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Nº 5.561 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (21) do mês de junho do ano dois 

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

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

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 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, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes 

Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 dezenove (19) 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: Aprovo-a. Excelentíssimo 

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

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

Teixeira Dias: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

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

Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a 

Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao Secretário 

a leitura da pauta de julgamentos. O senhor secretário, então, anunciou o Processo nº 

2017/50698-4, que cuida do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de 

Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 
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André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo indeferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir em caráter excepcional o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou nos termos 

seguintes: O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do 

relator, adotando como voto o parecer do Ministério Público de Contas que manifestou-se pelo 

indeferimento do registro. Acompanharam a divergência Suas Excelências os Conselheiros 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira. Por sua vez, os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Luis da Cunha Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiro Lopes e Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira (presidente) acompanharam o voto do relator. Assim sendo, 

declarou a Presidente que, por maioria de votos (4x3) foi aprovado o do relator. Prosseguindo-

se foram anunciados os Processo nº 2014/50543-1, 2014/51602-0, 2015/51555-4, 2015/51600-

3, e 2017/52043-1, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Rosana Alves da Silva 

Dias, Maria Amélia Aires de Lima, Raimunda Nonata Mesquita Dias, José Maia de Almeida e 

Carlos Augusto Gomes Monteiro, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira 

Victer, Deíla Barbosa Maia e Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52722-6, que versa sobre o Ato de 

Reforma em favor de Raimunda Albanira de Sousa Santos, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 
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inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

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

2017/53790-0, que cuida do Ato de Pensão em favor de Manoel Reis Soares Rodrigues Junior, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52977-5, que cuida da Denúncia 

formalizada pela empresa Disbrava Distribuidora de Caminhões LTDA, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento da presente 

representação, sugerindo, todavia, que os pedidos apostos na exordial sejam julgados 

improcedentes, a fim de que se mantenha a integralidade do Pregão Eletrônico n° 006/2017 – 

SEDAP em todos os seus termos. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

da denúncia, e no mérito, julgá-la improcedente, com determinações à Sedap. 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. Em rápido 

interregno, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias apresentou o seguinte 

pronunciamento: Esses nove processos que nós julgamos eram todos da minha relatoria. Eu 

vou pedir aos senhores conselheiros permissão que eu possa me retirar pois preciso fazer um 

tratamento neste momento. Nós temos na pauta administrativa várias coisas muito importantes, 

que eu gostaria de antecipar a minha posição, embora eu não esteja aqui no momento para 

votá-las, mas para que os demais conselheiros se sintam confortáveis de saber qual seria a 

minha posição. Em especial é sobre a carta de serviços ao usuário, que tem um prazo para ser 

feita e que foi feito o melhor possível dentro do prazo que nós tivemos. Cumprimento Vossa 
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Excelência como presidente e a conselheira Rosa que também participou mais ativamente e 

agradeço que estejam nos mantendo de acordo com o cronograma estabelecido pela lei. O 

segundo, que foi motivo de uma conversa nossa na sessão passada, era sobre o plano 

estratégico de TI e que, por uma concessão de Vossa Excelência, foi adiado para hoje e foram 

avaliadas algumas emendas propostas pelo Conselheiro Luís Cunha e que me relatou que ficou 

bastante satisfeito com a solução que foi dada. Desta forma, também, antecipo que se aqui 

estivesse votaria com Vossa Excelência. E tendo conversado com os conselheiros, tenho uma 

sugestão de uma pequena emenda que eu passarei às suas mãos antes de sair. Se ela não for 

inconveniente na sua vista, por parte dos demais conselheiros tem o entendimento que ela é 

razoável. É uma emenda autoexplicativa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, quero dizer que estou de pleno acordo, não 

estou obstaculizando absolutamente nada, mas por uma questão de critério, para que fique 

bem para todos nós, eu sugiro que a gente também dê um tratamento especial na reivindicação 

que Vossa Excelência está fazendo. Essa história de voto encaminhado já houve aqui uma 

polêmica um mês atrás sobre o voto que o Conselheiro Cipriano deixou escrito, não valia, eu 

disse, “agora está valendo voto do recado”. Eu ia fazer uma sugestão a presidente, se o 

plenário concordar, abre-se um parêntesis, faz o julgamento da parte administrativa que Vossa 

Excelência sugere e mantém a coerência, para que não tenha um critério diferente entre um 

caso e outro. Eu não me exasperei, mas acho que foi uma coisa um tanto casuística contra a 

proposta que eu apresentei. Mas como eu navego na paz a vida toda, eu só grito pela injustiça, 

de maneira que eu não gostaria de me sentir nesse aspecto naquela altura tendo injustiçado 

por esse plenário, que acredito que não foi pensamento de ninguém do plenário me injustiçar. 

Mas aqui é mais coerente o que eu estou propondo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O que eu entendi é que ele não está 

deixando o voto, ele está dizendo que ele concorda e que se ele estivesse votaria. É isso? 

Porque o Conselheiro André estava presente na sessão, diferentemente do Conselheiro 

Cipriano que não estava presente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Mas aí agora quando for votar não vai estar presente, o Conselheiro 

Cipriano deixou até uma manifestação escrita. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: É uma pequena grande diferença, o meu não tem voto. Só 
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disse que se eu estivesse, o meu voto não seria contado de qualquer maneira. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Então Vossa Excelência está 

manifestando só uma opinião, não é o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Isso. Mas acho mais sensato o que Vossa Excelência 

colocou, se a Presidente pudesse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: De princípio, eu quero só argumentar e quero que isso fique bem 

encaixado na cabeça e no coração das pessoas. Eu não estou querendo criar obstáculo, ser 

deselegante, eu quero apenas um tratamento igualitário, equânime. Já disse uma vez aqui 

diante de uma determinação técnica a respeito de umas obras no interior que havia uma 

divergência, o conselheiro disse, “eu fui lá e vi que a obra existia”. Eu disse a ele, “nisso tudo, 

eu não posso colocar em risco a palavra de um conselheiro nosso, então por isso eu vou 

colocar em risco a minha credibilidade, o que ele disser, eu acredito até que se prove o 

contrário”. Então não estou obstaculizando a opinião de Vossa Excelência, estou apenas 

requerendo que para que não haja discriminação, os tratamentos nesses casos sejam iguais. Eu 

estou só alertando que será um tratamento diferenciado àquele que eu estava fazendo. E aí é 

que eu penso que é a razão da minha colocação, mas também se quiserem fazer assim, para 

mim, Vossa Excelência está dando sua palavra. Estou apenas mostrando que nesse caso as 

situações não foram iguais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, o plenário é soberano ao ponto que pode permitir uma 

excepcionalidade. Eu acharia oportuno essa matéria da maior importância ser votada agora 

por todos os conselheiros. Suspenderia a votação dos processos, abriria o espaço para a 

matéria administrativa, no caso é a excepcionalidade. Votaria, o conselheiro André está aqui, 

ele está sugerindo uma emenda que, no meu entendimento, é interessante, não altera a essência 

do PETI, até porque tudo caminha para ele ser o futuro presidente, ele quer ter essa 

flexibilidade para poder opinar se for o caso. Aí não teria nenhuma amarra que o impedisse de 

fazer isso. Em nome da soberania do plenário, eu queria propor que a gente suspendesse nesse 

momento o julgamento de processos e abrisse a pauta administrativa apenas para essa matéria 

que é de interesse dele para que ele pudesse votar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu li essa emenda, Conselheiro Luís Cunha me 

mostrou, Conselheiro Cipriano conversou comigo e vou acompanhar, embora eu acho que até 
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em qualquer circunstância, o presidente que for, não pode ficar manietado de achar a 

necessidade de propor uma emenda e não poder encaminhar ao plenário. Isso é um 

contrassenso absoluto. Eu não vou mais ser presidente desta Casa, então não estou defendendo 

causa própria aqui. Mas como é que vou negar um presidente, se identifica um erro ou alguma 

falha, as coisas são dinâmicas, esse presidente vai ficar manietado dois anos no seu mandato 

sem poder propor. É uma incoerência. Só quero ressalvar isso. A senhora e qualquer 

presidente que seja, em qualquer momento que achar que deve julgar alguma coisa, alterar o 

regimento, a qualquer proposta, isso é da essência democrática, principalmente na condução. 

Então eu vou acompanhar, mas mostrando que na minha visão não alteraria a situação inicial 

de cercear o presidente de propor uma modificação administrativa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu não sou o mais 

velho, decano, mas estou vendo que sou o primeiro que apanha e o último que fala. São 

impressionantes as colocações que foram feitas aqui. Às vezes a gente procura observar a 

conveniência de cada um, situações de emergência e tudo o mais e acaba alterando o 

regimento, muitas das vezes em cada sessão. Essa é a minha interpretação: ou a gente caminha 

pelo cumprimento da regra, regimento, Lei Orgânica e assim conduz como praxe, como 

corriqueiro, como diário; ou se trata o regimento, a Lei Orgânica como coisas excepcionais. 

Eu fiz a proposição de considerar o voto do Conselheiro André Dias e ele não estava presente, 

e a matéria que entrou em pauta, em julgamento, também não estava presente, embora 

estivesse ciente e tudo mais, com maior tranquilidade. Olha, o Conselheiro André gostaria de 

manifestar sua opinião e voto nessa situação, assim, assim, assim. Todos concordaram, não 

houve nenhum questionamento. E foi considerado, a ata, o voto, a assinatura, tudo completo. 

Numa outra situação, que já não era conveniente, aí já foram pegar o regimento. Porque na 

hora que eu consultei o plenário para considerar o voto do Conselheiro André ninguém pegou 

o regimento, ninguém questionou. O que comprova o que o Conselheiro Nelson está dizendo, 

são dois pesos e duas medidas, não pode ser assim. Eu não vou entrar no mérito, nem detalhe 

nenhum, porque achei que não houve a mesma conduta para um como para outro. Nós não 

podemos tratar as coisas de acordo com interesse, temos que tratar de forma imparcial, 

regimental. O plenário é soberano, sim, mas precisa respeitar o regimento, a Lei Orgânica. É 

como se o Congresso Nacional fosse soberano ao que diz a Constituição e aí fica alterando a 
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Constituição a cada sessão. Não é possível isso, é inconstitucional. Então quando a gente se 

reúne para deliberar sobre o regimento, existe uma tramitação regular, vai receber um 

parecer, interpretação jurídica, todo um procedimento para se alterar o regimento. Não 

podemos chegar aqui e dizer “o plenário é soberano, hoje vamos mudar o regimento, vamos 

votar contra só hoje, amanhã o artigo volta a valer de novo. Isso não está certo, não concordo 

com isso. Se quer fazer diferente do que está no regimento, então se altere o regimento. Peço 

vênia e perdão se estiver errado, mas eu entendo assim. Quando você vai alterar a Lei 

Orgânica existe todo um procedimento como, por exemplo, uma emenda constitucional. Nós já 

fizemos aqui em diversas situações, “não, precisamos fazer isso” – se abrir precedente para 

um, tem que fazer para os outros também. Eu faço essa ponderação, senhora presidente, eu 

não vejo razão para isso, mas as questões acabam levando para essas discussões e debates sem 

necessidade. Eu já até conversei com Vossa Excelência, com a Conselheira Rosa, com o 

Conselheiro André, eu acho que às vezes a forma de a gente conduzir as coisas acabam 

trazendo alguma dificuldade. Eu vou insistir, é melhor termos o entendimento esgotado e vir 

para um debate tranquilo e salutar no plenário, do que ficar aqui buscando a velha história do 

parlamento, vou utilizar o rolo compressor, pego a maioria e passo por cima. Eu acho que isso 

hoje em dia está desgastado, defasado, uma vez que o diálogo é aberto, tranquilo, conversamos 

sobre tudo sem problema nenhum. Agora mesmo vimos o Conselheiro Luís Cunha com a 

presidência fazendo toda a busca do entendimento para colocar uma matéria. Quando colocar 

em plenário, em votação, talvez não tenha nenhuma dificuldade, porque foram esgotadas todas 

as possibilidades. Enfim, presidente, eu faço essa observação levando em consideração as 

observações do Conselheiro Nelson e Luís Cunha, no sentido de que não podemos um dia 

aceitar mudar o regimento do nada e no outro dia aquele mesmo artigo do regimento passa a 

ser a lei mais rigorosa que existe no planeta Terra. Essas coisas que não podem, acabam 

causando problemas, injustiças. Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de deixar um esclarecimento que 

foram situações um tanto diversas. O Conselheiro André se fazia presente na sessão, assinou a 

ata e antes de sair daqui ele falou para esta presidência e para Vossa Excelência e foi inclusive 

uma proposta de Vossa Excelência que nós já tínhamos conhecimento. A outra situação Vossa 

Excelência estava inclusive fora do estado, então eu gostaria de dizer que não tem problema, a 
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gente vai procurar manter o que diz o regimento, não estamos aqui para modificar. Eu gostaria 

de pedir que a gente continuasse a sessão. Peço que Vossa Excelência fique tranquilo e se não 

for possível votar o que nós temos em pauta hoje não se vota. Não é sangria desatada. Temos 

uma situação que se pudesse, mas também da minha parte não vai acontecer, vou retirar tudo o 

que tiver contra o regimento. Não vamos atropelar o regimento. Podemos descumprir uma 

parte da Lei, mas não vamos atropelar, vou retirar o que não estiver dentro do que diz o 

regimento. Mas eu gostaria que a gente pudesse dar continuidade a sessão. Conselheiro André, 

Vossa Excelência está liberado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para esclarecer 

uma coisa. Este assunto que o Conselheiro Nelson se referiu, que eu deixei o voto assinado eu 

já tinha me manifestado em várias sessões com relação a isso. Manifestação do Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu não lembro disso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não 

precisa a senhora lembrar. A sua lembrança não interessa, o que interessa é o que está no 

documento escrito na ata da sessão que fica para a eternidade. Manifestação do 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas no dia 

da sessão que aconteceu o fato, Vossa Excelência estava fora do estado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu não estava fora do 

estado, Vossa Excelência está se confundindo. Manifestação do Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria que a gente pudesse 

continuar a sessão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Mas aí tem que colocar a coisa certa, porque Vossa Excelência coloca uma 

coisa que não é verdade. Eu não estava na sessão, mas não estava fora do estado e o assunto já 

tinha sido manifestado por mim, minha opinião aqui em plenário numa sessão ordinária. 

Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Vamos continuar a sessão, por favor, que esse assunto está esgotado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Então está errado, 

está errado, assuma que quem fez o erro, porque não pode ficar uma coisa e depois fazer outra. 

Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Prossiga a pauta, por favor. Neste momento registrou-se a saída de plenário de Sua 
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Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

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

Estadual Ilha Saraca Limoeiro do Ajuru, responsável é o Senhor Emanuel José Costa Paes, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha, com pedido de vistas pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, em 

sessão de 12/06/2018. Cumprindo dispositivo regimental, Sua Excelência proferiu seu voto-

vista de fls. 94-95, no qual acompanhou parcialmente a proposta de decisão de fls. 87/90, 

divergindo quanto à aplicação da penalidade de inabilitação para o exercício do cargo em 

comissão e de função de confiança. A matéria foi colocada em discussão, sem que houvesse 

manifestações neste sentido. Instado a se manifestar, Sua Excelência o Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha, manteve a proposta de decisão constante dos autos, fls. 87/90, conforme a 

seguir: Bom dia presidente, conselheiro Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, Odilon 

Teixeira, Rosa Egídia, nobres colegas conselheiros substitutos Edvaldo e Daniel Mello, nobre 

procurador de contas, todos que nos ouvem, bom dia. Primeiramente louvo a decisão da nobre 

conselheira Rosa Egídia e afirmo que nós também ao analisarmos esse processo tivemos a 

mesma preocupação, tanto quanto a citação – não houve a citação real, mas sim ficta – mas 

nós sabemos que a citação ficta nesses casos supre a citação, ou seja, é plenamente válida 

processualmente falando, já que a própria parte não envidou esforços para a apresentar o 

novo endereço. Entendemos que a citação é válida para tal finalidade, o processo foi 

plenamente formada. Quanto à legislação do TCU nós também sabemos do entendimento e 

quando fizemos essa proposta da inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, nós levamos em consideração os seguintes argumentos. Primeiramente, o 

artigo 60 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União afirma que sem prejuízo das 

sanções previstas na sessão anterior e das penalidades administrativas aplicáveis pelas 

autoridades competentes por irregularidades constadas pelo Tribunal de Contas da União, 

sempre que este por maioria absoluta dos seus membros considerar grave a infração cometida, 

o responsável ficará inabilitado por um período que variará de cinco a oito anos para o 

exercício do cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública. 

Já a nossa Lei Orgânica, artigo 85, diz o seguinte: o Tribunal poderá aplicar o responsável 

que tem as suas contas julgadas irregulares cumulativamente com as sanções previstas nessa 
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sessão a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança na administração estadual por prazo não superior a cinco anos. A redação é 

praticamente repetida pelo artigo 248 e no parágrafo primeiro, segundo e terceiro diz: o 

Tribunal deliberará primeiramente sobre a gravidade da infração; se considerada grave, o 

Tribunal decidirá pelo período de inabilitação a que ficará sujeito o responsável; aplicada a 

sanção referida no caput do artigo o Tribunal comunicará a decisão ao responsável e 

autoridade competente para o cumprimento desta medida. Percebemos, então, que a Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União exige a gravidade da infração cometida. Já o nosso 

regimento, deixa claro que a gravidade da infração é analisada para efeito de dosimetria. 

Outra coisa que nós consideramos é que a constituição federal, nós sabemos, cria o poder 

judiciário para fazer os julgamentos, mas ela retira partes desses julgamentos, que são 

justamente as prestações de contas, para o âmbito do Tribunal de Contas. Que embora sendo 

um Tribunal administrativo tem essa função constitucional. Tanto isso é verdade que o poder 

judiciário não pode entrar no mérito das nossas decisões. Pode analisar, sim, se houve devido 

processo legal. Se nós temos uma das principais razões da existência o julgamento de contas 

prestadas pelos gestores públicos, quando um gestor se omite de prestar contas, ainda que 

fosse exatamente o que diz o TCU e entendêssemos assim, que deveria ser grave essa conduta 

de quem tem as contas irregulares, se nós fossemos considerar o omisso não sendo um ato 

grave, estaremos indiretamente dizendo que nossa função não é tão essencial assim. Aí caímos 

na teoria que o ministro aposentado Ayres Brito sempre enfatiza, a função é que faz o órgão, se 

nós não executarmos bem a nossa função, a tendência é o órgão atrofiar e alguns acharem até 

que deve ser extinto. Então penso eu que quando nós consideramos a omissão do dever de 

prestar contas como grave, por si só, automaticamente estamos fortalecendo nossa própria 

instituição. Outra coisa interessante é que a omissão do dever de prestar contas configura ato 

de improbidade administrativa segundo a lei que sabemos que é analisada no âmbito do poder 

judiciário. Por outro lado, também é tida como crime de responsabilidade, segundo a lei 

1079/50, que é analisada no âmbito do poder legislativo. Ou seja, os próprios poderes 

judiciário e legislativo dizem que essa conduta é grave. Mais ainda, artigo 34, sétimo, alínea 

D, e 35, II da Constituição afirmam que a omissão do dever de prestar contas por um ente 

federativo fere um princípio sensível constitucional, a tal ponto que autoriza a intervenção de 
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um ente no outro. Ou seja, é uma conduta grave por si só e nós, como Tribunal de Contas, não 

podemos menosprezar tal fato. Outra coisa que às vezes surge em nosso pensamento, e nós 

consideramos também, é que o Tribunal até então praticamente não aplicava isso – não aplica 

até hoje. Aquela que passou era porque houve reincidência e assim o Tribunal considerou. Nós 

consideramos isso também e pensamos que isso é um processo já tido como antigo, 2013, 

muitos outros infratores cometeram essa infração, foram omissos e não foi aplicada essa 

penalidade para eles. Só que no âmbito penal esse princípio da isonomia não se presta para tal 

fim, porque o que autoriza a aplicação de penalidade é uma lei prévia dizendo que aquela 

conduta é infração. Nesse caso, houve sim, tanto a Lei Orgânica antiga quanto a atual taxa 

isso como infração, a omissão do dever de prestar contas é a primeira causa de irregularidade 

das contas, se não tiver outros documentos que considerem as contas como regulares. 

Portanto, primeiro item, é uma Lei que prevê essa infração. Segundo, a observância do devido 

processo legal, embora a citação tenha sido ficta, ela é plenamente válida. Houve a citação, 

houve a oportunidade de prestar as contas, não fez. Depois citado, não compareceu. Já que ele 

tinha endereço inacessível, nunca justificou esse Tribunal. Outro fator, que a senhora levou em 

consideração e que nós também nos preocupamos com o valor em questão. Ora, aqui o que 

está em jogo não é o valor, mas o princípio constitucional envolvido. Nós vivemos em uma 

república, o primeiro dever de um gestor republicano é prestar contas. Se ele não observa isso 

está menosprezando a própria república. Em outras palavras, é um traidor e se torna indigno 

de exercer uma função de confiança, um cargo comissionado, direção, chefia ou 

assessoramento. Se um ente federativo deixar de fazer isso é causa de intervenção do outro 

ente. Essas foram algumas das razões que nos motivaram a fazer a proposta para irmos além 

do TCU. Porque nossa legislação não exige a grave infração, é analisado apenas para efeito 

de dosimetria. Além das outras razões aqui enfatizadas. Muito obrigado pela atenção de todos, 

eu ratifico por essas razões a minha proposta de voto. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, apesar de não se tratar de 

discussão eu gostaria que a senhora me concedesse a palavra. Ouvi com atenção o relator do 

feito, assim como descrevi no meu relatório, nas considerações a respeito da citação, ela 

existiu, mas foi ficta, isso não foi discutido no meu voto. A primeira coisa que eu preciso 

destacar é que não existe responsabilidade penal objetiva. O gestor do conselho escolar não foi 
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encontrado, foi citado fictamente, o devido processo legal existiu, porém, não foi provado dolo 

ou má fé. Apesar da obrigação e prestar contas – o senhor levantou vários princípios que se 

combatem com princípios – a nossa função constitucional ao julgar as contas irregulares, a 

glosa total, a aplicação de multa, está sendo exercida dessa maneira. Apenas no meu voto eu 

decido por excluir essa inabilitação até porque os autos vão ser encaminhados ao MP e lá, se 

ele decidir e entender assim, ele tomará as providências nesse sentido. Eu analiso este caso. 

Esse caso, de um conselho escolar não ter prestado contas de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte 

reais) eu entendo que, além da decisão do plenário em julgar irregular as contas, a glosa 

existir, a multa ser aplicada, eu acredito que é uma pena excessiva aplicar a inabilitação. Até 

porque é um processo de 2013. Portanto, presidente, eu confirmo o meu voto-vista. Seguiu-se à 

votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora presidente, são duas razões extremamente consistentes. Eu acompanhei na votação 

anterior a manifestação do ilustre conselheiro substituto Julival e fiquei atento também às 

argumentações da conselheira Rosa. De forma que, neste caso, quero fazer uma retificação da 

minha posição anterior e acompanhar nesta ocasião o voto da conselheira Rosa Egídia. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu quero da mesma forma, embora não estava na sessão da vista, eu ouvi 

atentamente a manifestação da conselheira Rosa e do doutor Julival. Eu quero manifestar meu 

voto acompanhando a relatora conselheira Rosa Egídia. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, esse processo ele parece 

pequeno, insignificante pelo valor, mas o debate foi bom e eu gosto desse tipo de coisa. Como o 

debate travado por duas pessoas que têm o profundo conhecimento jurídico, eu gostaria de 

reunir outras condições para refletir os dois pontos de vista, razão pela qual eu vou pedir vista 

ao processo, mas desde já cumprimentando e parabenizando a doutora Rosa Egídia e o doutor 

Julival. É apenas para que eu vote com tranquilidade e segurança. A presidência deferiu o 

pedido de vista e solicitou ao senhor secretário o seguimento da pauta, oportunidade em que foi 

anunciado o Processo nº 2008/50640-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Regina 

Sandra Corrêa da Costa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 
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cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/51510-2, que cuida 

do Ato de Aposentadoria em favor de Maria de Belém Silva Pinto, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

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

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. 

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

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Luis da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2008/53123-3, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Celia Oliveira dos Santos, Procurador Felipe Rosa Cruz, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2009/50529-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Cosma Maria da 

Conceição Souza, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 
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registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/52284-0, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Dilson de Macedo Fernandes Penedo, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2015/51068-5, que versa sobre o Ato de Pensão em favor 

de Maria do Céo da Silva Santos, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro, com recomendações. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2017/50096-6 e 2017/53453-8, que cuidam dos Atos de Pensão em favor de 

Benedito Wilson da Silva Menezes e Luiz Gonzaga Baganha Junior, Procuradores Stanley Botti 

Fernandes, Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50467-6, que tratara da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Fundo de Reaparelhamento do Judiciário, exercício financeiro de 2013, 

responsáveis Raimunda do Carmo Gomes Noronha e Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

pela regularidade das contas com ressalva de responsabilidade da senhora Raimunda do Carmo 

Gomes Noronha e senhora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, com recomendações e requer a 

inclusão, nas próximas auditorias programadas pela Corte de Contas, do exame acerca do 

atendimento às prioridades definidas pela Lei instituidora do Fundo de Reaparelhamento do 

Judiciário. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar regulares as contas de 

responsabilidade da Sra. Raimunda do Carmo Gomes Noronha e Sra. Luzia Nadja Guimarães 

Nascimento. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51860-4, que trata da Denúncia 

formalizada pela empresa Fragcenter Comércio e Serviços LTDA - ME, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

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

e pela improcedência da denúncia quanto ao pedido de acompanhamento da entrega do objeto 

do Pregão Eletrônico n° 079/2013-TJ/PA. Em relação à contratação deste decorrente, opina-se 

pela sua manutenção, devendo ser expedida determinações ao órgão denunciado para que, nas 

suas contratações futuras, atenha-se integralmente ao termo de referência ou elabore com 

especificações e exigências menos restritivas. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto nos 

termos seguintes: Senhora presidente, em que pese a contratação do objeto licitado tenha se 

dado parcialmente fora das especificações dos termos de referência, restou comprovado nos 
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autos que os equipamentos contratados vêm suprindo a demanda e cumprindo seu papel no 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará há mais de três exercícios, três anos, motivo pelo qual 

não conheço na presente denúncia e determino seu arquivamento com fundamento no artigo 

528 e 231 do regimento interno do Tribunal de Contas. Eu acato a sugestão da Secex e do 

Ministério Público de Contas e determino a expedição de recomendações ao órgão denunciado 

para que nas suas futuras contratações atenda-se integralmente ao termo e referência proposto 

a fim de evitar possíveis prejuízos aos seus procedimentos licitatórios. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia senhora presidente, 

senhores conselheiros, senhor procurador, conselheiros substitutos, senhoras e senhores. Peço 

vênia ao conselheiro Cipriano e vou adotar o parecer ministerial como voto. Na verdade não é 

uma denúncia, na verdade a Casa tem autuado processos dessa natureza como denúncia e na 

verdade aqui se trata de uma representação da lei de licitações. Não há como, na minha visão, 

não conhecer e expedir recomendações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino: Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar as considerações feitas pelo 

conselheiro Odilon e quero que seja alterado o meu voto neste sentido. Que sejam abraçadas 

as considerações pela nossa relatoria, que a denúncia seja conhecida e julgada improcedente, 

expedindo-se recomendações. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2013/51907-7, 2013/51912-4, 2014/50005-2 e 2014/50314-1, que versam sobre os Atos de 

Admissão de Pessoal temporário realizados pela Superintendência do Sistema Penitenciário do 

Estado do Pará, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção dos processos sem resolução do mérito 

(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto pela extinção dos processos sem resolução do 

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

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

relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2013/52818-0, 2014/50103-3 e 
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2014/51711-3, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela 

Secretaria de Estado de Educação, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela extinção dos processos sem resolução do mérito (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão pela extinção, sem resolução do mérito. 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 no artigo 191, § 3º, do Regimento, o 

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2008/52947-9, que cuida do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria de Lourdes Sarmento da Silva, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

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

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. 

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

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 no final desta sessão será distribuído aos e-mails 

corporativos de Vossas  Excelências os seguintes documentos: a minuta do programa de 

preparação de aposentadoria da lavra da secretaria da gestão de pessoas, que visa o 
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cumprimento da ação número 4 constante do plano de gestão 2017/2018; solicitação de 

autorização plenária para a celebração de termo de cooperação técnica a ser firmado com o 

Ministério Público Federal, Procuradoria Regional Eleitoral, visando a implantação e 

alimentação do Sisconta Eleitoral no âmbito deste Tribunal. As matérias ficarão à disposição 

deste Colegiado e serão deliberadas na próxima sessão ordinária de 26/06. Também submeto a 

deliberação do plenário para que seja distribuída aos e-mails corporativos dos senhores a 

carta de serviços ao usuário do Tribunal de Contas do Estado do Pará em cumprimento ao que 

dispõe a lei 13460/2017 sobre a participação proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos. A elaboração desse importante instrumento de cidadania foi coordenada 

pela secretaria de planejamento que contou com a participação de todas as unidades de 

trabalho deste tribunal, inclusive com a participação da ouvidoria, que indicaram os serviços, 

a forma de acessá-los, prazo para resposta local e horário de atendimento, dando, por 

conseguinte, o inteiro conhecimento aos usuários das atividades e dos serviços prestados. Em 

razão de não termos concluído até ontem à tarde e para não atropelar o nosso regimento, 

mando colocar também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora presidente, primeiro quero parabenizar as ações todas que Vossa 

Excelência anunciou da administração, colocando ao plenário esse conhecimento e também sei 

da limitação do prazo e da data, também em razão da discussão que nos tomou uma parte do 

tempo no início da sessão. Eu queria propor ao plenário que, em razão disso, pudéssemos 

votar e aprovar a carta como está, porque obedeceríamos a data e eventual modificação, 

estaríamos cumprindo a data e já na próxima sessão poderia vir algumas propostas se 

houverem, assim superaríamos o impasse da data, contribuindo assim para uma solução 

harmônica que atenderia ao interesse de todos. Um documento que se aprova numa 

determinada data não fica impedido de ser retificado, corrigido. Queria manifestar antes da 

votação essa proposta, para que votássemos agora e eventualmente se houvesse alguma 

correção, estaríamos respeitando a data necessária que já veio encaminhada pela ouvidoria. E 

se houver uma coisa a ser feita, não estaríamos ultrapassando o limite legal. Manifestação da 

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

conselheiro Nelson.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu já tinha manifestado à senhora e à conselheira Rosa e queria votar com 
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relação a matéria. Fiz algumas ponderações, que foram compreendidas por Vossa Excelência e 

por todos. E eu não teria nenhuma dificuldade para acompanhar e votar. Da minha parte, 

estou à disposição para votar a matéria agora para que seja cumprido o prazo determinado, 

não tenho absolutamente nenhum tipo de dificuldade. Se for o caso, se tiver sugestão de 

alteração, poderá ser feito a qualquer tempo, isso em todas as matérias como disse o 

conselheiro Nelson, está aberto democraticamente para dialogar discutir e votar, como já 

ocorreu na Lei Orgânica, no próprio regimento, não vai ser diferente com essa proposição. 

Fico à disposição para votar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, recentemente votamos uma matéria que tinha urgência 

que foi a revista eletrônica da Procuradoria. E nós pactuamos aqui no plenário que, se fosse 

necessário, no momento oportuno faríamos algumas emendas, eu até fiz uma. Mas isso não tem 

pressa. Hoje eu entendo que é necessário votarmos e aprovarmos essa matéria. Eu olhei a 

carta, achei muito elaborada, no que eu pude ver até então tecnicamente perfeita. Eu estou 

pronto para votar hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Da mesma forma, temos prazo, cronograma, aprovamos a carta hoje e, 

eventualmente, alterações poderão ser feitas futuramente, não vejo problema algum na 

aprovação. Manifestação da Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Presidente, apenas gostaria de frisar que minha relação com a carta de serviços está 

intimamente ligada à lei número 13.460/2017 que dispõe sobre a participação, proteção e 

defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos e da administração pública, que alterou 

algumas condutas da ouvidoria. Está intimamente ligada à ouvidoria. Por isso a ouvidoria se 

preocupou em alertar a gestão em relação a entrada em vigor dessa lei e providenciamos o 

ajuste do nosso regulamento, que foi distribuído aos senhores conselheiros na sessão passada. 

E trabalhamos nos serviços da ouvidoria e foi só. Os demais serviços descritos por cada 

unidade foi providenciada pela administração de cada unidade, nós apenas alertamos ao 

prazo, a necessidade de se concluir em função do prazo. Foi tudo conduzido pela presidência. 

Eu concordo em face à urgência da matéria que seja julgada hoje. Manifestação da 

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

eu quero agradecer a todos os conselheiros e a doutora Rosa que junto a ouvidoria nos alertou 

e a partir de então determinamos a todas as unidades desta Corte de Contas. Para se chegar a 
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esse resultado passou por todas as unidades, inclusive por revisão. Nós tivemos que fazer uma 

revisão e somente ontem tivemos a oportunidade de concluir esse trabalho. Por conta dessa 

situação é que nós apresentamos aos conselheiros no início da sessão, entendendo que na 

próxima terça-feira passa ao início da vigência desta lei, 13.460/2017. Eu agradeço a 

compreensão de todos os senhores conselheiros dessa situação fática dessa realidade. Está em 

votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Fico 

satisfeito com a posição de Vossa Excelência do plenário, quero cumprimentar a equipe que 

elaborou esse trabalho, a gente vê que houve uma dedicação e espero que dê os frutos que 

todos nós estamos desejando para este Tribunal. Voto com muito agrado na aprovação dessa 

documentação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: De acordo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, eu já manifestei a minha concordância com a matéria. Só quero 

cumprimentar a equipe de Vossa Excelência que a elaborou e dizer que entendo essa carta ser 

da maior importância para a sociedade paraense. As instituições precisam interagir melhor 

com a sociedade, temos que ter uma linguagem mais simples e direta, porque a sociedade 

precisa entender que a instituição está a serviço dela. Esta cartilha é um bom indicativo, está 

bem didática apesar de ser técnica. As informações estão claras, é um bom caminho que está 

apresentando nesta trilha que estamos trabalhando de fortalecer o controle social. 

Cumprimento Vossa Excelência, parabenizo a equipe e fico muito feliz de votar essa matéria 

que é importante para a instituição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: De mesmo modo, eu quero cumprimentar a equipe que elaborou um 

serviço de qualidade em tão pouco tempo. A partir do momento que disponibilizamos a carta 

de serviços ao usuário, o tribunal está vinculado aos serviços que aqui disse que se propõe. E 

qualquer divergência ou não entendimento por parte do usuário, que é o cidadão comum, tudo 

isso vai desaguar na ouvidoria capitaneada pela conselheira Rosa. É importante que a Casa, e 

isso a conselheira Rosa já frisou, todos participaram na elaboração. Esse espírito que levou a 

elaboração tem que ser mantido no sentido de que a gente não deixe a peteca cair, esse serviço 

que aqui afirmamos que vamos fazer, permaneçam com a qualidade que é inerente a nossa 

Casa. Eu voto com a proposta. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Parabenizando todos os envolvidos na elaboração do projeto, 
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eu aprovo a carta nos termos que foram apresentados. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sempre se diz na vida que 

tudo está bem quando acaba bem. O Conselheiro Odilon me fez recordar de um fato, o Tom 

Jobim se inspirava muito no maestro Villa Lobos, ícone da música brasileira, e às vezes ele 

ficava embevecido, admirado, que havia um barulho muito grande e o maestro continuava 

compondo. Ele perguntou ao maestro e ele respondeu, “é que nós temos dois ouvidos, o interno 

e o externo”. Hoje eu quero cumprimentar a ouvidoria no sentido de ter escutado todos os 

anseios e as manifestações internamente para posteriormente, com o ouvido externo, receber a 

demanda da sociedade. Pedindo perdão pela brincadeira. Parabéns conselheira Rosa também 

por sua atuação. A matéria deliberada foi consubstanciada na Resolução nº 19.010, desta data. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: A nossa carta de serviços foi aprovada por unanimidade, essa resolução deve ir para 

o Diário Oficial e já na terça-feira a SETIN já terá a responsabilidade de formatar para na 

terça estarmos com a missão cumprida. Também essa presidência na sessão passada, de 

acordo com todos os conselheiros, ficamos de votar hoje a matéria no que diz respeito ao 

PETI. Nós tivemos umas emendas propostas pelo conselheiro Luís Cunha que foram 

exaustivamente discutidas, acordadas entre os técnicos da TI e hoje o conselheiro André 

apresentou uma emenda aditiva. Eu gostaria de ler ao plenário e saber se concordam com a 

emenda para que possamos acrescer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ao que eu sei, a emenda apresentada, a despeito de algumas 

observações, tenho a impressão que ela já está assinada por todos nós, de maneira de que já 

há a manifestação formal que nós concordamos com a emenda dele. Acredito que não precise 

mais fazer a leitura. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: É verdade, ela já está assinada por todos e também uma observação 

do conselheiro Luís, onde está escrito Comitê de TI, Comitê diretivo de TI, mas isso é uma 

questão formal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, eu gostaria só de informar que conversei esse assunto da minha 

observação com o secretário de TI de Vossa Excelência; e ele também está de acordo. É 

técnica legislativa, isso não altera a essência do plano estratégico, ele está aqui para 
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comprovar isso. Não é uma emenda é uma observação, só para melhorar o texto e ficar 

melhor. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu vou submeter aos senhores conselheiros à deliberação plenária o Plano 

Estratégico de Tecnologia da Informação, PETI 2018/2022, bem como a proposta de resolução 

que consubstancia a decisão. Ressalto que esta ação é uma continuidade do trabalho iniciado 

na gestão do conselheiro Luís Cunha e, ainda, que a proposta foi desenvolvida por um grupo 

de trabalho composto por 11 servidores, representando as diversas unidades do Tribunal, 

posteriormente aprovada pelo Comitê Diretivo, sob a presidência e a coordenação do senhor 

conselheiro Nelson Chaves, coordenador de tecnologia da informação, tendo sido acatadas 

parcialmente as emendas apresentadas pelo conselheiro Luís, que exaustivamente foram 

discutidas. Estamos apresentando e agora esse acréscimo que foi apresentado pelo conselheiro 

André Dias nesta manhã, já com o apoio e subscrito por diversos conselheiros, por todos. Eu 

coloco em discussão a matéria. Manifestação do Excelentíssimo Senhora Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu quero antes da discussão dizer que a gente tem acompanhado 

bastante exaustivamente esses entendimentos todos. Primeiro ponto, sinalizar para o plenário e 

para todos como deve ser o trabalho fundamentalmente em qualquer instituição pública, é um 

trabalho que tem que ter o rótulo da impessoalidade, ele não pode ser fotografado como 

trabalho do A, B ou C. Gostaria de fazer esse reconhecimento ao conselheiro Luís Cunha no 

momento que passou pela presidência, a equipe dele que tem pessoas da mais alta competência 

e, particularmente da minha parte, o maior apreço. Obviamente, algumas argumentações 

eminentemente técnicas, até por uma questão de sinceridade, devo dizer para começar de mim 

que sou coordenador da área formalmente, que nós não detemos; e o mais versado aqui na 

área é o conselheiro Odilon que sempre dá o brilho da sua inteligência, também conversando 

com o Carlos, quero louvar muito o trabalho dos integrantes da secretaria de Informática, 

como também o apreço e o reconhecimento. Eu interpreto assim que há uma continuidade de 

alguma coisa que vem sendo plantado, conselheiro Cipriano também na presidência dele deu 

alguns passos significativos nessa direção e eventualmente pode não se chegar a uma coisa que 

haja uma unanimidade em determinados pontos. É possível que aconteça. Mas eu tenho certeza 

que foram esgotados todos os meios corretos, sensatamente, calmamente, no desejo de se 

encontrar a melhor solução possível para que o tribunal possa, de fato, caminhar nesse 
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sentido, já que não podemos ficar parados, especialmente na questão da informática. As coisas 

modificam-se do dia para noite. Quero louvar o esforço de todos aqueles no passado, no 

presente, que se empenharam nesse sentido e aqui penso que não se deve encarar como 

nenhuma disputa alguma divergência que possa ocorrer. É a tentativa de encontrar o melhor 

caminho que, se pudermos fazer isso à unanimidade, muito bem. Se não, pelo menos que a 

maioria possa tomar uma decisão responsável naquilo que vai ser debatido no interesse 

coletivo da instituição. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência tem grande responsabilidade nessa área da 

tecnologia da informação e tudo está sob sua coordenação. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero ter a humildade de reconhecer que 

eu sou apenas um canal de comunicação com Vossa Excelência recomendando ao nosso 

secretário da Informática, para dizer que nenhum momento ele tenha qualquer dúvida e 

procurar qualquer conselheiro para se instruir melhor a respeito da condução do processo e 

também aprender. Porque ele tem a parte tecnológica, mas tenho estimulado a cada um, vá, 

procure, escute a reivindicação, as colocações, para que a gente possa encontrar. Nós não 

escutamos discutindo aqui nada do ponto de vista pessoal, queremos encontrar o caminho. A 

coordenação técnica é inteiramente da equipe lá, uma equipe qualificada, diligente, 

trabalhadora, de forma que estamos procurando fazer apenas o que acho que seja positivo 

para a condução desse trabalho. Agradecer sempre de forma aberta e ratificar o apoio que a 

presidência tem concedido. Em nenhum momento que as reivindicações chegam a Vossa 

Excelência e sua equipe, tenho que congratular também Josué, Elias, a Secex da Ana, enfim, 

todas as pessoas que são chamadas a colaborar, houve isso. É um trabalho volumoso, muita 

conversa, algumas divergências, isso é natural que aconteça, dificilmente um trabalho desse 

vai ter uma visão unânime. Tanto eu quanto o conselheiro Luís estávamos no sentido de 

encontrar um caminho que apare qualquer tipo de aresta que dificulte o serviço, o objetivo 

comum é fazer um trabalho que atenda aos interesses do Tribunal. Eu quero agradecer essa 

gentileza de todos com a nossa coordenação para melhorar o trabalho e tenho certeza que será 

muito positivo para o Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, minhas palavras são de reconhecer o empenho de Vossa 

Excelência e do conselheiro Luís Cunha, no sentido de estudar uma matéria importante, onde 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 916

havia sugestões de mudança. Vossa Excelência, presidente, esgotou todas as possibilidades, 

trouxe ao plenário algumas vezes, retirou de pauta, foi buscar o entendimento. Da mesma 

forma, o conselheiro Luís Cunha encaminhou as sugestões para os conselheiros, conversou 

com a equipe técnica. Ou seja, a matéria foi amplamente discutida entre os técnicos que 

parabenizo também, a equipe do conselheiro Luís Cunha e a de Vossa Excelência, pela 

maturidade, pelo crescimento do entendimento como disse o Nelson. Não há aqui vencedor, 

perdedor, pelo contrário. É nesse sentido que eu prezo, peço que façamos com a matéria essa 

busca do aprimoramento. Tenho certeza com a liderança de Vossa Excelência, presidente, na 

condução desse processo foi extraordinária. A contribuição do conselheiro Luís Cunha, desde 

o começo quando ele iniciou esse processo e hoje com a maturidade de vocês dois, tenho 

certeza que o trabalho ficou ainda melhor. Então gostaria de dizer os parabéns e o 

cumprimento pela contribuição que nos deram. Conselheiro Luís Cunha parabéns a você, a 

equipe de Vossa Excelência que vem conduzindo esse processo. O conselheiro Nelson fez o 

registro que a gente sempre fala aqui, é impessoal essa questão, a gestão passa de um 

presidente para o outro, de um gestor para o outro. Assim deve ser o estado, nas prefeituras e 

no Tribunal de Contas. Conselheira Lourdes como fez comigo, dando continuidade a diversos 

projetos nosso, eu dei continuidade a projetos dela. Porque não é meu, é do Tribunal. 

Parabéns a Vossas Excelências no sentido de que é uma demonstração clara de entendimento, 

amadurecimento. Foram esgotadas todas as possibilidades e com certeza a gente vai estar 

juntos para contribuir no que for possível. Eram essas minhas considerações. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu também 

aproveito para cumprimentar aqui o nosso procurador, ainda não tinha dado bom dia a Vossa 

Excelência, que eu gosto de cumprimentar falando, ele sabe o quanto eu o admiro, quero bem, 

torço muito pelo sucesso dele no trabalho. Eu primeiro quero agradecer as falas do 

Conselheiro Nelson e Cipriano, fico feliz em ouvir comentários assim sobre uma matéria que 

hoje é a responsabilidade de estar à frente o Nelson Chaves. Essa área de TI é extremamente 

técnica. Eu procurei nos dois anos que fui presidente me dedicar para tentar dar meu melhor e 

ver se a gente evoluía numa área que estamos atrasados há quase 20 anos. Porque a área de TI 

tem uma velocidade de fórmula um e temos que acompanhar isso. Tenha certeza, conselheiro 

Cipriano, que muita coisa da gestão de Vossa Excelência eu levei em conta, aproveitamos. 
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Inclusive, o termo de referência para o processo eletrônico que foi licitado eu levei em conta o 

da gestão de Vossa Excelência, eu só acrescentei algumas coisas. Sinta o nome de Vossa 

Excelência em muitos pontos. O que estamos fazendo hoje? Quero destacar esse momento da 

instituição, do pleno, da maturidade, da compreensão, do respeito, porque eu me debrucei 

sobre a matéria que é um planejamento estratégico que vai até o ano 2022 de uma área 

específica da casa que é TI. Imaginemos nós que a gente chegasse em nosso gabinete e ao 

sentar em frente à nossa mesa de trabalho, tentássemos ligar nosso computador e ele não 

funcionasse. Como seria a casa sem um computador funcionando? Isso é a área de TI. Ela é 

essencial, porque cuida de tudo, se ela não funcionar bem a casa para. Numa sessão anterior, 

o conselheiro Julival fez uma prestação de contas de um evento que eles foram em Brasília e 

ele fez uma apresentação que ele citou três palestrantes. Um deles falou especificamente da era 

digital, da questão de TI na administração pública, mas dois outros que tinham palestras 

diferentes, também deram ênfase à importância desse crescimento digital na administração 

pública. Estamos na era digital, não tem como fugir disso. Olhe nossa mesa, cheia de papeis. 

Estou com um processo no meu gabinete de 29 volumes – um processo. Nós vamos acabar com 

isso com o processo eletrônico. Eu vou cumprimentar a presidente pela abertura que Vossa 

Excelência deu para gente primeiro apresentar a emenda e segundo discutir. Eu apresentei seis 

emendas, fiz minhas ponderações, num primeiro momento foram acatadas duas emendas. Eu 

ainda estava incomodado, propus a presidência uma reunião de trabalho entre o secretário da 

minha gestão Claudio Vinagre, a quem eu quero cumprimentar e agradecer toda ajuda que tem 

me dado, me assessorado nesta área e o secretário da gestão atual de Vossa Excelência, o 

doutor Carlos Gomes. É importante a Casa tomar conhecimento: eles há dois dias sentaram no 

gabinete da presidência, uma reunião que foi iniciada às 10 horas da manhã e foi encerrada 

por volta das 14h30min. Uma reunião demorada, muito bem conduzida pelo chefe de gabinete 

de Vossa Excelência, doutor Josué, um debate difícil, profundo, porque eles são técnicos e cada 

um tem a sua visão de TI e eles conseguiram chegar a um bom termo. Hoje estamos votando 

uma matéria que posso dizer que tecnicamente foi bem discutida por quem bem entende do 

assunto e nos respaldaram para que pudéssemos aqui estar votando com tranquilidade. O que 

nós fizemos aqui foi o exercício da democracia, do debate, valorizando a inteligência dessas 

pessoas que conhecem do assunto e conseguimos chegar num bom termo, encontrar o melhor 
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caminho. Parcialmente fui atendido, mas conseguimos contemplar cinco das emendas que eu 

apresentei, isso é muita coisa, estou satisfeito e quero agradecer. Ainda na sessão de hoje uma 

ponderação apresentada pelo conselheiro André Dias o colegiado entendeu necessário 

aprovar, eu fiz uma pequena observação de questão legislativa, o pleno entendeu oportuno. É 

um momento para festejar uma decisão grande de todos nós aprovando uma matéria para a 

instituição que vai entrar nas futuras administrações, de um assunto que eu considero da maior 

importância hoje para o TCE, que é esse avanço na era digital, para que amanhã estejamos 

aqui no nosso computador. Vai chegar uma hora que cada conselheiro presente, os substitutos, 

o MP, todos estarão em seu computador, votando, em perfeita consonância com esse momento 

digital, administração digital, julgamento digital, tudo eletronicamente funcionando na Casa. 

Então, senhora presidente, voto de acordo e fiz o comentário por achar oportuno, é importante 

para cada servidor da casa ouvir porque hoje foi o assunto TI, mas vale para qualquer assunto 

da casa, ouvir o contraditório, debater. É esse sentimento institucional que dominou todos nós, 

fico muito feliz de concluirmos dessa forma a votação dessa matéria que é o plano estratégico 

de tecnologia da informação. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora presidente, senhores conselheiros. Todos estão 

satisfeitos, isso é importante porque isso se constrói mediante uma dialética, um diálogo 

extremamente salutar e inerente a maturidade institucional que cada órgão da administração 

pública deve ter. Eu também estou satisfeito e cumprimento todos os que se envolveram no 

assunto e demonstraram habilidade para contornar eventuais divergências, que na verdade, em 

último plano, o desejo maior é a missão da casa e a visão que se deseja e que se quer atingir. 

Eu aproveito os comentários do conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência já percebeu lá no 

Supremo Tribunal Federal, algumas ações têm 4 mil, 5 mil folhas. O fato de nós termos um 

processo eletrônico não faz com que deixemos de ter 4 mil páginas na tela, só não vamos 

imprimi-las. Eu ainda não consegui me habituar a ler livros em “tablet”, prefiro papel, mas 

isso é uma questão de costume. A era digital está aí, é a quarta revolução industrial, é 

inevitável, precisamos caminhar para isso. Eu já fiz algumas reivindicações à secretaria, 

montar e desmontar o notebook como fazem alguns conselheiros acho muito inconveniente. 

Deveríamos ter uma telinha já com um teclado. Às vezes em uma discussão, precisamos 

consultar um livro e para nós facilitaria muito. Mas eu compreendo que é uma questão de 
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transição, passa por investimentos na casa e as prioridades são outras. Isso tudo para lembrar 

que precisamos caminhar o aculturamento nosso, inclusive, devemos iniciar essa transição 

desde já. Eu não trago notebook para cá, porque já trago os votos, mas eventuais dúvidas 

poderiam ser sanadas de plano, uma jurisprudência citada, já traria e resolveria o assunto. No 

mais, presidente, cumprimentando a todos, cumprimentando Vossa Excelência, a habilidade 

com que lidou com o assunto, todos estou de parabéns. Estou plenamente satisfeito como os 

outros conselheiros. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Eu também, presidente, cabe-me apenas subscrever e ratificar as 

manifestações de todos os que me antecederam, uma vez que são uníssonas. Portanto, gostaria 

de parabenizar Vossa Excelência pela condução sempre conciliadora, respeitosa com todos 

nós, comprometida com a excelência do serviço público prestado por este Tribunal. Louvar o 

trabalho da presidência atual, do seu coordenador de informática, o doutor Nelson Chaves, a 

presidência anterior, doutor Luís Cunha, coordenador anterior, Cipriano Sabino. A origem 

desse trabalho remonta da época da gestão do conselheiro Cipriano. E também parabenizar os 

demais departamentos e órgãos desse tribunal envolvidos, a equipe da Setin, o secretário 

doutor Carlos, parabenizar a equipe da gestão anterior também. Demais áreas envolvidas 

também, inclusive a chefia de gabinete da presidência, que conduziu de uma maneira louvável 

a situação, secretaria de Administração, de Planejamento, a Secex, todos os técnicos. Todos 

nós sabemos que essa área é específica, foi muito importante o esclarecimento dos técnicos 

conhecedores da matéria que nos ajudaram a entender, todos juntos contribuíram com sua 

inteligência, seu bom senso, a conduta democrática para o aprimoramento do Tribunal nessa 

área de tecnologia de informação do tão almejado processo eletrônico. Parabéns a todos. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Vamos dar início a votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Voto obviamente favorável, tenho a honra de estar lá na coordenação. 

Especialmente quero me dirigir ao conselheiro Luís Cunha pelas conversas que tivemos a 

respeito disso. Algumas coisas a vida permitem que a gente veja, que um exemplo significa 

mais do que mil palavras. Muitas vezes um passo atrás não significa uma perda, a vida se faz 

de entendimento e quem entra numa circunstância que acontece alguma divergência, nem 

sempre quem recua vai se considerar um perdedor. Às vezes um recuo, uma aparente 
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modificação de opinião engrandece. Nós tivemos um fato hoje aqui, um voto do conselheiro 

Cipriano. Rapidamente se chega a um consenso, não houve perdedor no plenário numa decisão 

como essa. Então esse amadurecimento que nós tivemos, pensamos que um assunto técnico 

íamos ter pouca substância, O grupo técnico que o assessorou é merecedor da mais absoluta 

confiança dele como seria minha também, não tenho nenhuma objeção a fazer. E há uma outra 

equipe técnica da conselheira Lourdes, eventualmente eu como coordenador, pugnando numa 

outra direção, em determinados casos. Não há derrota numa situação como essa, nós 

obtivemos o melhor resultado de ser obtido nessa circunstância e quem ganha com isso é nossa 

instituição. E o exemplo que a intransigência não leva a lugar nenhum. Eu queria por uma 

questão de justiça, quero parabenizar o conselheiro Luís Cunha pela atuação, pelo 

entendimento, pelo desejo de encontrar o melhor caminho. Voto na proposta apresentada por 

Vossa Excelência ao plenário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson, Vossa Excelência é o condutor 

responsável por essa ação na Corte e teve nesse trabalho o condão de condutor para que 

chegássemos a esse momento. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: De acordo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu quero novamente agradecer as falas. Foi bom ouvir tudo isso, porque eu quero 

valorizar a grandeza, o pensamento com a instituição. Foi o que aconteceu aqui hoje, porque 

eu vou me dedicar sempre para a instituição avançar. De repente pode parecer uma utopia, 

não. Eu acredito que chegaremos no nível de excelência, tomara que não demora, nossa 

instituição precisa disso. Hoje o que fizemos aqui foi muito bonito e muito grande e essa 

grandeza está em cada um de nós aqui. Por isso, conselheiro Nelson, gostaria de agradecer a 

Vossa Excelência que nunca criou uma dificuldade, foi um facilitador. Por isso chegamos num 

bom termo, Vossa Excelência deu carta branca à presidência, a mim, para podermos discutir e 

evoluir. Hoje estamos celebrando o resultado de tudo isso. Não teve vencedor nem perdedor, 

quem ganhou foi a instituição com um projeto bem discutido – o resultado é o consenso e o 

entendimento. Então, estou de acordo. E novamente muito obrigado. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De acordo. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo. A matéria 
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deliberada, foi consubstanciada na Resolução nº 19.011, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Conselheiro Odilon Teixeira. Conselheira Rosa Egídia. Esta presidência agradece 

muitíssimo a todos, ao conselheiro Nelson, Cipriano, Luís, Odilon, Rosa, às equipes nossas 

e a de Vossa Excelência que também colaborou bastante, tiveram a sensibilidade. À Setin 

em nome do Carlos, à doutora Lilian pelo planejamento. Foi tudo de acordo como deve 

realmente ser. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Esta presidência gostaria de dizer, 

acredito que já é de conhecimento de todos, de um decreto do governo, nós já tínhamos 

discutido administrativamente, em compensar o horário de amanhã. Nós estamos 

vivenciando o momento da Copa, da nossa Seleção. Amanhã às 9 horas nós teremos o 

nosso Brasil disputando um momento decisivo e todos os brasileiros estarão torcendo pelo 

sucesso da nossa nação. Amanhã, então, não haverá expediente. Nós havíamos pensado em 

compensar na próxima semana. Como houve um decreto governamental para todos os 

órgãos estaduais, não teremos compensação. Na próxima semana também será assim de 

acordo com o decreto, trabalharemos até às 13 horas. Posteriormente, de acordo com a 

posição, vamos tomando o melhor caminho para a nossa oportunidade de assistirmos e 

torcermos para nossa seleção e administrar o nosso trabalho. As quatro horas que já temos 

para compensação levaremos para outras oportunidades, essas se mantém. Depois de 

amanhã eu renovo o convite para o Arraiá da Astcemp que acontecerá na nossa 

Associação, início às 9 horas, mas será o dia todo. Conselheiro Luís estará disputado a 

final do campeonato, o time do conselheiro Daniel já saiu, mas mesmo assim Vossa 

Excelência estará lá torcendo com toda a equipe. Nós convidamos a todos os conselheiros, 

conselheiros substitutos, procuradores, servidores e servidoras dessa Corte, colocar sua 

roupa a caráter e ir na nossa associação prestigiar o Arraiá dos servidores dessa 

instituição. Estou apenas relembrando, já convidei. Vai ter quadrilha, forró, comidas 

típicas, levando também nossa família. Todos estão convidados para estar lá sábado a 

partir da manhã compartilhando desse momento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu, na terça-feira passada, não tive a 

oportunidade de ficar até à conclusão dos trabalhos. Mas eu queria me manifestar em 
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relação ao nosso querido amigo e ex-presidente conselheiro Cipriano pela finalização 

positiva da missão que lhe foi outorgada por Vossa Excelência com anuência do plenário 

no que se refere à Lei Kandir nos entendimentos junto ao Tribunal de Contas da União. 

Pelo relato que ele fez no plenário, há o engajamento completo do TCU nesta missão que 

fortalece o estado do Pará. O conselheiro Cipriano me colocou em viva voz com o 

conselheiro Sebastião Helvécio, ex-presidente do instituto Rui Barbosa, hoje ocupa vice-

presidência e que houve uma atuação extremamente favorável a esta Casa no momento em 

que o conselheiro designou a coordenação para o Tribunal de Contas do estado desse 

trabalho que visa reduzir as desigualdades nos repasses financeiros a esse estado. Eu vi 

pelas notícias, pelas matérias a dimensão e acho que alguma coisa que foi nascida aqui no 

plenário, a intenção do Tribunal participar, a designação do Cipriano para ir lá em nome 

do Tribunal, o destaque que foi dado ao estado do Pará, isso conclui de uma maneira 

extremamente auspiciosa esta missão. Esperamos que o prosseguimento desses 

entendimentos possa contemplar o nosso estado e a todos os outros que se sentem 

injustiçados pela Lei Kandir. É o que a gente viu de uma providência extremamente 

positiva, que foi o TCU recolher as manifestações dos tribunais estaduais, isso dá um 

destaque. Digo sempre ao conselheiro Cipriano que isso é uma pauta permanente, embora 

vá ser decidido num primeiro momento, mas isso haverá ainda ao longo do tempo para que 

a desigualdade seja reduzida e até superadas. Gostaria de parabenizar o desempenho de 

Vossa Excelência que nos representou muito bem nesses entendimentos em Brasília, 

especialmente junto ao Instituto Rui Barbosa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quero apenas agradecer a gentil palavra 

do conselheiro Nelson. Eu me lembro de muita conversa com o conselheiro, da motivação 

que ele me dá no sentido de continuar isso. É uma luta difícil, a própria lei está aí há 22 

anos e essa questão começa a se afunilar. Esperamos que o estado do Pará receba 

justamente a sua devida compensação e o conselheiro Nelson é um dos que me incentiva 

com relação a essa questão, dando sugestão, apoiando e tudo mais. A referência que ele fez 

ao conselheiro Sebastião Helvécio, que fez o lançamento dessa questão, foi uma proposição 

– o conselheiro Sebastião esteve aqui num fórum e o conselheiro Nelson conversou com ele 
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dizendo para ele que o instituto Rui Barbosa deveria se preocupar com essa questão e ele 

como presidente criou a comissão. Nosso decano aqui, o mais experiente, que nos ajuda, 

ajudou a pensar nessa questão, o instituto foi motivado a fazer isso que recebeu e agradece 

até hoje. Nós tivemos com o conselheiro Sebastião esse contato, dele demonstrando o 

carinho que tem pelo estado do Pará. Foi nesse fórum que surgiu o embrião disso e aí que 

veio o convite à presidente para que ela participasse na coordenação nesse sentido, e ela 

decidiu indicar o meu nome que eu tento honrar. Eu tenho que agradecer as gentis 

palavras do conselheiro e acho que o Tribunal participa dos grandes temas do estado, das 

grandes questões. Como bem disse o conselheiro Odilon, nossa missão constitucional, mas 

também temos que cuidar da arrecadação do estado, é importante, talvez comece tudo aí. 

Acompanhar a arrecadação, renúncias de receita, como é que está entrando dinheiro, está 

tendo prejuízo, não está. O que o Tribunal pode fazer para ajudar, apresentar o prejuízo 

para a nação que o estado está tendo. Enfim, a coisa está se desdobrando e eu quero 

agradecer a todos. Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de lembrar e pedir 

aos gabinetes dos conselheiros, isso passou no conselho consultivo, o curso de reforma da 

previdência social que vai acontecer na ECAV, dias 26 e 27. A facilitadora é Vanessa 

Rocha Ferreira e está previsto para a sala de aula, vai ser das 9 às 13 horas, nos dois dias. 

Entretanto, se a demanda for além do que comporta a sala, se transferirá para nosso 

auditório. Então todos os nossos conselheiros, conselheiros substitutos, os servidores 

especialmente da Secex, estão convidados, MP se também quiser mandar algum servidor. 

Curso reforma da previdência social, são as novas regras de previdência, algumas 

situações que vão ser debatidas e discutidas nesse curso. Todos estão convidados para 

designar servidores e os servidores estão convidados para participar desse momento. Nós 

gostaríamos que tivesse o interesse de assessores ou mesmo de conselheiros. Agradecendo 

a presença dos excelentíssimos conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, 

André Dias, Odilon Teixeira, Rosa Egídia, também ao nosso procurador representando o 

Ministério Público de Contas, doutor Stanley Botti, aos conselheiros substitutos doutor 

Julival, Daniel e Edvaldo, aos nossos jurisdicionados, aos procuradores e procuradoras, 
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advogados, contadores, economistas e demais profissionais. Aos nossos servidores e 

servidoras da Corte de Contas e do Ministério Público. Agradecemos também aos nossos 

amigos e amigas internautas que nos acompanham todas terças e quintas através das redes 

sociais.  E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, 

declarou encerrada a sessão às doze horas e três minutos (12h03min) e mandou que eu, 

Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 21 de junho de 2018. 
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