolvimento humano, avanços em matéria de direitos 

fundamentais, direito das mulheres, dos negros e do direito ambiental. E falou também sobre riscos 

de uma nova Constituição Federal que muitos vivem clamando por aí. Ele compara esses riscos 

com as capivaras do seu jardim. Ele disse que começaram a aparecer umas capivaras, primeiro 

duas, depois quatro, depois oito, 16, 32. Ele procurou algum entendido no assunto e perguntou 

qual era o predador natural das capivaras – ele falou, “a onça”. E ele falou, “então é melhor ficar 

com as capivaras”. Ele falou que o risco que se corre com uma assembleia constituinte seria o 

mesmo. A gente alega algumas imperfeições com a constituição, mas de repetente pioraria e 

regrediria com alguns direitos. Ele falou que o ideal seria aperfeiçoá-la com o sistema eleitoral, 

barateando o custo da campanha com o sistema distrital misto, sistema semipresidencialista que a 

seu ver seria o melhor. E falou também sobre os custos da corrupção, gerado por desatino de 

determinadas campanhas eleitorais. Falou sobre o custo da corrupção financeira, social e moral. 

Enfatizou a cultura da desonestidade que impera por conta disso. E falou do papel dos Tribunais 

de Contas. Para ele, os tribunais devem priorizar o conhecimento técnico, promover debates de 

interesse da sociedade, como elaboração do orçamento público; deve primar pelo fortalecimento 

das decisões, com observância do devido processo legal que é o único campo passível de reforma 

pelo judiciário. Essa foi a palestra da conferência magna. Em seguida tivemos um painel com o 
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título “Passado, presente e futuro dos cargos de ministro e conselheiro substituto nos Tribunais de 

Contas”. Falaram o professor Juarez Freitas e a jornalista Eliane Catanhede. O Juarez falou o 

seguinte, tudo é sindicável e controlável em termos econômicos, sociais e ambientais. Em suma, 

tudo pode ser medido, ser fiscalizado e melhorado. Falou sobre o controle de racionalidade de 

decisão – nesse âmbito ele falou do impacto das decisões tanto do judiciário e, notadamente, das 

cortes de contas. Ele falou da quarta revolução industrial e que ela não pode ser ignorada nas 

nossas atividades como órgão de controle externo. Essa quarta revolução é a mesma indústria 4.0, 

que é a expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados, utiliza 

conceitos de sistemas ciberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. Ou seja, nós 

podemos utilizar todos esses avanços para melhorar o desempenho das nossas atividades. Falou 

sobre controle prospectivo, preventivo, inteligente, racional, baseado em evidências científicas. 

Isso é o que fortalece o Tribunal de Contas e o desempenho da atividade de cada um de nós. Em 

seguida, falou Eliane Catanhede. Ela começou falando uma manchete que ela viu no jornal New 

York Times com o seguinte título: O Brasil é medalha de ouro da corrupção. E comparando o 

Brasil com Rússia, a Índia, a China, África do Sul, com a Argentina e o México, ela conclui que o 

Brasil é medalha de ouro, sim, mas do combate à corrupção. Segundo ela, esses dados de 

corrupção que vem à tona só existem porque o país está desempenhando seu papel de investigar. 

Em seguida ela falou do papel fundamental dos Tribunais de Contas no combate à corrupção e do 

aperfeiçoamento do sistema de controle externo que deve ocorrer para mostrarmos que somos úteis 

à sociedade. Após isso, tivemos uma palestra; Instrumentos avançados de controle externo, uma 

prospecção para o futuro. Os oradores foram o conselheiro substituto do Tribunal de Contas de 

Pernambuco, Marcos Nóbrega, e o Ministro Haroldo Cedraz do TCU. O conselheiro Marcos teve o 

subtítulo engarrafando nuvens, a tecnologia, o controle e o mito da estrita legalidade. Ele 

discorreu sobre tecnologia, setor público, controle e governança. Falando desse assunto, ele disse 

que a burocracia é a arte de transformar o fácil em difícil por meio do inútil. Segundo ele, devemos 

simplificar as coisas com eficiência, fazendo uso da tecnologia. Porque se nós não fizermos 

seremos ultrapassados por setores da própria sociedade, por cidadãos comuns utilizando dessas 

ferramentas. Ele deu um exemplo, sair da licitação estática para a dinâmica, ou seja, devemos 

utilizar a lei dos pregões eletrônicos para tornar a licitação mais dinâmica, colhendo aquilo que é 

melhor para os recursos públicos. E falou sobre desenvolvimento disruptivo, que é a transformação 

abrupta, conservando as conquistas anteriores, ou seja, operar transformações na nossa atividade 
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de controle, aproveitando aquilo que conquistamos no passado. Em seguida, falou o ministro do 

TCU, com o subtítulo presente e futuro do controle digital cognitivo e inteligente. Falou sobre 

política de governança digital, de dados abertos, compartilhamento de bases de dados, 

simplificação dos serviços públicos e auditorias preditivas e contínuas que, segundo ele, deve ser 

implantada em todos os tribunais. Essa auditoria é aquela que utiliza dados, algarismos estatísticos 

e técnicas avançadas de aprendizado de máquina, para diagnosticar a probabilidade de eventos 

futuros, tudo com base em dados históricos. Passamos em seguida para a palestra de encerramento 

do dia, proferida pelo ministro aposentado Carlos Ayres Britto, que atua como advogado e 

conferencista. Ele começou fazendo algumas citações sobre cidadania e soberania. Ele enfatizou o 

que disse Péricles, o antigo gestor grego: o indivíduo sem cidadania é um inútil. Citou Thomas 

Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Chegou a dizer que quanto mais vigilante é 

um povo, mais ele tem o respeito de seus representantes. E concluiu falando sobre a campanha 

lançada. Em seguida, ele passou a proferir uma aula de hermenêutica e falou sobre a interpretação 

gramatical que, segundo ele, seria a regra mais forte de interpretação das leis, chegando a dizer 

que seria um pressuposto das demais regras. O intérprete precisa livrar-se de si mesmo, disse que é 

preciso coragem técnica para divergir dos colegas de colegiado e coragem política para ser livre 

em relação aos demais poderes. Disse que o intérprete não pode ir nem além, nem aquém do 

dispositivo interpretado. E mais uma vez ratificou, o cargo de auditor foi instituído pela própria 

constituição e, portanto, faz parte da orçatura do estado. Em breve momento, a Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira ausentou-se, substituindo-a na presidência, o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: No segundo dia, nós tivemos um painel, Contas Públicas São da Nossa Conta, 

Sociedade e Tribunais de Contas todos unidos no controle das contas públicas. Os oradores foram 

José Maurício Conte, que é juiz de direito estadual de São Paulo e professor da USP, e Juliana 

Noronha, que é representante da associação das empresas brasileiras de rádio e TV. O professor 

José Conte falou sobre a importância do fortalecimento do controle externo com o controle social. 

As normas de fiscalização e gerenciamento dos recursos públicos precisam de aperfeiçoamento. O 

papel fundamental dos tribunais de contas, da sociedade e da mídia para a fiscalização. Já a 

Juliana Noronha falou sobre Fake News no período eleitoral, não há mais monopólio das 

informações. Segundo ela, hoje as informações são feitas por todos, em qualquer lugar e a 

qualquer tempo. O papel da mídia legal, atualmente, é validar as informações, assegurando a 
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credibilidade, porque todo mundo divulga o que bem quer. E o controle social dos meios de 

comunicação. No segundo painel, serviços públicos, eficiência, prestação arcaica na era da 

inovação. Tivemos três pessoas falando sobre o assunto: Bruno Pick, do Sebrae; Cristiana Fortini, 

que é professora e advogada; e Fernando Herren Aguilar, que é diretor da faculdade de ciências. 

Bruno falou sobre o ambiente de negócios, empreendedorismo e desenvolvimento. Sobre tornar a 

informalidade um bom negócio. Enfatizou sobre a lei complementar 123/2006 e como ela pode 

fomentar o desenvolvimento do estado. Falou sobre a melhor forma de prever o futuro, que é 

construí-lo. Ou seja, as cortes de contas têm esse papel de ajudar o estado a construir o seu futuro. 

Em seguida, falou a professora Cristiane, dizendo que a pressão popular só exige o básico e nós, 

como instituição de controle, devemos ir além do básico. O desafio de atualizar a forma de agir da 

administração pública. Nós devemos avançar na inovação, ou nos tornaremos inúteis como 

instituições. É preciso aptidão para o serviço público. Inovar pressupõe uma transformação de 

todos os envolvidos, requer criatividade, que exige tentativas e erros. Fernando falou sobre 

agências reguladoras concebidas como cães de guarda na Inglaterra. Lá a função principal é a 

proteção ao usuário do serviço público. No Brasil é diferente, é o conjunto de normas para 

fiscalizar, controlar, mas não focaliza o usuário. Ele falou sobre o desafio da participação popular 

nesse processo de controle. Falou sobre competição, fenômeno recente, os limites e os riscos da 

competição dos serviços públicos. E ele enfatizou que nós precisamos nos tonar um estado 

demiurgo. Demiurgo vem do grego demo, “povo”, burgos, “trabalhado”. Ou seja, o estado deve 

ser um trabalhador público, deve fomentar o avanço econômico. Isso me fez lembrar do potencial 

que nós temos, muitas vezes maior do que outros estados, e nós não conseguimos ainda nos tornar 

esse estado demiurgo e que possamos como tribunal focar os nossos trabalhos, enveredar por esse 

caminho, facilitar que o estado do Pará se torne demiurgo, trabalhador para o povo. Em seguida, 

tivemos uma mesa redonda com o título: transparência e maturidade social em tempo de Fake 

News, a verdade é um dever de todos. Falaram o ministro do TCU, José Múcio Monteiro; Marcelo 

Vitorino, marketing político; e Cristiano Ferrer, que é um cientista político do laboratório das 

Câmaras dos Deputados. O José Múcio falou sobre Fake News, efeito negativo à democracia, 

aqueles que divulgam notícias falsas ou repassam as notícias sem verificar a fonte, se são 

verdadeiras ou não, estão prestando um desserviço à democracia. Ele disse que nas eleições a 

verdade é a primeira vítima. Fake News são como parentes ruins, ou seja, é impossível afastar da 

sua vida, não podemos eliminá-las. O parente ruim, sempre que você está reunido com família, ele 
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está na mesa, você tem que tolerar. Redes sociais se tornaram campos de batalha e existem 

quadrilhas de Fake News, especializadas nisso. Já Marcelo Vitorino falou que Fake News são 

como mentiras, não podem ser eliminadas. Educação familiar sobre tal tema, é o que ele disse. Nós 

falamos sobre vários temas com as crianças, mas não temos o hábito, ainda, de falar sobre notícias 

falsas. Quem perde nesse jogo, nas eleições, sempre é o eleitor. Fake News profissionais e 

amadoras. As primeiras são feitas para prejudicar e destruir imagem de pessoas. Ele falou sobre 

WhatsApp em massa, cerca de 50 empresas atuam no Brasil com capacidade de divulgar WhatsApp 

em massa. Quando encerra campanha eleitoral, por exemplo, no rádio e na TV, na quinta-feira, 

eles despejam Fake News e muitas vezes um candidato que estava muito bem na pesquisa termina 

em terceiro lugar. Porque o honesto não faz isso, o desonesto sim e quem acaba perdendo no final 

das contas é o eleitor, o estado, o futuro de uma sociedade. Já Cristiano Ferrer falou sobre o 

seguinte assunto, vivemos um cenário de confusão, é uma verdadeira babilônia de informações. 

Todos nós ao recebermos uma notícia na internet devemos checar a fonte, se é verdadeira ou falsa. 

Falou sobre democracia líquida, segundo ele, será o futuro dos estados desenvolvidos, que são os 

representantes temáticos, aqueles que são eleitos para debater determinado tema, em determinado 

período exato. Falou sobre plataformas próprias para o debate político na internet. É o que 

deveria acontecer, segundo ele. Falou sobre democracia digital, ou seja, utilizar esses meios para 

promover debates para fortalecer a democracia. E falou também sobre os limites da liberdade de 

expressão. Em seguida, tivemos mais um painel. Os oradores foram o Ministro Augusto Nardes, do 

TCU, o advogado e professor Valber Braga, o editor de política, economia e Brasil do Correio 

Braziliense, Paulo Silva Pinto. O ministro Nardes falou sobre o pacto político pela boa 

governança, ou seja, devemos primar pela honestidade, fortalecer as instituições, pensar num 

estado para o futuro, pensar em 50, 100 anos, e não pensar só no seu próprio eu. Falou sobre 

eficiência, eficácia e efetividade do serviço público, enfatizou que não há salvador da pátria. Disse 

ainda que precisamos implantar a cultura da boa governança, sobre pena de passarmos pela 

experiência da Grécia e de Portugal, com redução de salário, congelamento de subsídios, ou seja, 

sofrimento para todos. O Valber falou sobre as contas eleitorais e partidárias, o que poderia ser 

feito para melhor. O poder político tentado a ser submisso ao poder econômico sempre, ele falou 

das mudanças que temos que fazer para resguardar isso. Falou sobre as vedações de doações de 

pessoa jurídica e, segundo ele, isso aumenta o caixa dois, maior criminalidade, mais abuso do 

poder econômico. Por fim, falou Paulo Silva Pinto, sobre questão fiscal eleitoral que, segundo ele, 
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aqueles que fiscalizam contas eleitorais e partidárias vivem como em busca do Tesouro de 

Montezuma, aquele rei indígena que, quando os espanhóis chegaram na América Central 

encontrou Montezuma, sequestrou-o colocou no aposento, mandou os índios trazerem todo o outro, 

encherem o aposento, só que mataram Montezuma por acharem que não era suficiente. Houve a 

revolta indígena e eles fugiram, e o tesouro ficou para trás. Depois os espanhóis voltaram em 

busca daquele tesouro e até hoje não foi encontrado. Segundo eles, essa questão fiscal eleitoral, 

aquele que julga e fiscaliza vive em busca do tesouro e muitas vezes não encontra. Isso gera um 

custo para máquina pública. Falou sobre questões de eficácia e eficiência e a necessidade de 

mudanças nessa área. Por fim, a conferência magna de encerramento foi feita pelo Marcelo Tas, 

jornalista, ator. Ele falou sobre transição social e digital, sobre a dificuldade anterior de 

publicação e sobre o hoje excesso de publicação, fez uma retrospectiva de publicação desde o ano 

3.500 antes de Cristo até nossos dias. Falou sobre a sociedade em rede, que ela sempre existiu. E 

clamou pela inclusão dos jovens na sociedade brasileira, ou seja, eles não são apenas o futuro, eles 

são o presente. Por fim, encerramos com o lançamento da campanha, “Contas Públicas São da 

Nossa Conta”. Com a realização do evento está lançada a campanha, iniciativa da Audicon, cuja a 

ideia é incentivar o monitoramento social e estimular as pessoas a procurarem formas de 

acompanhar os gastos públicos. Pela atenção de todos, muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Peço a palavra somente para 

cumprimentar e elogiar essa apresentação do relatório de viagem do conselheiro substituto Julival, 

porque ele acaba dando uma aula para todos nós e a gente acaba sabendo de forma bem resumida 

o que aconteceu lá. O estilo de Vossa Excelência é o melhor, cada qual tem o seu, o meu é 

brevíssimo, não sou muito chegado a esses relatórios extensos. Mas Vossa Excelência, hoje, dá 

essa contribuição a todos nós e eu gosto de apreciar, ficam sempre frases fortes para a gente 

refletir. Chamou-me a atenção o que três palestrantes manifestaram sobre a questão digital, o 

crescimento da área de TI. Isso é muito importante para todos nós, espero que a gente consiga, em 

breve, superar nossos problemas e que caminhemos nessa direção. Não tem como adiar mais isso. 

É o mundo todo numa velocidade que impressiona. Mas Vossa Excelência está de parabéns, é 

muito bom assistir uma prestação de contas no nível que você apresenta. Obrigado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De igual modo, eu quero 

parabenizar e cumprimentar o conselheiro substituto Julival e estender os cumprimentos a 

conselheira substituta Milene e conselheiro substituto Daniel que estiveram no evento. Após a 
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manifestação de Vossa Excelência, Julival, eu me sinto como se estivesse lá, na mesma linha que 

pensa o conselheiro Luís Cunha. Eu percebo que o evento não se simplificou a comemorar o cargo 

de ministro ou conselheiro substituto, que tem 100 anos, cargo como revelou e pensa conselheiro 

Ayres Britto e eu penso da mesma forma, faz parte da ossatura do estado com assento no texto 

constitucional. E o evento foi interessante, porque ele comunga não apenas a comemoração, mas 

traz o histórico de vários assuntos que afligem a sociedade brasileira nesses 30 anos de 

constituição. E assuntos atuais, dos momentos em que vivemos, como combate à corrupção, 

melhoria no sistema eleitoral e toda a questão das Fake News, sociedade em rede, utilização da 

governança na administração pública, porque o Brasil continua sendo estado apesar da década de 

90 nós termos avançado na questão gerencial da administração, ainda continuamos muito 

burocráticos e não pensamos a administração pública de forma estratégica. Por isso o assunto 

governança é muito forte e importante e é importante discutir isso. E a utilização da tecnologia da 

informação. Quem não trabalhar isso, vai ficar para trás. É uma pena que naquela semana eu não 

possa ter ido participar, porque houve a sessão extraordinária das contas de governo na quinta-

feira. Mas foi um evento brilhante, muito atual, assuntos extremamente relevantes, explorado por 

pessoas – ministro do STF, TCU, jornalistas de peso, comunicadores – que quando se pronunciam, 

há uma carga que você precisa acompanhar, eles não se pronunciam de forma graciosa, mas 

sempre com profundidade. São pessoas que nos fazer refletir sobre o momento em que estamos e 

como vivemos cada momento nesse Brasil, principalmente nós que temos essa função do controle 

externo. Parabéns à Audicon também pelo lançamento da campanha, isso é importante, que o 

controle social seja sempre evidenciado. Nós, com o projeto TCE cidadão, caminhamos nesse 

sentido aqui no Tribunal, porque nada melhor que o cidadão para nos informar o que está 

acontecendo. Nós, Tribunal de Contas, não temos capilaridade como tem a população. A ouvidoria 

é extremamente importante nesse aspecto. Para encerrar, eu me sinto profundamente grato pela 

manifestação de vocês aqui, me senti como se estivesse lá, e fico feliz com todos os temas que foram 

abordados. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Igualmente, senhora presidente, no que se refere ao evento, faço uma reflexão 

porque são temas contemporâneos, extremamente importantes. Essa questão do controle social tem 

que ser febrilmente buscada por todos nós, as constatações são flagrantes de que sem o controle 

social as coisas não andam bem. Lembro-me aqui da questão ambiental, onde muito tempo da 

minha vida frequentei as salas de aula como estudante, depois como professor, e dizia que se o 
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homem não tiver cuidado ele será tragado pelo seu próprio desenvolvimento. Pode parecer uma 

frase controversa, mas a poluição das cidades está aí, invalidando nossos rios, nosso ambiente, em 

algumas circunstâncias, o que parece para nós inovador, acaba nos causando enormes prejuízos. 

Estão aí as populações desassistidas do abastecimento de água e se eu não dou uma água boa para 

o cidadão ele vai adoecer. Vou ter que tratá-lo, gastar dinheiro. Alguma coisa que poderíamos ter 

evitado na forma preventiva nas políticas públicas. Vê-se a questão do fato da calúnia, que se dizia 

que um caluniado, ao ser depois confrontado com o caluniador, disse, “mas eu quero reparar 

aquilo que eu lhe fiz”, pegue o travesseiro com as penas de um ganso, vá ao monte, jogue as penas 

ao vento e depois recomponha com todas as penas. Está aí a Fake News que interfere no processo 

eleitoral quando escolhemos nossos representantes, de repente. Ao mesmo tempo que 

contemplamos o avanço da tecnologia, ninguém pode viver sem informática, mas ao mesmo tempo 

estamos antecipando que é necessário que tomemos medidas do combate ao crime. É o crime 

profissionalizado da calúnia sem prova, pelo desejo simples de denegrir. São postulações e 

acontecimentos que a modernidade está nos oferecendo, mas ao lado disso também é como um 

remédio que se toma, se tomarmos uma dose excessiva vamos morrer. O remédio tem que ser 

ministrado com controle. Mas esse tipo de reflexão, especialmente os conferencistas, porque uma 

coisa é a pessoa dizer, outra é fazer. E hoje ao mundo isso está muito exposto, o que prega mas o 

que não faz. E a credibilidade daqueles que pregam está muito mais, não na sua palavra, mas no 

seu exemplo. Na medida que esses assuntos todos vêm ao debate e ultrapassam os muros das 

instituições e pela mídia consegue alcançar grande parte da sociedade, ele tem que ser festejado. É 

como o bacilo do tétano, que não resiste a aerobiose, ele só prospera quando ferimento fecha e o 

oxigênio não entra. Então os males que o Brasil atravessa e que nós vemos tijolo sobre tijolo se 

colocando, não no sentido da eliminação da crítica destrutiva, mas simplesmente aclarar para a 

sociedade o uso do recurso que é dela. A sociedade é quem produz o recurso que nós, nos diversos 

níveis da direção do estado brasileiro gerenciamos e controlamos. Então eu festejo toda vez que 

esses assuntos de interesse coletivo venham à tona, para que todos possamos discutir. Eu quero me 

alegrar, porque algo quando a gente propõe, e eu me lembro quando se propôs isso aqui, havia 

algumas interpretações, como se fosse uma curiosidade, uma coisa que a gente quisesse 

bisbilhotar. É isso que o conselheiro Julival faz aqui. Se eu vou a uma viagem, recolho 

informações, participo, o mínimo que a gente tem que fazer é compartilhar com os companheiros 

aquilo que foi buscar lá fora e trazer, especialmente temas como esse, de maneira que eu tive no 
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passado essa proposição de pedir a cada companheiro, seja conselheiro ou servidor, que diga em 

eventos que a gente vai lá fora e possa trazer aos que ficaram os ensinamentos que colhemos, tendo 

a oportunidade de conversar e aprender com aqueles que foram lá. Fico solidário aos elogios feitos 

ao companheiro Julival, fico feliz e espero que essa prática que ele tão bem tem colocado aqui se 

torne, como era nossa pretensão, corriqueira e rotineira. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Diante de tudo que foi dito, acompanho, 

gostaria de parabenizar a bancada dos conselheiros substitutos pelos 100 anos de existência do 

cargo de auditor na estrutura das cortes de contas do nosso país ao longo desse tempo, 

contribuindo e fortalecendo o controle externo brasileiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Gostaria de estender os cumprimentos a conselheira Milene, 

conselheiro Daniel e, de alguma forma, ao conselheiro Edvaldo que mesmo de férias, certamente 

eles estão muito integrados. Do que eu pude ver, esse foi um dos melhores eventos a nível de 

organização e conteúdo que eu já vi. Pena que não estava lá. Este resumo traduz tudo isso. Sinto-

me contemplado pelas palavras proferidas por Vossa Excelência, mas que disseram muito. 

Conselheiro Odilon comentou com perfeição, Vossa Excelência foi completo na forma como falou 

sobre tudo. A forma como apresentou fez a gente se desenvolver. Gostei muito, espero que a gente 

consiga acessar algumas palestras para podermos enriquecer mais nosso conhecimento. Parabéns 

à bancada e parabéns pelos 100 anos da carreira de conselheiros e ministros substitutos. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas 

Silaine Karine Vendramin: Quero parabenizar também pelo centenário do cargo de conselheiro e 

ministro substituto e parabenizar pelo evento, que pelo que foi relatado, realmente, foi excelente. O 

procurador Guilherme foi representar o Ministério Público, eu não pude ir porque foi na época das 

contas de governo, mas também gostaria de ter ido, porque realmente a programação estava 

excelente e pelo que Julival relatou foi um evento com muita produtividade prática, acadêmica. 

Muito importante para o controle externo. Parabéns a todos vocês pelo centenário e pelo evento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes Souza: 

Obrigado presidente, bom dia conselheiros e a todos que nos ouvem. Também queria parabenizar a 

organização do evento, pudemos ver que a comemoração do centésimo ano do nosso cargo foi de 

altíssimo nível e com temas bem atuais e relevantes. Eu ainda não havia visto as temáticas, 

parabéns conselheiro Julival pela exposição. Porque essa forma de apresentar nos traz bastante 

como foi a essência do evento com as temáticas, as palestras e o resumo da conclusão de cada um. 
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Isso nos instiga a aprofundar em cada um desses assuntos, como, por exemplo, o que o conselheiro 

Luís Cunha levantou da tecnologia da informação que está associada a quarta revolução, nos 

levanta várias questões. Por exemplo, os sistemas que o poder executivo trabalha são realmente 

seguros? A exemplo do que aconteceu com o Facebook, que vários perfis foram extraídos sem 

autorização, podemos associar a que isso é realmente seguro e que devemos, não apenas combater, 

mas antecipar algumas situações para que o Tribunal continue sempre efetivo em sua atuação. Mas 

parabenizo também o conselheiro Julival pela brilhante exposição. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, eu só quero agradecer 

as palavras colocadas. Mas o motivo pelo qual pedi a palavra é para dar uma informação. Nós 

lançamos a campanha no dia 25 de maio, mas ela não se encerrou nesse dia, ela continuará por 

todo ano de 2018, serão realizados eventos regionais, vamos realizar um aqui no estado do Pará 

também, assim como em cada região do Brasil, como uma réplica do evento de Brasília, dando 

continuidade à campanha. Neste evento, nós produzimos uma série de materiais, inclusive amanhã 

vai sair todo um editorial em relação ao Correio Braziliense, Folha de São Paulo e outros jornais, 

com o resumo de tudo o que foi colocado lá, os vídeos, as entrevistas que foram realizadas com 

palestrantes e outras autoridades. E o objetivo é esse, a gente fazer uma réplica do que aconteceu 

em Brasília. Aqui no estado do Pará vai acontecer provavelmente no segundo semestre, depois eu 

volto com novas informações a respeito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Muito rápido, presidente. Também gostaria de parabenizar o conselheiro 

substituto Julival, rememorizamos a participação no evento, e agradecer a presidência do tribunal 

pela sensibilidade, porque nós sabemos que existem dificuldades de ordem financeira, nos apoiou 

na nossa ida para lá e não foi um mero evento comemorativo, foi realmente uma capacitação. 

Fomos capacitados e atualizados de informações extremamente relevantes para nosso fazer 

institucional. Agradeço à presidência pela liberação e pelo apoio. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Agradeço à presidência pela sensibilidade em 

nos enviar mesmo nessa situação de crise que nos afeta, mas tivemos proveitos, foi frutífera nossa 

participação ali. Agradeço a cada um dos conselheiros pelas generosas palavras, isso só faz 

aumentar nossa responsabilidade em fazer prestação de contas de viagem, especificando mais 

ainda os detalhes para os colegas. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu me associo às manifestações 

proferidas pelo doutor Odilon, Nelson, Luís Cunha, pela doutora Rosa, pela doutora Silaine, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 852

doutor Edvaldo e demais conselheiros substitutos Milene e Daniel. Parabenizo por todas as 

palavras aqui ditas aos que me antecederam, pelo evento e pelos 100 anos de cargo de auditor que 

hoje está em transformação para conselheiro substituto. E nada mais havendo a tratar, Sua 

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

três minutos (11h43min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício 

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

 
Belém, 12 de junho de 2018. 

 
 
 

 
WALMIR PANTOJA CLEMENTE 

Subsecretário em exercício 
 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 14 de junho de 2018. 

 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR  
Secretário-Geral  

 
 
 
 

V I S T O: 
 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
                         Presidente  


