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Nº 5.560 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) 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, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo 

Fernandes Souza 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. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia catorze (14) 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves: Impedido na forma 

regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Impedido 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Impedido na forma regimental. 

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

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

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

expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao plenário a antecipação do 

julgamento dos processos de números oito e seis da pauta em respeito, o que obteve a imediata 

assertiva. O senhor secretário, então, anunciou o Processo nº 2017/50146-0, que versa sobre o 
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Pedido de Rescisão do interessado Adinei Campos Rodrigues, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, Relator Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, registrando-se o impedimento da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes para atuar nesse processo. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que reforçando o entendimento já presente nos autos, opinou pelo conhecimento e 

procedência parcial do pedido de rescisão, ora manejado, reformando-se o teor do Acórdão nº 

52.034/2013, proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, tão somente para excluir a 

multa regimental aplicada ao responsável, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), pela 

instauração da tomada de contas. Pausa. Presente em plenário, o senhor Cleber Rezende, 

atuando em defesa do interessado, arguiu o seguinte pronunciamento, conforme garante o 

direito à defesa: Senhora Conselheira Presidente, Excelentíssima Presidente; Procurador do 

Ministério Público de Contas do Estado; Conselheiro Julival, Relator; Excelentíssimo senhores 

e senhoras Conselheiros e Conselheiras; servidores da Casa; demais advogados aqui 

presentes, o meu bom dia. Excelências, nós estamos aqui tratando de um processo de prestação 

de contas de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras no sul do 

Pará, divisa do Pará com Tocantins, um pouco mais de mil quilômetros de distância da nossa 

capital. Trata do convênio 74/2004 no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 

celebrado entre a SESPA – Secretaria de Estado de Saúde – e a Prefeitura Municipal de Santa 

Maria das Barreiras, tendo como responsável o então prefeito, senhor Adinei Campos 

Rodrigues. O convênio concluiu-se no último dia de gestão do então prefeito, senhor Adinei, no 

dia 31 de dezembro de 2004 e, naturalmente, a documentação toda ficou na Prefeitura. E 

conforme as cláusulas contratuais, caberia o encaminhamento da prestação de contas em até 

60 dias, então pelo princípio da impessoalidade da administração pública, coube então ao 

prefeito sucessor, fazer aqui o encaminhamento da prestação de contas. Então nós estamos 

aqui com esse pedido de rescisão, com o objetivo de rescindir o Acórdão 52.034 que condenou 

o prefeito à devolução do valor do convênio, de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mais as 

multas rescisórias, tendo em vista que não foram aprovadas as prestações de contas, não pela 

falta de análise da prestação de contas em si, mas pelo fato de que a prestação de contas 

encaminhada, e que chegou ao Tribunal, estão em fotocópias. É bom registrar que toda a 

documentação ficou de posse do então prefeito sucessor, na Prefeitura Municipal de Santa 
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Maria das Barreiras. Prova disso é que nós temos nos autos, às folhas 53 um ofício assinado 

pelo prefeito sucessor encaminhando a prestação de contas à SESPA, em vez de encaminhar a 

este Tribunal, encaminhou à Secretaria de Saúde. E também temos nos autos, às folhas 29 esse 

documento em original, vamos registrar que esse documento é original, o laudo conclusivo da 

Secretaria, através de seus técnicos, que esteve ao município de Santa Maria das Barreiras, em 

análise à documentação no município, após a posse do prefeito sucessor, comprovando a 

regularidade da prestação de contas e afirmando que o convênio cumpriu o objeto ali 

celebrado. E esse documento registra-se, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Conselheiros, é 

em original. Diferente do conjunto da peça em fotocópias, esse é em original. O senhor Adinei 

fez busca em todos os meios possíveis para alcançar a documentação original, nós não tivemos 

êxito, então peço aqui Excelentíssima Senhora Presidente, juntada em expediente que nós 

fizemos à Secretaria de Saúde, solicitando cópias do original, tendo em vista o ofício 53 do 

prefeito, que encaminhou a prestação de contas da Prefeitura e lá ele registrava que estava 

encaminhando inclusive, documentos em originais da prestação de contas. Então solicito aqui 

juntada desse documento e a SESPA responde que tem lá as documentações em fotocópia. Não 

obtivemos êxito. Também estivemos no Tribunal de Contas dos municípios, na perspectiva de 

ter acesso à documentação, não tivemos êxito nesse sentido. Esse Tribunal tem colocado e 

reafirmado que o mais importante é averiguar a correta aplicação dos recursos públicos, em 

detrimento das questões meramente formais. Nós temos no conjunto do processo toda a 

prestação de contas, em que pese em fotocópias, mas está completa, tem o laudo técnico da 

SESPA comprovando a real aplicação do recurso e afirmando que o objeto do convênio foi 

integralmente alcançado com êxito, passo à mão de Vossas Excelências. Esse documento é em 

original, está às folhas 29 do processo, pode ser verificada. O outro elemento que nós podemos 

trazer é que a seção técnica do Tribunal em nenhum momento manifestou discordância com a 

prestação de contas em si, alegando a dificuldade da análise apenas porque era em fotocópias. 

Pegando pela questão literal da lei, do Regimento Interno, tem essa dificuldade tendo em vista 

que é em fotocópias, mas nós buscamos de um lado essa questão da efetiva aplicação da 

legislação, do Regimento Interno, e de outro, de salvaguardar as situações fáticas, concretas, 

que é a possibilidade de análise da prestação de contas em fotocópias, tendo em vista que em 

diversos julgados desse Tribunal, Excelências, foram considerados a análise de documentos em 
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fotocópias e alguns considerados rescindidos Acórdãos anteriores, garantindo a aprovação 

das contas e desobrigando prefeitos de devolução de recurso. Outro fato, podemos analisar 

aqui um Acórdão do então prefeito de Conceição do Araguaia, Josivaldo Reis, que toda a 

documentação foi aqui apresentada em fotocópias, Acórdão 46.911 foi feito em prestação em 

fotocópias, considerou esse Tribunal as contas irregulares, mas desobrigou o então prefeito da 

devolução do valor, tendo em vista a certificação do órgão competente e convenente da regular 

aplicação dos recursos. Então nós estamos aqui diante de uma situação concreta e se o ex-

prefeito for condenado à devolução de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) corrigidos desde 

2004, nós corremos um grande erro. Em vez de nós estarmos fazendo justiça, estamos fazendo 

injustiça. Então a nossa preocupação é nesse sentido. Outro fato que pode, em tese, justificar a 

ausência do encaminhamento da prestação de contas em original para este Tribunal, que nas 

eleições de 2004 concorreram às eleições, na sucessão do prefeito Adinei e seu candidato pelo 

PSDB perdeu as eleições o então adversário, que foi Del Santo. E nesse aspecto pode, em tese, 

justificar a ausência do devido encaminhamento da prestação de contas para o Tribunal, que é 

muito comum. E lembro aqui que na sessão do dia oito de fevereiro do presente ano, eu estava 

aqui fazendo a defesa, sustentação oral de um outro processo, da doutora Socorro Gomes, ex-

deputada federal. O então Conselheiro Luís Cunha fez uma fala que muito assemelha nesse 

caso, ele como deputado que foi e conhece bem a realidade da intervenção política nos 

municípios, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís Cunha assim registrou – era um caso do 

município São Geraldo do Araguaia, também município desmembrado de Conceição do 

Araguaia, igual Santa Maria das Barreiras – o Conselheiro: abre aspas, é comum acontecer – 

eu falo isso porque conheço muito o mundo político e geralmente, quando um prefeito perde a 

eleição, e parece que foi o caso do ex-prefeito Lima, o sucessor dele era adversário político. 

Ele perdeu para outra pessoa, ele disputou a eleição e perdeu, disse ainda o Conselheiro Luís 

Cunha, é muito comum acontecer a perseguição política e desaparecer com os documentos. 

Então essa é uma realidade muito comum, sobretudo em municípios pequenos do interior do 

estado em que todo mundo se conhece. Esse fato pode trazer a simetria com o caso em tela e 

ainda registrou o Conselheiro: abre aspas, e aí eu também entendo o argumento porque a 

opção do processo licitatório pela carta convite, porque faz o dinheiro render mais, é um 

processo mais simplificado, fecha aspas. Então trazendo aqui para mostrar o fato concreto, 
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que a documentação aqui nós temos no mínimo dois documentos objetivos que comprovam que 

a documentação em original ficou na Prefeitura e à disposição do prefeito sucessor, Odacir 

Dal Santo para o encaminhamento à prestação de contas, que é o ofício que está às folhas 53 e 

o parecer técnico da SESPA às folhas 23, esse parecer em original. Portanto Excelências, nós 

estamos aqui diante dessa situação concreta. Em nenhum momento a comissão técnica desse 

Tribunal manifestou divergência entre a prestação de contas concreta, a saída dos recursos 

das contas para com as notas fiscais apresentadas, os empenhos apresentados, em que pese o 

Ministério Público fazer referência a essa questão, mas em nenhum caso concreto aparece 

parecer técnico desse Tribunal a respeito dessa prestação de contas nesse sentido. E diz o 

parecer técnico conclusivo da SESPA: abre aspas, após visita ao município e após análise da 

documentação pertinente, concluímos que o objeto do convenio foi alcançado, fecha aspas. 

Então aqui nós temos um documento em original no processo, afirmando a aplicação do 

recurso e o alcance do objeto do convênio celebrado. No nosso entendimento, Excelentíssimos 

Senhores e Senhoras Conselheiros, condenar o ex-prefeito à devolução desse recurso nesse 

montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) celebrados, implicaria em locupletamento 

indevido da administração pública do estado do Pará, no caso a SESPA, tendo em vista que o 

recurso foi aplicado em benefício dos munícipes locais, pelo princípio vedador do 

enriquecimento sem causa do estado. São elementos também que nós devemos levar em 

consideração. Portanto Excelência, a rescisão do Acórdão e a desobrigação da devolução 

desse valor têm condições no nosso entendimento, claras, de ser rescindido. E também está 

comprovado que o recurso foi aplicado integralmente à disposição dos munícipes daquela 

municipalidade, de Santa Maria das Barreiras. Então seria uma devolução, um encargo muito 

pesado para o ex-prefeito, tendo em vista que o recurso foi aplicado. Outro fato relevante é que 

a Prefeitura realizou a gestão direta dos recursos, através da administração direta dos 

recursos, então foi de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mas não caiu o recurso todo de 

uma vez na conta do município, foram oito parcelas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

começou em junho e foi até final de dezembro esses repasses. O primeiro repasse ocorreu em 

16 de junho e o último repasse em 16 de dezembro, então foi no período de junho a dezembro 

esses repasses efetuados. Então a aplicação através da administração direta, ele foi 

contratando. Oras mão de obra, serviço da área de saúde, bem como comprando o 
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medicamento para atenção básica da saúde do município. Então nessa linha de raciocínio é 

compreensível também a dispensa de licitação nesse aspecto. Por fim, nós estamos pedindo, 

requerendo que seja reformulado o Acórdão 52.034 proferido no processo 2005/51491-9, para 

que seja reconhecida a escorreita prestação de contas do senhor Adinei Campos Rodrigues 

junto à secretaria de estado, a SESPA, bem como, consequentemente, desobrigando o 

peticionado ao recolhimento das multas, tendo em vista que está aqui comprovada a prestação 

de contas. E por fim, dizer que se assim não for o entendimento, pode esta incorrendo aqui do 

enriquecimento sem causa da administração pública e submetendo um cidadão comum e 

registro, Excelência, que nesses municípios, ainda lá para o ano de 2000, era muito comum se 

eleger pessoas simples, do povo, cidadão comum para o cargo de prefeito, e que muito carecia 

de assessoria para a condução e a gestão pública, e as dificuldades que têm de deslocamentos 

de quadro de profissionais qualificados para esses municípios, tendo em vista a remuneração 

baixa e as dificuldades de acesso a esses municípios. Na época nem asfalto tinha para chegar 

em Santa Maria das Barreiras. É essa a situação, peço a Vossas Excelências o acatamento do 

nosso pedido de rescisão do referido Acórdão, para desobrigar o ex-prefeito do pagamento, 

devolução do valor, bem como as multas impostas pelo Regimento Interno. Obrigado. A 

matéria foi posta sob a luz da discussão. Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Só esclarecendo rapidamente: o processo trata-se 

de pedido de rescisão baseado em dois pilares: violação ao dispositivo de lei e apresentação de 

documentos novos. O Doutor Cleber pede a juntada aqui de documentos, que na verdade é um 

pedido do jurisdicionado, do interessado, Adinei Campos Rodrigues, requerendo à SESPA que 

apresentasse os documentos originais e tem a resposta da SESPA dizendo que desde o início a 

prestação de contas foi apresentada em fotocópias desses documentos que ele requer. Eu não 

vejo prejuízo algum em fazer a juntada desses documentos nos autos e também não vejo a 

possibilidade de criar tumulto processual, mas por outro lado eu entendo que são irrelevantes 

para esse caso do pedido de rescisão. Como sabemos, o pedido de rescisão tem a via estreita, 

não é como acontece com o pedido de reconsideração. É somente isso que tenho a considerar 

inicialmente. Encerrada a discussão, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

julgar parcialmente procedente o pedido, somente para excluir a multa de R$400,00 

(quatrocentos reais) imposta em face da instauração da tomada de contas, mantendo-se os 
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demais termos da decisão. Seguiu-se à votação: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, bom dia; bom dia Ilustres Conselheiros; Doutor 

Procurador; Conselheiros Substitutos; servidores; pessoas que nos escutem e veem; meu 

prezado amigo, o advogado Cleber Rezende. Eu vou fazer apenas duas observações, até no 

sentido de colaborar, se isso me é permitido. Para de uma maneira suave e com muita 

fraternidade, rechaçar dois argumentos que penso que devam ser destacados na defesa 

brilhante que vossa senhoria faz da tribuna. A primeira é a repetida versão de que o que sai 

leva documento, o que entra não encontra documento e especialmente, quando nós estamos 

com um personagem que tem a defesa de um advogado é lógico que esse episódio, 

independente de para quem o prefeito passe a Prefeitura, ou para um aliado ou para um 

adversário, há medidas e o Tribunal não pode ficar silente porque isso é um estado de 

anarquia. Se a função é impessoal e eu saio do mandato, não passo para o meu sucessor e não 

se toma providência nenhuma, nós não podemos colaborar com essa versão. A outra, quando 

vossa senhoria alega que os prefeitos, a maioria pessoas simples, é assim que tem que ser, 

pessoas da sociedade. Até porque o Brasil está passando um momento em que não foram as 

pessoas simples que promoveram esse momento desastrado que nós estamos passando e 

provavelmente não há nenhuma pessoa simples, estão todos intelectualmente muito 

preparados. De forma que eu queria apenas deixar essa contribuição, se pode dizer assim, 

para que esta argumentação “saiu da Prefeitura e não passou” e o advogado que fez vai ao 

Ministério Público e denuncia, denuncia ao Tribunal. Eu vou sair do mandato ou vou chegar 

no mandato e não encontrei documentos? Isso é crime grave de uma autoridade pública, isso 

não pode – acho – ser admitido repetidamente como temos assistido aqui e não é incomum o 

que vossa senhora alegou, muitas vezes eu acho que nós temos que ficar mais atentos a 

respeito desses episódios. No mais, eu acompanho o brilhante voto do eminente Conselheiro 

Substituto Julival. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, cumprimento Vossa Excelência, bom dia Presidente; Doutor Guilherme Sperry bom 

dia, seja sempre bem-vindo; nosso presidente decano Conselheiro Nelson Chaves; Conselheiro 

presidente Luís Cunha; Conselheiro André Dias; Conselheiro Odilon Teixeira; Conselheira 

Rosa Egídia; Conselheiros Substitutos Doutor Julival; Doutora Milene; Doutor Daniel e 

Doutor Edvaldo; nossos colegas de trabalho do plenário aqui; a secretaria Doutor Tuffi e 
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Doutor Jorge, Doutora Claudia; senhores e senhores da galeria; eminente advogado Doutor 

Cleber Rezende. Presidente, em virtude de várias colocações feitas, eu inclusive cumprimento 

até o voto do eminente Relator, existem várias situações, inclusive um laudo que comprova a 

efetiva conclusão, execução do serviço e algumas outras argumentações. Eu queria dar uma 

analisada, uma estudada no processo e peço vistas, eu peço vênia aos colegas, ao Conselheiros 

Nelson e Julival, e a todos, no sentido de tentar contribuir com a votação desse processo, 

Presidente. Logo após o deferimento produzido pela presidência, o senhor secretário anunciou 

o Processo nº 2013/53217-7, que trata da tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Pacajá, responsável Edimir José da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relatora 

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

ouvido o representante do Ministério Público que reforçando o entendimento dos autos opinou 

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável e, ainda, pela aplicação da sanção de inabilitação para cargo em 

comissão e função de confiança prevista no art. 85 da LOTCE, e por fim aplicação da multa do 

art. 2º da Resolução 13.989/1995 do TCE ao senhor Fernando Jorge de Azevedo. Presente em 

plenário, o senhor Fernando Jorge de Azevedo, ex-secretário adjunto da Seduc apresentou 

manifestação, conforme assegura o direito à ampla defesa: Senhora Presidente, bom dia; 

senhoras e senhores Conselheiros; demais presentes, bom dia. Sobre este processo pelo qual 

estou sendo responsabilizado com uma multa, eu gostaria de ressaltar apenas alguns pontos. 

Para quem conhece a SEDUC, que na realidade o prédio da SEDUC ali na Augusto 

Montenegro – para quem conhece – é uma pequena cidade, tendo inclusive, na sua estrutura, o 

quadro de prefeito, só para se ter uma ideia da complexidade que é a Secretaria de Educação. 

Até por ser a única secretaria que existe em todos os municípios deste estado, não existe outra 

que tenha essa capilaridade. Mas ao assunto, a estrutura da SEDUC, pelo menos à minha 

época, nos dois anos de gestão da então governadora Ana Julia, era uma secretária, que era a 

professora Iracy Gallo, um secretário de gestão que era eu e um secretário de logística. Daí em 

diante as diretorias, departamentos, núcleos e etc., eu exercia à época a função de secretário 

adjunto de gestão. E um dos núcleos, chamado NCC – Núcleo de Contratos e Convênios – era 

uma equipe de pelo menos oito servidores, entre oito a dez servidores, sendo a coordenadora 

uma advogada e uma assistente também advogada, que eram responsáveis em termos de 
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contratos e convênios, pelo cumprimento de todas as formalidades legais a serem apresentadas 

então para assinatura, ou minha à época, ou na minha ausência, a quem me substituía, ou 

dependendo do valor, para a secretária em questão. Ora, era praxe, menos do que praxe, era 

lei, é lei – não era – ao se apresentar um convênio, o Núcleo de Contrato, através de sua 

titular, doutora Ana Paula – salvo engano – ou doutora Bruna Aquino, apresentavam o termo 

de convênio já deferido pela secretária com a documentação necessária, como a portaria 

nomeando um servidor do Núcleo como responsável pelo acompanhamento daquele contrato. A 

minha responsabilidade que está sendo imputada neste processo, é por não ter apresentado o 

termo de prestação de contas e a portaria nomeando o servidor. Ora, nós temos aqui no 

relatório do TCE sobre a questão de atendimento da SEDUC em fornecer essa documentação 

para o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado solicitou à SEDUC o 

envio dessa documentação. A SEDUC respondeu, parcialmente, não atendeu ao que foi 

solicitado pelo Tribunal. E aqui no relatório da auditoria do Tribunal diz, textualmente: “indo 

em frente é mister ser dirimida a questão levantada pelo recorrente quanto à ausência de 

resposta da SEDUC sobre o documento expedido pelo Tribunal, folha sete, o que não procede, 

haja vista a resposta ter sido protocolizada nesta Corte sob o número 2014 e juntada aos autos 

às folhas 14 a 23, cumprindo assim solicitação do Tribunal, independentemente de atendimento 

parcial ou completo”. Ora, se o Tribunal de Contas do Estado não tem força, boa força, para 

obrigar a SEDUC a fornecer a documentação solicitada e pior, o faz parcialmente, o prejuízo 

recai em quem assinou o convênio. Eu fui à SEDUC, mas oito ou nove anos depois, não tem 

mais remanescentes do governo que eu participei. Eu não consegui passar da SEDUC do 

terceiro escalão, para obter essa informação, para que me dessem uma cópia autenticada da 

portaria de nomeação do servidor que acompanhou esse convênio. E tampouco o termo de 

conclusão desse convênio, eu não passei do terceiro escalão e a resposta foi: “provavelmente, 

essa documentação está no arquivo morto”, disse: “sim, eu não tenho nada a ver se esse 

arquivo está morto, se está vivo, eu preciso dessa documentação para responder junto ao 

Tribunal de Contas do Estado”, “mas nós não podemos fazer isso agora, o senhor tem que 

entrar com um pedido formal”, “e quanto tempo?”, “não temos estimativa de tempo, até 

porque o arquivo morto está sendo transferido daqui deste prédio”, “sabe-se para onde?”, 

“me parece que para um prédio da Augusto Montenegro também, ou da BR”. Senhores, se o 
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Tribunal não teve a força para que a SEDUC prestasse a conta dessa documentação, quem 

conhece a SEDUC sabe perfeitamente do que eu estou falando. Obrigado. Pausa. A matéria 

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

proferiu proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, declarando o 

responsável em débito com o erário estadual na importância de R$54.540,93 (cinquenta e 

quatro mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e três centavos), aplicando-lhe as multas de 

R$5.454,09 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos) pelo débito e 

R$1.863,18 (mil, oitocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) pela instauração da 

tomada de contas; aplicar ao Senhor Fernando Jorge de Azevedo a multa de R$931,54 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) pela não emissão do laudo 

conclusivo. Por fim, com remessa de cópias da decisão ao Ministério Público do Estado para as 

providências cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou, nos termos a seguir: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a relatora. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a 

relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu 

queria indagar a Relatora, esta multa ao senhor Fernando Jorge de Azevedo, no valor mínimo? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Aplicação de multa no valor mínimo de R$ 931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e 

nove centavos) ao senhor Fernando Jorge de Azevedo, ex-secretário adjunto da SEDUC, em 

virtude da não comprovação de acompanhamento e supervisão da execução do objeto 

conveniado e pela não emissão do laudo conclusivo, tudo nos termos do artigo 83.7 da Lei 

Complementar 81/2002, combinado com a Resolução 13989/1995, Resolução 18980/2018 e 

artigo 243.3A do Regimento Interno deste Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Está claro agora. E a última pergunta Dra., foi ele que 

assinou o convênio? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Foi ele quem assinou o convênio, foi ele quem repassou os recursos e era a 

secretaria dele, especificamente, que estava à delegação pela fiscalização, acompanhamento e 

emissão do laudo conclusivo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora Presidente, eu voto acompanhando a Relatora. Eu ouvi com muita atenção o 

senhor Fernando Jorge, até um desabafo aqui, de alguma forma até nos colocando numa 
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situação muito difícil, mas na verdade o Tribunal não errou em nada, fez tudo certo, o processo 

está tudo certo. Mas o que ele falou aqui é uma coisa séria e forte, como é que uma pessoa que 

atuou no serviço público, exerceu um cargo de confiança relevante, que é secretário adjunto da 

SEDUC, ao se dirigir àquele órgão que ele dirigiu, foi gestor e participou da gestão há oito, 

dez anos, não consegue passar do terceiro escalão, como ele disse aqui? Isso é muito 

desagradável, Conselheiro André, mas o que ele falou aqui não é a primeira vez que se ouve 

nesse Tribunal, o advogado anterior, que se manifestou aqui sobre um processo de uma 

Prefeitura, alegou coisa parecida. E isso me deixa muito triste, de ver esse descuido com a 

documentação pública. Se está no arquivo morto, onde é esse arquivo morto? É isso que não 

pode acontecer. Na verdade, fica aqui uma grande dúvida, a gente sabe que a SEDUC é um 

mundo, é muito difícil administrar a SEDUC, uma coisa muito complexa. Hoje a gente vê todo 

um esforço para tentar ajustar as coisas e mesmo assim a gente sabe que é difícil. Eu acho que 

o senhor Fernando Jorge teria que se manifestar contra a SEDUC, em busca desse documento, 

ele tem esse direito, mas fica aqui a reflexão. É desagradável ouvir isso, não tiro a razão dele, 

eu no lugar dele estaria indignado também, muito embora haja um equívoco. O Tribunal faz 

tudo certo, a diligência que a gente faz, faz parte do processo, é tudo normal. E também na 

defesa dele, Conselheiro Nelson, eu não percebi ele dizer que protocolou esse pedido, do modo 

que ele foi orientado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Vossa Excelência me permite? Eu já votei. É porque é um assunto semelhante 

ao que abordamos no processo anterior e, logicamente, se uma pessoa que exerceu um cargo 

vai à secretaria e reivindica, pede, formaliza e não recebe dessa secretaria, parece que cerceia 

um pouco a defesa. Então eu queria apenas essa indagação, para saber se há nos autos uma 

comprovação de que ele tenha, não só de maneira verbal, porque a afirmação do Doutor 

Fernando Jorge diz que ele fez a solicitação à SEDUC e perguntar à eminente Relatora se 

existe alguma comprovação desse pedido dele à administração da SEDUC, com a resposta 

dizendo que era impossível a comprovação ou atender o pedido que ele estaria fazendo. É só 

nesse sentido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Só em sede de alegação, não há cópia de ofício entregue, nem nada, apenas em sede de 

alegação de defesa foi usado esse argumento, mas esse argumento apesar de alegado, não foi 

comprovado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Fez 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 868

isso por escrito ou somente hoje essa alegação? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Ele fez por escrito, na defesa dele por escrito e 

agora em plenário também, aqui em tribuna. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu acompanho a Relatora e vou ficar com a reflexão 

do que ele disse aqui, porque outros casos ainda acontecerão e a gente tem que ver qual é o 

caminho que a gente vai trilhar, para ter um posicionamento institucional a respeito de 

documento público. Eu acho que tem que ter uma melhor organização, se bem que estamos 

caminhando para a era digital, vai acabar esse problema de um monte de papel nas 

repartições públicos, porém ainda não é a nossa realidade, esse é um processo que está 

acontecendo a nível de administração pública, mas não se pode perder documento público 

porque isso atrapalha muito o nosso trabalho aqui no Tribunal. Eu acompanho a Relatora. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a relatora. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 

relatora. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho a relatora. Em seguida, 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2007/52958-6, Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Belém, responsável 

Duciomar Gomes da Costa, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro André 

Teixeira Dias que solicitou a retirada deste processo da pauta de julgamentos, devendo o 

mesmo retornar na sessão ordinária do dia 3 de julho. Seguindo o mesmo intento, foi anunciado 

o Processo nº 2006/50709-0, que trata da tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Porto de Moz, responsável Edilson Cardoso de Lima, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, Relator Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se o impedimento da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação nesse processo. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com 
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devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais. A presidência tornou público 

que o responsável supra não esteve presente e nem se fez representar aos autos. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, declarando seu responsável 

em débito com o erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe 

as multas de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo débito apontado, R$931,59 (novecentos e trinta e 

um reais e cinquenta e nove centavos) pelo ato de gestão ilegítimo que resultou em dano ao 

erário e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela 

intempestividade na remessa ensejando a tomada de contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi chamado à 

ordem da pauta o Processo nº 2013/52830-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Manoel Paulo Cardoso de Morais, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Relator 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 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, com aplicação da multa regimental ao 

Presidente do Igeprev à época o senhor Júlio Cézar dos Mendes Lopes. A presidência tornou 

público que tanto o interessado, quanto o senhor Júlio Lopes não estiveram presentes e nem se 

fizeram representar na sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

deferir o registro, e, ainda, com o objetivo de atender os termos da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro- Decreto-Lei n. 4.657, de 04.09.1942,  determinar à Secretaria de Controle 

Externo-SECEX, que a verificação dos prazos para remessa de atos sujeito a registro, passe a 

constituir prática administrativa regular no âmbito deste Tribunal, para os atos publicados a 

partir do trânsito em julgado desta decisão, com a finalidade de conferir maior segurança 

jurídica na aplicação de suas normas. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Logo após, foi 
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anunciado o Processo nº 2003/52689-2, que trata da prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Companhia de Saneamento 

do Pará, responsáveis Maurício Otávio de Almeida, Haroldo da Costa Bezerra e Espólio de 

João Messias dos Santos, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha. Antes do prosseguimento do feito, Sua Excelência, o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves anunciou-se, por foro íntimo, suspeito de atuar nesse processo. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado, atribuindo responsabilidade solidária entre o senhor Maurício 

Otávio de Almeida e a Companhia de Saneamento do Pará. A presidência tornou público que os 

responsáveis supracitados foram devidamente notificados, mas não estiveram presentes e nem 

se fizeram representar na sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis Maurício Otávio de 

Almeida, Espólio de João Messias dos Santos e a Companhia de Saneamento do Pará para 

devolver ao erário estadual a importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com 

remessa de cópias desta decisão ao Ministério Público Estadual para a adoção de medidas de 

sua competência. Neste momento, registrou-se a saída de Plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

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

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia 

Presidente, bom dia senhores Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Procurador de contas, 

senhoras e senhores. Dr. Julival, eu tenho algumas dúvidas que Vossa Excelência enquanto 

Relator pode tirá-las. Eu entendi que a forma como foi feito o ajuste foi equivocada, 

contrariou, violou dispositivos de lei, compensaram-se. Mas o dinheiro quando chega na 

COSANPA, ficou para a COSANPA? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Exatamente. Segundo a defesa de ambos os defendentes, tanto a 

COSANPA como o responsável, alegam que a COSANPA construiu parte do muro do Utinga e 

depois firmou o convênio para compensar aquele valor que ela havia gasto com recursos 
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próprios. Depois o dinheiro cai na conta da COSANPA, segundo eles, para esses fins. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então a 

compensação, de todo modo, entrou na contabilidade da COSANPA e foi utilizada pela 

COSANPA em fins diversos? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: É, outros fins. Não tem nexo, não comprova o nexo do objeto do convênio, 

até porque esse muro já tinha sido construído Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De todo modo, a COSANPA é uma sociedade de economia 

mista do estado e utiliza para fins de investimentos na administração do estado e em obras que 

são utilizadas pela sociedade do estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Mas ela não fez prova nenhuma do que foi feito com esses 

valores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não fez 

prova? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Não, prova nenhuma. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: A COSANPA foi chamada aos autos para defesa? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Foi chamada, apresentou defesa e 

confirmou exatamente isso, que construiu o muro anteriormente e firmou esse convênio, o 

objeto era justamente para fazer o mesmo muro, segundo o convênio e ficou com o valor. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Nesse momento eu vou 

acompanhar Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Houve dano? Tem comprovação de dano, Relator? Exceto 

implícito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Eu penso que um convênio dessa forma, ela havia construído um muro com recursos próprios, 

depois firmar um convênio dizendo que o objeto seria exatamente aquele? E depois alega que 

era para compensar aquele valor que ela mesma havia gasto, eu penso que o erário não se 

presta a tal fim. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Às vezes o convênio é acordado verbalmente e as providências oficiais 

demoram um pouco. A distância, foi depois do término da obra que o convênio foi feito? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Isso 

mesmo, a obra já havia sido feita, já havia sido gasto o valor. Penso eu que o valor que entrou 

no caixa da COSANPA deve retornar ao erário. Com a solidariedade, com o espólio e com o 
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gestor, Maurício Otávio de Almeida. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não houve nem demonstração do que foi feito com a 

verba? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Não houve, só tem a entrada do valor na conta da COSANPA, isso eles demonstram. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Na possibilidade 

de recurso, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a proposta de 

decisão. 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. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2009/51592-4, 

que trata da prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Governo, exercício financeiro de 2008, 

responsável Ana Cláudia Duarte Cardoso, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Ao solicitar a retirada de pauta do processo 

supracitado, Sua Excelência, a presidência deferiu o pedido. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2014/50503-4, que versa sobre a tomada de contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Tucumã, responsável Alan de Souza Azevedo, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, Relator Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha que, ao solicitar a retirada de pauta, 

Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2014/50149-6, que trata da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola Estadual em Regime de 

Convênio São Pio X, responsável Laurinha Nascimento Souza, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, Relatora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas 

formulado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão de 05/06/2018. 

Cumprindo dispositivo regimental, Sua Excelência proferiu voto-vista no sentido de 

acompanhar parcialmente a proposta de decisão da relatora para julgar regulares com ressalva 

as contas de responsabilidade da Sra. Laurinha Nascimento Souza, no entanto, votou pela 

exclusão da multa no valor de R$ 931,58 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e oito 

centavos) à responsável em função do que dispõe o Prejulgado n° 14 desta Corte de Contas e 
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considerando, ainda, o reduzido montante despendido. A matéria foi colocada em discussão. 

Pausa. Sem manifestação neste sentido, a Presidência consultou a relatora, se ratificava ou não 

a proposta já proferida, nos termos a seguir: Eu ratifico senhora Presidente, porque no nosso 

estado aqui há uma confusão em relação à natureza jurídica dos conselhos escolares. Muito 

embora eles possuam CNPJ, possuem apenas para questão de organização, administração do 

estado, mas eles são órgãos do estado, órgãos de controle externo. Na verdade, eu até acho 

que a gente precisava estudar um pouco melhor essa questão da natureza jurídica dos 

conselhos porque nós até tivemos uma reunião, o Conselheiro Odilon estava presente na 

semana passada, da Rede Controle, em que a promotora de justiça e o servidor Ivan do 

Ministério Público levaram uma questão a partir da alteração legislativa que teve no estado do 

Pará, então existem alguns questionamentos e algumas dúvidas em relação a essa natureza 

jurídica dos conselhos escolares, principalmente a partir do programa do governo federal, do 

PDDE – Programa de Dinheiro Direito na Escola – que permite o repasse de recursos para as 

organizações que são criadas a partir do conselho, mas na verdade para as caixas escolares. 

Que seriam, na verdade, entidades sem fins lucrativos que receberiam esses recursos para 

funcionar como unidade executora, que se difere em relação aos conselhos escolares que são 

órgãos dentro da própria estrutura do estado, órgãos de controle social na verdade, e aí com 

formação de professores, alunos, membros da sociedade civil que participam desse órgão para 

fazer o controle. E aqui no estado, tanto a unidade executora para receber o recurso que 

funcionaria, no caso do governo federal, como uma caixa escolar, como um órgão de controle 

externo, acabam sendo o mesmo órgão e as mesmas pessoas, que é aquela discussão que nós já 

travamos aqui no plenário quanto à questão que fere o princípio da segregação das funções. E 

aí eu acho que nós até precisamos aprofundar melhor o estudo em relação a isso. Então como 

eu não estou muito segura em relação a essa natureza jurídica dos conselhos escolares, eu vou 

manter a minha proposta em relação à aplicação da multa coercitiva, apenas por essa questão, 

porque eu ainda preciso realmente me aprofundar e dirimir alguns questionamentos que eu 

própria possuo em relação a essa natureza jurídica. É isso, senhora Presidente, senhores 

Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Exatamente, eu compreendo a Doutora Milene. É exatamente por isso, a composição do 

conselho escolar e toda essa situação, não existe fim lucrativo, não há esse objetivo, então eu 
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acredito que prejulgado 14 abrange essa situação. Mas a questão levantada pela Doutora 

Milene é importante, para que fique claro, e eu faço o meu voto como contas regulares com 

ressalva, mas sem multa. O plenário então passou a ser foi consultado. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mantenho minha posição, acompanho a 

relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o 

voto-vista. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o 

voto-vista. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho o voto-vista. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira (Presidente): Acompanho o voto-vista. Ao final, proclamou a presidência que 

resolveu o plenário, por maioria de votos, cinco a um, atender à manifestação do Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/50648-

3, que versa sobre o ato de Aposentadoria em favor de Áurea Beata Favacho Chaves, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante da douta 

Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o 

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

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

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/52709-7, que trata do 

ato de Pensão em favor de Deuzeli Oliveira Dantas, Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 entrou na fase da discussão. 

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

decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 
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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. Logo após, foi dado 

conhecimento sobre o Processo nº 2016/50799-2, que versa sobre o ato de Pensão em favor de 

Susana Cláudia Souza Freitas, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 

pronunciou-se o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito 

nos autos e opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no 

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

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na mesma senda, foram anunciados os 

Processos nºs 2015/51466-4,2015/51752-7,2015/51939-5, que tratam dos atos de Admissão de 

Pessoal temporário realizados pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 

Procuradores Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante da douta 

Procuradoria que refletiu o parecer exarado nos autos, opinando, em sequência, pela extinção 

dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto pela extinção dos feitos sem 

resolução do mérito, com o seu consequente arquivamento. 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. 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. 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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito das matérias 

administrativas: Senhores Conselheiros, informo que ao final desta sessão, será distribuída 
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através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências, a proposta apresentada pela 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, que trata da alteração e adequação do 

regulamento da ouvidoria deste Tribunal à Lei número 13.460 de 26 de junho de 2017. A 

matéria ficará à disposição deste colegiado e deverá ser deliberada na sessão ordinária de 

cinco de julho. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: A proposta diz respeito à adequação do regulamento da ouvidoria deste 

Tribunal à Lei 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do 

usuário dos serviços públicos da administração pública. Além de promover o fortalecimento 

desses direitos, essa lei inovou as atribuições das ouvidorias, e para tanto é preciso que esse 

ajuste seja feito. Eu vou apresentar por meio da secretaria do Tribunal a nossa proposta e 

estamos abertos a sugestões, ao aprimoramento dessa nossa providência. Obrigada, 

Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Esta presidência também ressalta que já em acordo nós traremos a matéria 

administrativa do que diz respeito ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, bem 

como a proposta de resolução que consubstancia a decisão, já com o detalhamento de emendas 

que adentrarão ao processo original. Ressalto que esta ação é uma continuidade do trabalho 

iniciado na gestão do Conselheiro Luís Cunha e, ainda, a proposta que foi apresentada já há 

algum tempo nesse plenário, foi desenvolvida por um grupo de trabalho composto por 11 

servidores representando as diversas unidades deste Tribunal e, posteriormente, aprovada pelo 

comitê diretivo de TI, sob a coordenação do Conselheiro Nelson Chaves, coordenador de 

tecnologia da informação. Então foram acatadas parcialmente as emendas apresentadas e, 

possivelmente, nós teremos a consolidação dessas emendas na próxima quinta-feira e 

votaremos essa matéria. Encerrada essa parte, a presidência colocou a palavra à disposição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, para não perder o fio da meada, eu gostaria de dar uma notícia ao pleno neste 

momento. Conversei com Vossa Excelência e tive a aquiescência de Vossa Excelência para 

propor uma reunião de trabalho técnico, neste momento ela está acontecendo no gabinete de 

Vossa Excelência, eu quero também dar ciência disso ao coordenador da área de TI sobre a 

matéria que a Presidente vai votar. Então eu pedi à pessoa que me assessorou durante os meus 

dois anos, que foi o secretário Claudio Vinagre, para ele se encontrar com o secretário de 
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Vossa Excelência, Carlos Gomes e quem está coordenando essa reunião é o chefe de gabinete 

de Vossa Excelência, Josué. Para discutir, Conselheiro Nelson, como sempre Vossa Excelência 

propôs, tecnicamente, a proposta. Após essa reunião, certamente teremos – eu falo isso em 

conjunto, todos nós – um trabalho já consolidado e que a gente tire as dúvidas da visão de TI 

de cada um, certamente quinta-feira estaremos em condições, eu posso dizer, tranquilas para 

votarmos essa matéria, Presidente. Eu acho que foi o melhor caminho encontrado, então por 

isso eu cumprimento Vossa Excelência, pela sensibilidade e não falei nem isso com o 

coordenador, mas Vossa Excelência falou. Deixem os técnicos esgotarem, nesse momento, a 

discussão sobre o assunto para nos informarem e nos deixarem bem para votarmos quinta-

feira. Era isso que eu queria dizer, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu vou aproveitar a velha 

prática legislativa, se é que me permite, Conselheiro Luís Cunha me citou, embora não 

nominalmente, mas eu sou o coordenador. Eu venho dizendo ao Conselheiro Luís Cunha – e já 

faz tempo isso – que há certas decisões que terão que ser tomadas em relação à Casa e que 

ultrapassam a nossa visão administrativa em determinadas circunstâncias. Nós temos aqui uma 

visão generalizada, felizmente um plenário constituído de pessoas de bom senso, de serenidade, 

de calma, de equilíbrio. Estendendo isso também à bancada dos nossos Conselheiros 

Substitutos, nosso doutor Procurador que não pode deixar de ficar atento a essa matéria. 

Estabeleceu-se na questão da informática uma pequena divergência, vou tratar assim, de 

substância técnica que, neste campo, ultrapassa infinitamente os meus modestos limites. Eu 

não sou um expert da matéria, acho que aqui, de todos nós, o Conselheiro Odilon seja o mais 

incrementado nessa área. E eu dizia ao Conselheiro Luís Cunha, é bom a gente aclarar isso, 

que é uma situação que precisa ser resolvida no interesse coletivo, no interesse da instituição. 

Dizia que era uma demanda muito difícil para resolvermos aqui, porque como há algumas 

divergências de ordem eminentemente técnica, no que se refere à questão da informática, eu 

quero dizer da minha parte, não estendo raciocínio aos outros, mas eu vou tomar uma decisão 

por uma confiabilidade no técnico que me assessora e que detém a confiança, foi indicação da 

Presidente. Em nenhum momento, Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência sabe disso, o 

apreço pessoal que eu tenho pelo Claudio Vinagre que assessorou na sua presidência e fez um 

bom trabalho. De maneira que eu acho que essa reunião, Vossa Excelência comigo tem 
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conduzido esse affair, vamos dizer, até onde nós podemos conduzir, no sentido de que a parte 

técnica realmente prevaleça e que a gente não fique numa situação “vou votar uma decisão 

porque foi o meu assessor que apresentou e não vou votar na sua que eventualmente possa ser 

melhor do que a minha”. Então eu faço inclusive aqui, como é público esse nosso 

posicionamento, que os integrantes coloquem eventuais situações, pequenas, muito abaixo, 

infinitamente abaixo dos superiores interesses da administração. Que venha para esse plenário 

alguma coisa que possa ser votada, que dê a todos nós, indistintamente, a confiança de estar 

votando. Eu posso até ficar de fora porque eu sou um coordenador apenas, mas a 

administração é da Conselheira Lourdes, ela é Presidente da Casa, a indicação é dela, o 

servidor que está lá tem a minha confiança, como também teria o Cláudio, sem dúvida, para 

que isso possa ser dirimido e a instituição ganhe, porque suponho que seria muito difícil para 

mim, especialmente, muito penoso dizer: “Nelson, agora você vai votar essa proposta 

tecnicamente”, vou ficar aqui quase como burro olhando para o Palácio, eu acho que esta não 

é a melhor solução que todos nós buscamos. Então eu acho que tem que ser realmente tratado 

dessa forma, espero que os integrantes desse grupo que estão lá coordenados pelo Josué, que é 

uma pessoa de talento, de habilidade, para que esse propósito seja alcançado. Tenho certeza 

que Vossa Excelência ficará feliz, eu também, acho que todos nós se encontrarmos um 

denominador comum e ao final que o Tribunal ganhe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente, tenho dois assuntos 

para aproveitar a oportunidade. Eu queria pedir para a secretaria passar rapidamente, eu 

estive, senhora Presidente, por sugestão de Vossa Excelência, dos Conselheiros, até quero 

agradecer aqui antes de começar, ao Conselheiro Nelson Chaves. A gente tem conversado 

muito sobre essa questão, que não é interesse meu nem dele, mas sim do estado, de toda 

população paraense, e ele tem motivado bastante, no sentido de como a gente fala no popular, 

mostrar sempre que o Tribunal de Contas do Estado está antenado e trabalhando, 

principalmente nas grandes questões de interesse do estado, não só no nosso dia a dia, que é 

competência também do Tribunal tratar dessa questão da receita, verificar essa questão. 

Então, desde 2011 o Tribunal vem tratando disso, fomos até Brasília e eu reitero o meu 

agradecimento ao Conselheiro Nelson, que uma vez estivemos conversando aqui no plenário, 

ele disse: “olha, já está para deliberar em Brasília, eu acho que o Tribunal tem que se fazer 
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presente”. Chegamos até a combinar de convidar o governador para uma reunião lá com os 

ministros, Conselheiro Luís Cunha, mas entendemos que talvez melhor numa próxima 

oportunidade, quando a coisa desse o próximo passo, que é o que eu vou explicar agora. Então 

nós estivemos lá, Presidente, em Brasília, no Tribunal de Contas da União, com a equipe 

técnica. Nesse dia, nessa viagem, nesse trabalho estavam comigo o doutor Reinaldo Valino, 

doutor Rafael Laredo, membros da comissão lá no Tribunal de Contas da União, do dia 11 ao 

dia 14 e eu quero prosseguir com a transparência. O que ficou definido? No entendimento do 

Tribunal e do Instituto Rui Barbosa o prazo já tinha se esgotado, Conselheiro Odilon, no dia lá 

da decisão e a publicação da ata, já no entendimento do Senado, do Congresso, o prazo 

deveria valer a partir da publicação, aquela situação toda. Ou seja, qualquer dos prazos acaba 

agora em agosto, não tem mais onde correr, agora em agosto é definitivo. E se aproximando 

esse prazo, a cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso poderá se 

manifestar em até em agosto, como eu disse. A comissão mista preparou um relatório técnico 

para encaminhar ao plenário para votação no plenário do Senado, após aprovação do Senado 

vai à Câmara dos Deputados, ao Congresso, também vai analisar o processo e vai para o 

plenário. Eu estou entendendo, Conselheiro Luís Cunha, que até agosto tem um recesso, tem 

várias matérias de urgência que estão tramitando no Congresso Nacional, acho muito 

complicado, difícil que o Senado e a Câmara votem essa matéria até agosto. Tem eleição, a 

pauta é curta, todos sabem, é quarta e quinta, às vezes terça e quarta. Então esgotando o 

prazo, vai ter que o Tribunal de Contas da União deliberar sobre essa questão. O estado do 

Pará, juntamente com o Instituto Rui Barbosa, foi a Brasília e apresentamos uma sugestão ao 

TCU e lá conversamos com os ministros, não só com o Presidente e o Relator, mais dois 

ministros que têm interesse, ou seja, que podem até ajudar o estado do Pará. É a solicitação 

que foi apresentada ao TCU; o que fez a motivação. O Tribunal de Contas da União já tem um 

Acórdão lá, já existe um Relator, o ministro Aroldo Cedraz, já abriu um processo, já tem 

Acórdão, já determinou a fiscalização, colheita das informações aos fazendários estadual e o 

federal, a identificação e requisição de servidores não só da federal, mas próprios dos estados, 

ligados não só ao Tribunal de Contas, mas também da Secretaria da Fazenda. Então em 

virtude disso, nós em reunião com o Instituto Rui Barbosa e o coordenador, que por um decreto 

foi escolhido o Tribunal do Pará, assinamos um documento colocando o Instituto Rui Barbosa, 
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os técnicos dos tribunais e todos os Tribunais de Contas à disposição do TCU para fazer esse 

trabalho. Nós protocolamos o documento e foi assinado pelo presidente do Instituto e pelo 

vice-presidente, por mim como coordenador dos estudos, que diz o seguinte, mais ou menos, em 

resumo, disponibilizar os técnicos dos tribunais com a expertise necessária para execução dos 

trabalhos a serem desenvolvidos pelo TCU, veja que nós temos uma relação, não só o Pará 

como todos os tribunais, mais próxima das secretarias da fazenda – SEFA. A Secretaria da 

Fazenda do Estado do Pará já se colocou à disposição para apresentar os dados dos prejuízos 

causados pela Lei Kandir e já entregamos para eles o estudo feito pelo Rui Barbosa, onde 

abrange todo o território nacional, ou seja, todos os estados da federação, cada município, 

cada estado e seus prejuízos. Desenvolver ações articuladas com órgãos estaduais e 

fazendárias para fim de agilizar e otimizar as informações fiscais. Depois que fizemos esse 

documento, teve uma reunião lá no Instituto Rui Barbosa, da diretoria, que eu estive lá e 

inclusive a Conselheira Rosa estava lá presente, representando o estado do Pará, eu não fui 

para a reunião da diretoria, eu fui apenas para me encontrar com o presidente, estava 

marcado, o Conselheiro Ivan do estado do Paraná, presidente do Rui Barbosa e o Conselheiro 

Sebastião Helvécio, que é de Minas Gerais e é vice-presidente, e eu aproveito a oportunidade 

para registrar, Presidente, que ele mandou um abraço para Vossa Excelência, ao Conselheiro 

Nelson e todos os Conselheiros do Pará, agradecendo que sempre é bem recebido aqui, o 

Conselheiro Sebastião Helvécio. Neste momento foi assinado então um documento, a 

proposição em nome do Instituto Rui Barbosa e dos Tribunais de Contas para dar entrada no 

TCU. De lá nós marcamos audiência e fomos ao Presidente do Tribunal de Contas da União, 

Raimundo Carreiro, que nos recebeu também muito bem, de forma tranquila, achou excelente a 

ideia de ter essa parceria com os Tribunais de Contas para apresentar os dados, uma vez que 

poderão ter alguma dificuldade nesse sentido, recebeu os estudos e imediatamente abriu o 

procedimento, encaminhou para processo e mandou avisar para o Relator de toda a questão da 

Lei Kandir. De lá nós fomos ao Relator, que é o ministro Aroldo Cedraz, que também recebeu o 

documento, não só os estudos como a proposição de fazermos um acordo de cooperação com o 

Instituto Rui Barbosa e aí vem o Tribunal de Contas. De lá nós fomos ao ministro Benjamin 

Zymler, que eu aproveito também para registar que ele pediu para transmitir um abraço a 

todos os Conselheiros do Pará, dizendo que tem muito carinho, inclusive que ele é paraense e 
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ele gosta da rede, do açaí, do peixe, das coisas do Pará. Disse até, Conselheiro Luís Cunha, na 

brincadeira porque o presidente do Rui Barbosa é do Paraná, Conselheiro do Paraná e o vice-

presidente, Sebastião Helvécio, é de Minas Gerais. Ele recebeu o documento e disse: “olha, na 

hora de votar quem sabe o Pará não vai levar alguma vantagem nessa votação, uma vez que eu 

sou paraense, cidadão paraense”. Obviamente foi brincadeira, nós apresentamos o estudo 

técnico para ele, ele recebeu muito bem a ideia. Ele é cidadão paraense de fato. Depois fomos 

ao ministro Augusto Nardes também, que recebeu com alegria o estudo, se colocou à 

disposição para ajudar. Presidente, depois de fazer a visita do Presidente, do Relator e mais 

dois ministros, o que foi possível naqueles dois dias, o Presidente do TCU nos convidou para 

assistir o julgamento das contas da União, do governo federal, do Presidente da República do 

exercício de 2017. E ficamos lá eu, o doutor Valino e doutor Rafael na sessão plenária, eu 

fiquei muito feliz, orgulhoso com muita humildade, mas foi muito legal porque ele nos convidou 

para ficarmos onde estavam as autoridades ali representadas, do nosso lado tinha ministro de 

estado, pessoas importantes do governo federal e nós estávamos ali assistindo à sessão. O 

convite está anexo aí, que ele encaminhou imediatamente ao Tribunal de Contas do Estado do 

Pará e nos convidou para assistir, na sessão teve um amplo debate depois da manifestação do 

voto do Relator nós tivemos a participação de todos os ministros no debate. E cada um 

apresentou a sua argumentação. Eu achei muito importante, Presidente, não só o papel do 

Instituto Rui Barbosa, dos Tribunais, apresentando o estudo dos prejuízos causados pela Lei 

Kandir ao estado do Pará que sofre com isso, já passamos aí de R$ 34.000.000.000,00 (trinta e 

quatro bilhões de reais), até agora aproximadamente mês de junho, vamos atualizar esse 

estudo em julho, com certeza vamos passar disso. Como eu digo, cada tonelada que sai daqui é 

um prejuízo maior, e em seguida do trabalho feito e protocolado, que houve o abraço, vamos 

dizer assim, todos os ministros aceitaram a ideia, acharam importante. Em seguida, poderá ter 

uma provocação do TCU ao Instituto Rui Barbosa no bom sentido, para que a gente faça essa 

parceria com os Tribunais de Contas e, quem sabe até, esses estudos todos, essa viagem e todo 

esse trabalho que vem sendo feito há alguns anos, possa trazer um grande efeito positivo, não 

só para o estado do Pará como vários estados da federação. A matéria já teve alguma 

repercussão, está aí a publicação no jornal da data, já há intenção – pelo menos me foi 

informado pela comunicação – de ter uma entrevista da Presidente ou de algum Conselheiro 
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para tratar deste assunto nos jornais, para falar de forma mais abrangente desta questão, uma 

vez que se aproxima a hora da decisão dessa questão e já houve repercussão. E Presidente, 

antes de finalizar eu queria colocar uma ponderação aí, já conversar com os Conselheiros com 

relação às contas de governo que nós fomos convidados, o Tribunal do Pará, a assistir o 

julgamento. Eu queria fazer um breve comentário, um dos pontos muito debatido lá entre os 

ministros, foi exatamente a renúncia de receitas. E lá, apresentado o relatório do Relator e 

depois no voto que foi aprovado por unanimidade, se apontou uma renúncia de receita próximo 

de R$254.000.000.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro bilhões de reais) do governo federal. 

Isto causa um impacto de 5,4% do PIB, ele representa 10,4% do orçamento da União e três 

vezes o valor do déficit fiscal, Conselheiro Odilon, a renúncia de receita. E aí se fala muito em 

previdência e o ministro foi muito duro e enfático, a renúncia do governo federal equivale ao 

pagamento de todo déficit da previdência, que se aproxima de R$ 268.000.000.000,00 

(duzentos e sessenta e oito bilhões de reais). Daria para cobrir todo e ainda sobrava recurso, 

então é uma crítica forte dos ministros nesse sentido, de se verificar bem, com mais critério, 

com que essas renúncias de receitas são feitas e o prejuízo que isso tem causado para o Brasil 

e, se verdadeiramente, esta renúncia tem trazido o retorno esperado, desejado, com a 

contrapartida que se espera dela. Então nós temos aqui alguns indicadores que talvez seja 

importante analisarmos, não só a nível do governo federal, mas também nas contas dos 

exercícios dos governos estaduais. Senhora Presidente, eu faço esse comunicado e a última 

transparência, eu queria agradecer à presidência, ao Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís 

Cunha, Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa, a todos os Conselheiros Substitutos, à 

secretaria, à presidência, ao apoio, à equipe da presidência pelo apoio que tem nos dado com 

relação a essa questão. Acho que Vossa Excelência, Presidente, não só se preocupa com a 

questão do Tribunal, mas principalmente com as questões importantes do estado do Pará. E eu 

quero agradecer em meu nome, em nome de toda a equipe que trabalha, lá foi o doutor Rafael 

Laredo e doutor Reinaldo Valino, mas a equipe trabalha aqui sempre e todo tempo, é composta 

de quatro servidores, que é o doutor Érico Silva e a doutora Vera Braga. Então esses quatro 

que fazem parte da comissão de estudos sobre os prejuízos causados pela Lei Kandir, têm nos 

ajudado muito. Então com essas considerações eu agradeço, senhora Presidente, e espero 

estar cumprindo ainda com o meu trabalho, no sentido de tentar ajudar o Pará e o apoio de 
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Vossa Excelência. Eu pediria, Presidente, para que a Claudia entregasse o documento que foi 

feito e foi entregue, protocolo ao Tribunal de Contas da União, para análise e até sugestão, 

porque nós teremos aí no futuro, quem sabe, a possibilidade de os tribunais estarem junto com 

o TCU para finalizar essa questão e, enfim, os estados começarem a receber os recursos. Esse 

documento que eu entrego a Vossas Excelências, meus colegas, foi o que foi protocolado no 

TCU ao Presidente, ao Relator e aos ministros Zymler e Nardes. Veja que está assinado e 

protocolo. Presidente, este é o assunto com relação à Lei Kandir, eu tinha só mais um assunto 

rapidamente, mas é outra matéria. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem, Conselheiro Cipriano, muito 

obrigada pela sua atuação firme, em prol. Mas eu gostaria de ouvir o Conselheiro Luís. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, eminentes Conselheiros e servidores aqui presentes, convidados, a minha fala vai 

ser breve. O relatório apresentado pelo eminente Conselheiro Cipriano Sabino nos enche de 

orgulho, saber que o nosso Tribunal, representado por ele, atuou tão bem nessa questão da Lei 

Kandir. E cumprimento a equipe, o doutor Reinaldo Valino; Rafael Laredo; o Érico; a Vera, 

creio que todos estão aqui. Servidores excepcionais, que têm compromisso com a nossa 

instituição, são técnicos que assessoraram muito bem o Conselheiro Cipriano Sabino. Eu digo 

que nos enche de orgulho porque foi aqui que nasceu a principal bandeira, há muitas 

bandeiras em relação ao assunto, mas a principal nasceu aqui e o protagonista do assunto, o 

primeiro a levantar a bandeira, foi o Conselheiro Cipriano Sabino. A primeira instituição que 

publicamente abordou o assunto foi o TCE, quando apontou um valor naquela época, em torno 

de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) de perdas que o Pará já teria tido. A partir 

daí as coisas mudaram de rumo, o governador encampou e fez um trabalho, a Alepa discutiu o 

assunto, até o ponto do governador do estado recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Só que a 

nível de Brasil, precisava realmente de informações seguras para se discutir o assunto e aí os 

tribunais entraram em campo, foi quando o Instituto Rui Barbosa, presidido pelo Conselheiro 

de Minas Gerais, Sebastião Helvécio, convidou o Conselheiro Cipriano e naquele momento eu 

achei que foi um reconhecimento.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Na verdade, Conselheiro, ele convidou a mim 

como Presidente e em reconhecimento do trabalho que vinha sendo feito pelo Conselheiro 
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Cipriano, eu lancei a proposta que ele me substituísse nessa tarefa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mais do que justo, porque foi ele – 

eu posso dizer assim – que se dedicou, estudou o assunto e tem as informações. E saber que o 

nosso Tribunal, Presidente, fez um trabalho a nível de Brasil, o trabalho feito pelo Conselheiro 

Cipriano e a nossa comissão do TCE não ajudou só o Pará, ajudou o Brasil, isso é um tema de 

Brasil. Uma Lei que hoje é perversa para o estado do Pará e para o Brasil, ela foi aprovada 

num momento totalmente diferente, havia um problema sério com a balança comercial 

brasileira. Naquele momento, a Lei Kandir, eu posso até dizer que tinha sentido, ela tinha que 

cumprir uma função, levando em conta apenas o ponto de vista econômico, a economia 

passava por uma turbulência muito grande. Mas agora não, o nosso saldo da balança 

comercial é um saldo satisfatório, mas o governo quando se beneficiou da Lei Kandir, 

esqueceu da gente. Primeiro porque nunca compensou corretamente o estado do Pará, o 

governo vem falhando ao longo do tempo, e agora chegamos ao ponto de dizer: “ninguém 

aguenta mais”. Então o grito do Pará, a bandeira do Conselheiro Cipriano Sabino foi um grito 

ouvido pelo Brasil, o Brasil se uniu agora para encontrar a solução e vamos ter a solução, 

Conselheiro Cipriano. Esse é um caminho sem volta, estamos muito próximos disso. Então eu 

só quero, senhora Presidente, festejar esse momento como um momento muito feliz para a 

nossa instituição, através do trabalho realizado pelo Conselheiro Cipriano Sabino e a equipe, 

uma vitória do Pará. Quando a gente fala do Pará, falamos de todo mundo porque aí entra o 

governador, entra o Legislativo, precisamos de todo mundo, mas saber que o pontapé, o 

primeiro passo foi dado por nós é muito importante, então estou muito feliz e quero, nesse 

momento, Conselheiro Cipriano, dizer que são essas ações que a gente faz que dão 

visibilidade, que dão importância, que mostram para a sociedade que a nossa instituição está 

atenta e que ela é importante ao aparato do estado, a sua existência, a sua necessidade de 

continuar servindo o povo do Pará e o povo brasileiro. Então cumprimento novamente Vossa 

Excelência, parabéns, parabéns à Presidente Lourdes Lima e parabéns à nossa instituição e 

que Deus nos abençoe. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns a todos nós, que fomos nós que escolhemos também o 

conjunto, o colegiado o nome do Conselheiro, para nos representar.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, de igual forma como 
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vez o Conselheiro Luís Cunha, é sabido e consabido que o Conselheiro Cipriano de muito 

tempo já vem tratando do tema. Então Conselheiro Cipriano, pelo trabalho, eu quero 

parabenizar Vossa Excelência e estender esses cumprimentos, esses parabéns à sua equipe, que 

o acompanha. Um trabalho feito de forma muito diligente, que demonstra de fato o quão 

importante esse assunto é à nossa sociedade do Pará, um assunto que Vossa Excelência vem 

estudando há muito tempo, vem se preocupando. Muitos podem pensar que o Tribunal de 

Contas não tem que se preocupar com isso, é ao contrário, nós temos que nos preocupar e 

muito com isso, porque nós fiscalizamos a aplicação do dinheiro e a aplicação do dinheiro 

público começa lá na sua arrecadação. E quando essa arrecadação é, de certa forma, injusta e 

comete alguns equívocos, nós do Tribunal de Contas precisamos chamar a atenção. Então essa 

iniciativa que Vossa Excelência teve no passado, que hoje rende frutos e contribui inclusive, 

com a ida ao TCU, que o TCU vai se debruçar sobre o tema, é de fato, extremamente relevante. 

E eu quero aqui fazer um gancho, que esse assunto que foi abordado e que Vossa Excelência se 

tem debruçado com todo o apoio do colegiado, Tribunal, um gancho com as contas de 2017 

que Vossa Excelência teve o prazer o privilégio de acompanhar lá a sua apreciação, que é a 

renúncia de receita. Estamos tratando aqui de uma imunidade, não é exatamente uma 

renúncia, mas em efeitos práticos é como se fosse, abrimos mão de arrecadação, determinamos 

no passado, na Lei Kandir, que teríamos uma compensação, só que nunca discutimos essa 

compensação, como bem lembrou o Conselheiro Luís Cunha, problemas econômicos 

relacionados à balança comercial. Só que eram problemas daquela época, não significa que os 

mesmos problemas existem hoje, pelo contrário, solucionamos momentaneamente naquela 

ocasião, em 88, um problema de ordem econômica, mas criamos ao longo do tempo, depois de 

30 anos, um problema de ordem social nos estados exportadores de matéria-prima, 

principalmente no minério aqui no caso do Pará. Naturalmente que a renúncia visa o fomento 

às atividades econômicas, a arrecadação futura de tributos, a geração de empregos. Com o 

passar do tempo, cada vez que você vai mexer numa renúncia dessa, se torna bem complexo o 

assunto. Se eu agora abrir mão de certa renúncia que tem uma participação efetiva no PIB e 

gera inclusive, o déficit na previdência, que é objeto de crítica, se eu mexer aqui qual é o 

desencadeamento de todas as consequências? É um assunto que querendo ou não, passa por 

discussões da política pública do estado brasileiro como um todo. Eu quero aqui externar na 
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verdade – Vossa Excelência agradeceu – a minha gratidão enquanto membro deste colegiado, 

enquanto membro do Tribunal de Contas do Pará – e eu tenho certeza que todos se sentem 

dessa forma – a Vossa Excelência por esse trabalho que vem realizando. Muito obrigado, 

Conselheiro Cipriano e toda sua equipe. Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Inicialmente eu também gostaria de fazer minhas as palavras 

ditas aqui pelo Conselheiro Luís Cunha e pelo Conselheiro Odilon, parabéns por esse trabalho 

que é de longa data, Conselheiro Cipriano. Eu acho que um dos primeiros estudos, logo 

quando eu tomei posse aqui, que estava em discussão, foi quando saiu o resultado do estudo 

que tinha sido realizado da Lei Kandir. E eu achei isso fantástico, inclusive numa palestra que 

eu dei sobre pacto federativo, eu até abordei isso que tinha sido tratado com tanta 

profundidade. Então na época, quando eu vim para cá, até porque eu sou ex-servidora da 

Receita Federal e era uma coisa que a gente estudava muito lá no nosso dia a dia, e eu achei 

um trabalho muito fantástico naquela época. E agora, com o material que foi desenvolvido de 

lá para cá, ainda com mais profundidade, então o que eu tenho a dizer é dar parabéns a Vossa 

Excelência, e toda a sua equipe, o servidor Reinaldo Valino, Rafael Laredo, Érico Silva e a 

Vera Braga, que a gente sabe que tem se desdobrado, se dedicado com a dedicação que lhes é 

peculiar e com a competência que lhes é peculiar, nesse trabalho. Então eu acho que ao fazer 

esse trabalho Vossa Excelência leva o nome do nosso Tribunal, é um orgulho para todos nós 

saber que esse trabalho está sendo desenvolvido e está tendo tanta visibilidade, a nível 

nacional, angariando apoio do IRB, do TCU e outros tribunais. Então parabéns e continue 

brilhando, continue iluminado, com a sabedoria necessária para fazer o que precisa ser feito. 

Senhora Presidente, senhores Conselheiros, eu gostaria de aproveitar para fazer – já fiz o 

encaminhamento do memorando – a marcação das minhas férias no período do dia 28/06 a 

11/07 desse corrente ano. E também apenas para comunicar o colegiado e a todo Tribunal que 

na quinta-feira eu estarei ausente; pois, estarei participando de uma reunião de trabalho em 

São Luís do Maranhão. É só isso, apenas fazer o comunicado e fazer a marcação das férias. 

Obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência realmente nos representa muito 

bem, aqui e lá fora, onde quer que estejamos, principalmente quando trata dessa matéria, que 

foi uma ideia, uma iniciativa, tipo uma semente que Vossa Excelência hoje está cultivando e, 
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certamente, nós todos vamos colher os frutos, não só o Pará, Minas Gerais, terra de 

nascimento da doutora Milene e outros estados e municípios desse país. Eu gostaria de me 

associar às manifestações do Conselheiro Luís, Conselheiro Odilon, não sei se a doutora Rosa 

também vai se manifestar acerca do assunto, mas eu me associo a todos, porque sei que não é 

fácil, mas Vossa Excelência teve a coragem e tem o apoio de todos nós, Conselheiros. E a 

equipe que Vossa Excelência escolheu certamente escolheu certo, os Conselheiros Substitutos, 

o Ministério Público, então todos nós, o Pará e o Brasil, certamente ganharemos muito com 

essa iniciativa decisão tomada por Vossa Excelência. Doutora Rosa. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para 

completar, fui testemunha pelo trabalho desempenhado pelo doutor Cipriano em Brasília, nos 

encontramos lá. E de resto, apenas reiterar os nossos agradecimentos pela representação que 

o senhor faz tão bem do nosso estado junto ao TCU e à Câmara, os deputados e Senado. E 

parabenizá-lo pelo trabalho, seu e da sua equipe. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Obrigado, Presidente. Da mesma forma, 

quero parabenizar o Conselheiro Cipriano, tanto pelo relatório de viagem como por mais uma 

fase que está sendo vencida desse trabalho brilhante, aguerrido e nada melhor do que quando 

nós fazemos um trabalho e chegamos à conclusão, ou seja, chegamos à concretização daquilo 

que nós sonhamos. Quanto maior é a luta, melhor é o sabor da vitória. Parabéns Conselheiro 

Cipriano, essa vitória não é só sua, é do nosso Tribunal, é do estado do Pará, é de cada um dos 

municípios que está sendo prejudicado. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Edvaldo de Souza Fernandes: Obrigado, Presidente; Guilherme 

obrigado também. Parabenizar, Conselheiro Cipriano, pela empreitada. Se nós fizermos o 

resgate histórico, de longas datas, o quanto se avançou, e é um caminho que não é fácil, muito 

árduo. E parabenizo tanto a você quanto toda a equipe, o Reinaldo; o Rafael; o Érico e a Vera 

e a partir dessa proposta dos termos de cooperação técnica, se efetiva cada vez mais a 

importância dos Tribunais de Contas, do que a gente pode falar do estado do Pará, da nossa 

instituição nessa atuação, o quanto o nosso corpo técnico está preparado pelo conhecimento e 

pode demonstrar isso a nível nacional. Parabenizo, Cipriano, pela coordenação e toda equipe, 

por todo trabalho e esforço sob sua coordenação. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Guilherme da Costa Sperry: Senhora Presidente, Conselheiros, 
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Conselheiros Substitutos, demais que nos ouvem. Apenas para parabenizá-lo Conselheiro 

Cipriano, por não ter deixado a ideia morrer, porque quando nós iniciamos um projeto e não 

fazemos o acompanhamento devido, muitas vezes isso cai no esquecimento. E Vossa Excelência 

tem demonstrado que tem sido atuante, no sentido de perseverar no atingimento desse objetivo 

que foi lançado lá atrás, o estudo foi desenvolvido pelo Tribunal, pelos técnicos do Tribunal, 

pelo corpo colegiado da Corte e o Ministério Público, e eu como cidadão paraense que já fui 

agraciado com essa comenda, tenho só a agradecer pelo trabalho desenvolvido. Agradecer a 

equipe também que está aqui, pela prestação de contas também que nos foi trazida aqui e 

também não só na sessão, por também nos trazer documentalmente isso. Eu vou repassar aos 

demais colegas do Ministério Público. Obrigado, senhora Presidente, era isso. Obrigado, 

Conselheiro.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Obrigado Conselheiro Cipriano, a Vossa Excelência e demais 

membros desta comissão que lhe acompanha nesta árdua tarefa. Árdua, porém exitosa tarefa 

para a vida da nossa instituição Tribunal de Contas. Vossa Excelência tem a palavra, em 

seguida eu ainda tenho mais dois assuntos.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente. Presidente, eu queria só 

agradecer a generosa, gentis palavras dos colegas, Conselheiros Luís Cunha; Odilon; Rosa; 

nossos colegas Conselheiros Substitutos doutor Julival; doutora Milene; doutor Edvaldo, as 

palavras do doutor Guilherme, muito obrigado. E eu tenho certeza que qualquer um desses que 

eu acabei de falar, incluindo o Conselheiro Nelson, Conselheiro André, que estivesse nessa 

missão, nesse trabalho, com certeza, Vossa Excelência, todos estariam dando o máximo para 

fazer o melhor, como a gente tenta fazer junto com a comissão, tenho certeza disso. Então eu 

estou apenas aqui representando os colegas. Vejo que nós tivemos o cuidado, doutor Julival, de 

observar que na representação existe uma portaria que coloca o Pará na coordenação dos 

trabalhos do Brasil e a Conselheira Lourdes foi convidada para coordenar e indicou meu 

nome. Nós não apresentamos um documento pedindo que o Tribunal do Pará continuasse, nós 

apresentamos um documento pedindo que o próprio instituto e aí sim, se for o caso, chamar o 

Pará que já está com uma expertise, aí já é um outro departamento, mas nós colocamos de 

forma bem tranquila e parcial, para mostrar que o problema e a solução dele, há interesse de 

todos os estados de forma totalmente imparcial e independente de qualquer questão. Então só 
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tenho a agradecer a Vossas Excelências. Presidente, rapidamente por causa da data, agora no 

próximo dia 21 vai ter uma solenidade na Praça da Bandeira às dez horas da manhã, aonde 

será comemorado o quinto aniversário do Comando Militar do Norte, que é agora, depois de 

amanhã. Eu não queria perder a oportunidade, o Tribunal cumprimentar o comandante militar 

do Norte e o Comando Militar do Norte como um todo por este aniversário, quinto ano de 

aniversário. Nós sabemos da competência, da responsabilidade que esse comando tem aqui na 

região, que abrange diversos estados, o estado do Amapá, do Maranhão, do Tocantins e outras 

regiões, trabalhando nas fronteiras, combatendo o tráfico de drogas, de armas, contrabando, 

crimes ambientais e uma série de outras questões, a responsabilidade enorme é desse Comando 

Militar do Norte, que é denominado de oitava Região Militar, onde o Comando Militar do 

Norte tem o seu comandante que é o chefe do Comando, é o chefe do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica, cada um tem o seu comandante, mas o Comando Militar existe hierarquicamente 

um comandante que é do Exército. E eu queria então, senhora Presidente, propor ao plenário 

por conta da data, para não perder, que a gente envie votos de congratulações, louvor, 

parabéns pelo quinto aniversário de criação do Comando Militar do Norte. Encaminharmos ao 

general de exército, comandante da oitava Região Militar, general Paulo Sérgio Nogueira de 

Oliveira, responsável por toda estratégia logística, administrativa e de todas as frentes que 

estão ao seu comando. Obviamente estendo essas congratulações, esse louvor pelo quinto 

aniversário, aos coronéis, tenentes, major, capitão, sargento, cabo e soldado, todos os que 

fazem as nossas forças militares, não só aqui do Pará, mas da Amazônia como é o Comando 

Militar do Norte. Então senhora Presidente, é uma proposição simples, mas tem um valor 

grande e com certeza absoluta de grande reconhecimento, esperamos dar a nossa manifestação 

e encaminhar, se os colegas concordarem, pelo quinto aniversário do Comando Militar do 

Norte. Presidente, só mais um segundo, essa proposição não é só minha, é minha e o 

Conselheiro Nelson deixou um bilhete aqui para mim que em virtude de compromisso ele teve 

que sair, ele então iria se manifestar, não sei se faça na próxima sessão, mas ela é uma 

proposição assinada por mim e por ele, por todos que quiserem assinar a proposição do 

aniversário. A origem é Conselheiro Nelson e Conselheiro Cipriano e demais Conselheiros que 

quiserem. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu tinha solicitado, inclusive já solicitei um dia de sessão plenária, no 
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horário e eu perguntei ao Conselheiro Luís e primeiro ao Conselheiro Nelson, se poderia nos 

representar. Ele tem um compromisso, não poderia e falei com o Conselheiro Luís, que Vossas 

Excelências não estavam semana passada aqui, o Conselheiro Luís aceitou o convite para nos 

representar. Aí vocês acertam nessa tarefa.  Após a votação concordante, a matéria ficou 

consubstanciada através do Ofício n.° 075/2018. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta presidência também gostaria 

de dizer que não houve possibilidade de nos manifestarmos na quinta-feira passada, mas dizer 

que dia 14 de junho, na quarta-feira passada nós tínhamos recebido uma solicitação de 

audiência com a presidente do conselho da Associação dos Profissionais de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público do Estado do Pará – APCASP Pará – e de repente nos 

surpreendemos com a audiência, que era uma visita, apresentando o próximo presidente eleito, 

doutor Paulo Fadul. A surpresa, Conselheiro Luís Cunha, era para nos entregar uma placa em 

homenagem, não a mim, mas à nossa instituição. Esta instituição, que de acordo com o 

reconhecimento deles, quiseram fazer surpresa à presidência e nós chamamos os secretários, 

mas não houve possibilidade porque foi após à sessão plenária, marcamos para as 14 horas e 

quando eles chegaram, não houve possibilidade de convidar os Conselheiros. Nós gostaríamos 

que estivessem presentes, porque é uma placa que diz o seguinte: “a Associação dos 

Profissionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Estado do Pará – APCASP Pará 

– tem a honra de homenagear o Tribunal de Contas do Estado do Pará em agradecimento ao 

incondicional apoio destinado aos projetos e ações que visam o desenvolvimento da atividade 

contábil neste município”. Eles chegaram a acrescentar aqui: “ao estado do Pará”. Nós 

recebemos essa placa e gostaríamos de dividir com todos os Conselheiros, Nelson; Cipriano; 

Luís Cunha; André; Odilon e Rosa, aos Conselheiros Substitutos Julival; Milene; Daniel e 

Edvaldo, também dividir com o Ministério Público aqui representado nesse momento pelo seu 

Procurador, doutor Guilherme, mas leva nossa mensagem à Procuradora-Geral, doutora 

Silaine Vendramin. Nós também estendemos essa homenagem ao nosso parceiro, Ministério 

Público e a todos os servidores e servidoras desta Corte de Contas, não somente aos 

secretários que estavam presentes, mas todos, em nome dos servidores da Corte de Contas e eu 

como representante dos Conselheiros desta Corte de Contas. Então gostaria de deixar aqui 

registrado nesta manhã, e esta placa ficará na biblioteca e nos departamentos do Tribunal de 
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Contas do Estado, porque foi a instituição Tribunal de Contas que recebeu a homenagem da 

Associação dos Profissionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Estado do Pará. 

A doutora Leila, que está encerrando sua gestão, Leila Márcia Elias juntamente com o 

presidente eleito, Paulo Fadul. Então gostaria de compartilhar com Vossas Excelências esse 

momento para a nossa instituição. Gostaria também de convidar a todos os Conselheiros, 

Conselheiros Substitutos, servidores e servidoras, familiares e o Ministério Público, a nossa 

ASTCEMP vai estar realizando a programação, o arraial da ASTCEMP, que é a Associação 

dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado. Então no próximo sábado nós teremos essa 

festa que já é tradicional, Conselheiro Luís, já tem alguns anos e os servidores do Tribunal, da 

ASTCEMP, estão nos convidando. Gostaria até de pedir ao pessoal da secretaria que coloque 

aí, se tiver a possibilidade, o convite, o slogan. Começa no próximo sábado, às nove horas da 

manhã e vai o dia todo com uma vasta programação, véspera de São João, é o arraial da 

ASTCEMP e nós teremos várias atrações, quadrilhas, forró, trilha da serra, concurso de miss 

caipira, miss caipira mirim, comidas típicas, final do torneio onde o time do Conselheiro Luís 

Cunha bateu no time do Conselheiro Substituto Daniel e vai estar disputando a final desse time 

que formaram dos servidores aqui desta Corte de Contas e de Conselheiros, e ficaram para a 

final nesse dia, vai ser o encerramento desses jogos internos dos servidores e Conselheiros do 

Tribunal de Contas. Se eu ainda jogasse bola, eu estaria lá Conselheiro, também formando 

meu time, mas só posso ser a torcedora. Mas não vou poder torcer muito porque são os meus 

colegas Conselheiros e nossos colegas servidores que vão estar do outro lado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: A senhora está convidada a torcer 

por mim e pelo Conselheiro Daniel, e está convidada a dançar um xote bragantino comigo. 

Com o devido respeito. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Isso aceitarei com muita honra. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Para dar brilho à programação, já fica aqui o 

desafio. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Então todos estão convidados, será com certeza uma festa – tem sido já 

algum tempo, eu não sei qual é a edição, acredito que já tem alguns anos, de outras gestões, eu 

não me lembro quanto tempo tem esse arraial da ASTCEMP. No próximo sábado, estão todos 

convidados a levarem as famílias e participarem desse momento festivo, do arraial da 
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Associação dos Servidores do Tribunal e do Ministério Público de Contas. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

doze horas e quarenta e seis minutos (12h46min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 19 de junho de 2018. 
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