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Nº 5.565 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de julho 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, 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 Patrick Bezerra Mesquita, reuniu-se 

o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada 

nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, 

início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno 

representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 

sessão. Justifico as ausências do Conselheiro André Teixeira Dias em tratamento de saúde e 

conselheira substituta Milene Dias da Cunha em gozo de férias. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia três (03) de julho 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 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, a Presidência informou ao plenário a 

exclusão da pauta de julgamentos  dos Processos nºs 2013/50844-5, 2013/53308-9, 

2015/50602-1; 2011/51000-5; 2012/50630-9; 2007/52365-9; 2007/52386-3; 2012/52459-2 e 

Processo nº 2013/51723-1 em virtude da ausência do relator. Logo após, solicitou o seguimento 
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da sessão, oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2011/50388-1, que 

versa sobre a prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras 

Publicas, exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade de Ana Suely Maia de Oliveira e 

de José de Andrade Raiol, Procuradora Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o digno 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela MPC: irregularidade das contas com devolução do valor glosado para os 

responsáveis supracitados, sem prejuízos das demais sanções previstas no regimento. A seguir, 

a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

voto para julgar as contas irregulares, condenando a senhora Ana Suely Maia de Oliveira a 

devolver ao erário a importância R$ 139.294,15 (cento e trinta e nove mil, duzentos e noventa e 

quatro reais e quinze centavos) aplicando-lhe as multas de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),  

pelo dano ao erário  e R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela infração à norma legal; 

condenar o senhor José de Andrade Raiol a devolução da importância de R$ 2.289.321,21 (dois 

milhões, duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais, vinte e um centavos), 

juntamente com as multas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano ao erário e R$ 2.000,00 

(dez mil reais)  pela infração à norma legal. 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 

2015/50841-3, Tomada de Contas instaurada na Câmara Municipal De Bragança, responsável 

Wallailson José Guimarães Pereira, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o digno 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela irregularidade das contas com devolução do valor apontado no parecer ministerial, 

com aplicação de multa regimental e considerada inabilitação do responsável para o exercício 

do cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual por até cinco anos, 

além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
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ou creditícios, de forma direta ou indireta, pelo prazo de até três anos. A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

contas irregulares, ficando o responsável supra na obrigação de devolver aos cofres públicos 

estaduais a quantia, devidamente corrigida monetariamente, de R$ 4.089,75 (quatro mil, oitenta 

e nove reais, setenta e cinco centavos), juntamente com as multas de R$ 907,00 (novecentos e 

sete reais) pelo débito apontado, de mesmo valor pela grave infração cometida à norma legal e 

idem pela instauração da 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/50865-4, Recurso de Revisão interposto por Pedro Paulo Souza De Almeida, Procuradora 

Iracema Teixeira Braga, Relator Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2014/51614-3, 2014/51645-0, 2014/51651-8 e 2014/51661-0, Atos 

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

Procuradores Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti Fernandes, Deíla Barbosa Maia, Relator 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o digno representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para extinguir os feitos sem resolução de 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 da 

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

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

da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50763-7, Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, Procurador 

Felipe Rosa Cruz, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o digno representante do 
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Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

indeferimento do registro, com determinações à Polícia Civil e à SEAD. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir o registro do contrato da servidora Viviane do Carmo Santos e 

determinar a extinção sem julgamento de mérito do registro do contrato da servidora Fabíola da 

Silva Alvarez. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiros Nelson 

Luiz Teixeira Chaves divergiu da relatora, acompanhando o parecer do Ministério Público de 

Contas; Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou a divergência; 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou a relatora; Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira acompanhou a divergência; a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira acompanhou o voto da relatora. Em havendo empate na votação, a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de 

qualidade no sentido de acompanhar a Relatora. A presidência proclamou o Resultado: Voto da 

relatora foi o vencedor pelo voto de desempate. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2008/53028-5, 2011/50623-4 e 2013/52213-0, que tratam dos atos de 

Aposentadoria em favor de Maria das Graças Almeida Ferreira, Alice Cavalcante Lopes e 

Francisco Ferreira de Oliveira, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira 

Victer, sob a relatoria do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das 

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

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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. 

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

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/53553-0, que trata o ato de 

Aposentadoria em favor de Raimundo Barros da Costa, Procuradora Deíla Barbosa Maia, sob a 

relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o digno representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 
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parecer escrito nos autos, opinou 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, os Excelentíssimos Conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino acompanharam o relator, tendo sua Excelência 

o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, invocando preceito regimental, solicitado vistas dos 

autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se 

foram anunciados os Processos nºs 2009/50225-2, 2013/50791-9 e 2013/50908-4, que 

agasalham os atos de Aposentadorias em favor de Maria Gicerda Tavares da Veiga, João do 

Carmo Barbosa e Raymundo Nazaré Magno de Araújo, Procuradores Deíla Barbosa Maia, 

Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria do Conselheiro Substituto Daniel 

Mello. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o digno representante 

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

deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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. 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 foram anunciados os Processos nºs 2009/50303-0 e 

2012/52392-0, que versa sobre os atos de Aposentadorias em favor de Josefa de Santana dos 

Reis e Rosana Pereira dos Santos, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira 

Victer, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o digno representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou 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 2012/52373-8, 

que trata do ato de Aposentadoria em favor de Valdenora Figueiredo de Andrade, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No 
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cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o digno 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 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.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora presidente, só para uma reflexão que eu gostaria de fazer. Bom dia a todos, 

presidente, doutor procurador, ilustre Conselheiros, substitutos. Qual o salário da médica, 

doutora Rosa? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes:  R$ 2.885, 08 (dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ora, vejam 

só, uma médica, fim de carreira, R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). É uma carreira que 

precisa do cuidado especial do Brasil. Nós vivemos uma situação fantasiosa, um médico dá não 

sei quantas horas aqui, porque precisa resultado no fim. Enquanto nós não tivermos uma 

carreira na saúde pública, com salários compatíveis, corretos. Ao mesmo tempo, para se 

prestar atenção na desigualdade entre os poderes nos vencimentos. A profissional, não a 

conheço, mas apenas para que a gente possa, e os outros tantos que nos ouvem, fazerem a 

reflexão necessária que podem atestar o porquê a saúde pública, uma profissional em final de 

carreira, com esses salários. Se formos falar de professor então, a lágrima é maior. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, aproveitando a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência, bom dia doutor 

Patrick, seja sempre bem-vindo, Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís Cunha, Conselheiro 

Odilon, Conselheira Rosa Egídia, nossos colegas de trabalho, Conselheiros substitutos, Julival, 

Daniel, Edvaldo, nossos colegas da secretaria. Bom a todos senhoras e senhores, internautas, 

sempre bem-vindos. Eu queria também, como o Conselheiro Nelson, doutora Rosa Egídia 

apresenta um voto que é importante essa reflexão. Se nós analisarmos, e o Tribunal podia até 

fazer um levantamento com relação a essa questão, para fornecer dados para o estado ou até 

para a sociedade de como essa situação se apresenta. É mesmo ainda pior a questão dos 

professores no estado, que entregam a vida a trabalhar e ao final tem esse prêmio, entre aspas, 
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como reconhecimento da sua importante dedicação a sociedade. Eu posso fazer uma reflexão, 

porque eu tenho uma irmã que é médica e ela é concursada e muitas vezes ela quis entregar e 

desistir. Por exemplo, no caso do interior do estado, é muito difícil um médico querer ir 

trabalhar. E vou falar aqui, Conselheiro Nelson, os prefeitos tem que dar um jeito. Porque o 

médico, pelo que ele recebe não quer ir. Não tem estrutura nenhuma, as condições são 

precaríssimas, em todos os sentidos, transporte, equipamentos, medicamentos, salários, todas 

as condições. Aí tem que dar um jeito de engendrar uma situação, essa que é a realidade, para 

arrumar algum tipo de apoio, muitas vezes escondido, para dar uma condição de dizer, pelo 

amor de Deus doutor, venha trabalhar no meu município. Aí eu não vou longe, em Belém do 

Pará, médico vai dar um plantão no pronto socorro do Guamá, imagina a situação. E lá no Vai 

e Vem é assaltado, o carro é quebrado, é uma situação muito delicada. Eu até agradeço o 

chamamento de atenção do assunto, porque essa é a realidade efetiva. Falando dos professores 

que também são assaltados e passam por dificuldades para servir a população. Então é 

realmente motivo de reflexão de pensamento essa questão. E acho que é uma boa ideia o 

Tribunal fazer um levantamento com relação as aposentadorias que recebem os médicos, os 

prefeitos, e algum tipo de serviço que seja considerado importante pela sociedade. Todos são, 

mas tem uns que dependem até da pessoa viver ou não, que é o caso do médico, pode salvar 

vidas. E mostrar o seguinte, a faixa etária de aposentadoria de um médico no estado do Pará é 

tanto e do professor é tanto. Uma média para mostrar que é realmente uma situação difícil. Eu 

comungo com a preocupação do Conselheiro Nelson, me chamou, me deu uma cutucada, isso é 

um problema grande e acho que não é só no Pará, com certeza é no Brasil inteiro. Mas o Pará 

pela sua peculiaridade das regiões, das distâncias, das estradas, dos rios, tem ainda uma 

situação maior. Eu quero cumprimentar a Conselheira Rosa e dizer, presidente, levando em 

conta as considerações feitas pelo Conselheiro Nelson, que é lamentável que um médico receba 

ao final da sua carreira uma aposentadoria neste valor, com reconhecimento, entre aspas. Sem 

detença, foi anunciado o Processo nº 2017/51798-0, que agasalha o ato de Aposentadoria em 

favor de Áurea Stela Gaia Cardoso, Procurador Stanley Botti Fernandes, sob a relatoria da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o digno representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito. Pausa. A 
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matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto promovendo a extinção do processo supra sem resolução de 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 da 

relatora. Imediatamente, foram anunciados os Processos nºs 2008/51985-0 e 2008/52807-9, que 

tratam dos atos de pensão em favor de Ana Alice Neves Rosa e Pedro Souza de Aviz, 

Procuradores Felipe Rosa Cruz, Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o digno 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

proposta de decisão no sentido de promover a extinção do processo sem resolução de 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 artigo 195, 

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Sem detença, foram anunciados os Processos nºs 

2008/52858-9, 2008/53519-8, 2009/52273-7, 2009/52316-1, 2009/52368-2, 2009/52469-6 e 

2017/50063-8, que versam sobre os atos de Pensão em favor de Maria Sélia Massena de Barros, 

Nivaldo França Gomes, Geogeth Alves dos Santos, Maria Izabel Oliveira Galvão, José Cláudio 

de Barros Cordeiro, Anselmo Costa Pinho e Maria Raimunda da Costa de Amorim, 

Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, que 

funcionaram sob a relatoria do Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das 

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

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros. 

Pausa. A matéria entrou na ase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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. 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do 
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Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste 

Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, 

foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da 

publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, 

Sua Excelência informou a respeito das matérias administrativas: Esta presidência comunica 

aos senhores Conselheiros que a proposta apresentada pela Conselheira Rosa Egídia, que 

trata da alteração e adequação ao regulamento da ouvidoria deste Tribunal à Lei 13.460 de 26 

de junho de 2017, porém o Conselheiro Odilon Teixeira apresentou contribuições verbais, 

como aperfeiçoamento do texto. Conforme o acatamento de todas as propostas, eu solicito a 

secretaria que apresente a nova versão e os senhores Conselheiros analisarão para terça-feira, 

dia 10, colocarmos em votação já com a versão consolidada. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Queria fazer uma sugestão aos 

colegas, se não houver nenhuma objeção. Eu acho que há uma convergência, se a Conselheira 

Rosa e o Conselheiro Odilon quiserem, a gente pode votar hoje. Não há necessidade, da nossa 

parte, pelo menos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Nós não somos os ouvidores, mas somos bons ouvintes. Eu escutei a manifestação do 

Conselheiro Cipriano Sabino, com a qual eu concordo inteiramente. Acho que não há nenhuma 

dificuldade de nós votarmos o texto apresentado pela ilustre Conselheira Rosa, com o 

acréscimo do eminente Conselheiro Odilon Teixeira. Até pela celeridade das coisas, nós 

poderíamos aprovar integralmente o que foi proposto aqui. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Gostaria de ouvir a 

Conselheira Rosa e o Conselheiro Odilon. Conselheiro Cipriano fez uma proposta, já que 

houve um consenso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Presidente, a proposta foi apresentada a todos os Conselheiros, não 

foi feita nenhuma alteração formal, mas por delicadeza, inclusive, do ex-ouvidor da Corte ele 

ressaltou alguns pontos que precisavam ser ajustados, com toda a pertinência. E nós acatamos 

todas as sugestões dele. A nossa sugestão foi que a senhora redistribuísse aos Conselheiros, 

mas já que houve a sugestão do Conselheiro Cipriano nesse sentido, eu não me oponho, 

presidente. Vamos ouvir o doutor Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 994

Odilon Inácio Teixeira: Senhora presidente, trata-se de um ato regimental. Outro dia, em 

sessão, inclusive com um voto por escrito do Conselheiro Cipriano, houve um certo embate em 

relação a possibilidades ou não de emendas que não foram feitas. Como se trata de ato 

regimental e o regimento prevê que ela precisa transcorrer 15 dias, não houve uma alteração 

formal, mas o texto está sendo modificado. Nós precisamos criar um hábito, uma cultura. 

Inclusive Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, criticou muito de não se respeitar o 

regimento em determinados pontos. O plenário não é soberano, ele é soberano dentro daquilo 

que o regimento permite. Eu não vou me opor, até porque eu não vi o resultado final. Eu 

acredito na Conselheira Rosa, eu só faço essa observação. A boa fé é presumida, mas nós 

precisamos criar uma cultura aqui. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É porque o regimento pede 15 dias e eles já 

aconteceram, porque essa proposta veio a plenário, segundo nosso secretário. E a proposta de 

Vossa Excelência que foi apresentada, inclusive verbalmente há uns dias atrás, foi acatada. 

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

já colocou que não vai se opor. Com relação a questão regimental, é que nessas polêmicas que 

aconteceram no plenário, é nesse sentido que coloquei. Mas há aqui um consenso, ninguém 

questionou nada, não há divergência de nada. Pelo motivo, como já disse o Nelson, até para 

dar celeridade, não vejo problema. Mas Vossa Excelência chamar à ordem, mandar respeitar o 

regimento, eu sou o primeiro a concordar. O plenário é soberano para respeitar o regimento, 

eu concordo com Vossa Excelência, eu sempre pondero isso, para respeitar a Lei Orgânica e a 

legislação. É soberano até o limite que está estabelecido, não para quebrar isto, eu concordo. 

Mas é uma matéria pacífica, não há polêmica ou divergência, eu não vejo dificuldade, mas eu 

vou respeitar a decisão da presidência e a posição de Vossa Excelência nesse sentido 

regimental. Há uma divergência, uma polêmica, aí sim a cultura que tem que prevalecer é 

exatamente essa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: A presidência entende que nós estamos dentro do limite regimental, 

da obediência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: São dois pontos. A colocação do Conselheiro Odilon ela é provida de embasamento, a 

do Conselheiro Cipriano, de outro lado, também tem razão de ser no sentido de que não há 

polêmica. Eu pessoalmente observei muito a posição da eminente relatora, na medida em que 
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as emendas do Conselheiro não trouxeram alteração ao texto que a Conselheira propunha de 

maior substância, exatamente por não ser nenhuma polêmica, eu me disporia a acompanhar o 

texto que foi resultado da lavra da Conselheira Rosa com algumas adaptações feitas pelo 

Conselheiro Odilon. Se for colocado em votação, acho que não causará do ponto de vista 

regimental, nesse caso específico, maior problema. E fica a observação do Conselheiro Odilon, 

que é pertinente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, não há nenhum problema de votar essa matéria hoje, porque é consenso 

não há divergência. Quando eu faço referência há soberania do plenário é exatamente isso, 

não é descumprir regras, é se constituir entendimentos. Isso é muito comum no parlamento, 

câmara municipal, estadual, congresso nacional. Os líderes do partido se reúnem e firmam 

entendimento. Coisas que têm uma semana pelo regimento no Congresso Nacional, se resolve 

em um dia. Aqui, o que estamos fazendo é firmar entendimento, porque há consenso. Não tem 

por que esperar um outro momento se podemos decidir hoje. Eu sempre elogio a ouvidoria, 

porque ela foi bem construída, os fundamentos dela estão certíssimos. A ouvidora, Conselheira 

Rosa Egídia, está propondo uma melhoria, uma adequação, isso é muito comum, ajustes das 

regras. É isso que estamos fazendo hoje, eu não fiz emenda, porque achei desnecessário. Eu, 

sinceramente, tenho muito respeito pelo trabalho que fez o Conselheiro Odilon e pelo trabalho 

que a senhora faz agora, então é voto de confiança. Estou de acordo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Estou de acordo e 

agradeço a confiança de todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então está consolidada, está votada, por 

unanimidade para adequação ao regulamento da ouvidoria desta Corte à Lei 13.460. Quero 

elogiar a postura do doutor Odilon da sua observação como sendo o primeiro ouvidor que deu 

a formatação, o norte na ouvidoria. E a doutora Rosa que vem tratando este canal que temos, 

que foi implantado por sua gestão. Apenas nós estamos agora consolidando, reforçando, mas 

foi um acordo a proposta lançada e que Vossa Excelência teve a sensibilidade, o cuidado 

maior de adequar, de tratar a alteração numa melhor alteração. E foi acatada pelo colegiado. 

Muito obrigada doutor Odilon e doutora Rosa, com as equipes de vocês. A matéria, então, 

ficou consubstanciada através do Ato nº 78, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vi o Senado Federal, são lutas que parecem às 
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vezes pequenas, mas são grandes, como é bom ver que o Pará pode se unir em algumas 

reivindicações. Porque se perde muito tempo com as quizilas de ordem pessoal, que não 

interessa nada, especialmente a coletividade. Temos que discutir coisas que são de interesse do 

povo. E o Pará novamente sofreria um esbulho no que se refere à concessão e renovação da 

empresa Vale do Rio Doce, por mais 30 anos para explorar nossas riquezas minerais, que 

necessitamos que sejam exploradas, mas substancialmente que ela deixe para nossa sociedade 

um resultado que possa vir em benefício da saúde, da educação, do índice de desenvolvimento 

humano do povo do nosso estado. E pela primeira versão que estava acompanhando, em razão 

daqueles benefícios, a Vale investiria esse recurso na construção de ferrovias em outros 

estados brasileiros, que merecem a nossa compreensão, nosso apoio. Mas ao mesmo tempo 

merece nossa dúvida e até mesmo a nossa indignação em dizer, mas as minas estão no estado 

do Pará e nós temos ferrovias aqui a serem completadas, extraordinariamente importante para 

o desenvolvimento. Porque quando se fala em ferrovia, não é só para ouvir o apito do trem. É 

que por trás da ferrovia há a melhoria nas condições de vida da população, possibilidade da 

exportação das nossas produções agrícolas, minerais, mão de obra a ser fomentada, melhoria 

de saúde, de educação. E eu vejo que esse tema obteve uma unanimidade das principais 

lideranças políticas do estado, no sentido de irem à presidência da República reivindicar o que 

é justo para o Pará. E a reivindicação, quando ela se faz de uma maneira unânime, onde as 

divergências partidárias políticas ficam sepultadas em razão do interesse maior da 

coletividade, é justo que se realce esse momento e que o Tribunal, dentro do que for possível, 

some-se a esse esforço, porque estamos lutando também, pelo menos com o apoio moral 

alguma coisa que virá em benefício da nossa terra, do nosso estado. Fiquei alegre quando vi 

também que entre as argumentações utilizadas, como também a questão da lei Kandir. Quer 

dizer, é mais uma soma daquilo que o estado perde. Peço que esta trajetória de luta não pode 

esquecer tudo aquilo que temos visto aqui no que se refere a recompensa ao estado naquilo que 

perdemos com a edição da Lei Kandir e, ao mesmo tempo, esperar que Deus ilumine nossos 

líderes partidários, das mais variadas posições. Que essa seja uma política que possa unir 

todos em benefício do interesse público e desse estado. De maneira que ao lado da lamentação, 

por alguma coisa que iria acontecer, espero que as notícias sejam verdadeiras de que o 

processo estaria revertido, ao mesmo tempo festejar que as pessoas que têm altas 
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responsabilidades, investidos em mandatos dados por nossa população, realmente se possa 

testemunhar que o interesse público está colocado acima de qualquer interesse individual e 

partidário. E penso que o Tribunal de Contas, não sei de que forma, poderia se associar a esta 

luta de preservar os nossos interesses, festejando que nossos minérios têm que ser exportados, 

beneficiados, verticalizados no território paraense e que esses investimentos se revertam 

inteiramente em benefício da nossa população. Era esse o registro que eu queria fazer. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, eu serei brevíssimo, mas tem coisas que a gente não pode perder o fio da meada. 

Isso é um absurdo, lamentável. Quem tem poder, principalmente político, no estado do Pará 

tem que reagir. Não podem fazer isso conosco. Eu quando estava deputado fui presidente de 

uma frente parlamentar que tratava de hidrovias e portos. Eu não era especialista no assunto, 

mas me assessorei muito bem. E eu fiquei impressionado como o Brasil está atrasado nesse 

campo, estamos 100 anos atrasados. E eu estava estudando uma obra chamada Eclusas de 

Tucuruí, do governo federal. Ela demorou 32 anos para ser concluída, concluiu, fizeram a 

inauguração. E agora a navegabilidade do rio Tocantins? Esqueceram que no percurso tinha 

um pedral do Lourenço. De lá para cá está uma briga que não termina para viabilizar a 

navegação do Rio Tocantins. Agora tem que fazer o derrocamento do pedral do Lourenço. 32 

anos durou uma obra do governo federal no estado do Pará. Fizeram hidrelétrica do Tucuruí, 

esqueceram dos detalhes, que ali havia gente, era um rio navegável. Projetos mal feitos. 

Ferrovia, Vossa Excelência está certo, é um assunto para a gente debater aqui a manhã toda. 

Temos que reagir. Hoje o que está segurando a empresa Vale é o estado do Pará, já está 

superando Minas Gerais em ternos de produção de minério. A gente não pode ficar só com o 

prejuízo, com o buraco, com a responsabilidade de oferecer saúde, segurança, estrada e tudo 

mais. Já não basta a bandeira levantada das perdas da lei Kandir, principalmente nesse campo 

do minério. A média nacional das desonerações, 10%. No estado do Pará, 30%. Ou seja, o 

estado não pode tributar 30% da sua economia, é um absurdo. E quando tem a chance de 

termos uma ferrovia, que também estamos atrasados há 100 anos. Na minha região tinha uma 

ferrovia, Belém Bragança. Por conta dessa visão desse comprometimento do Brasil com a 

indústria automobilística, priorizaram o transporte rodoviário, que é o mais problemático e 

caro do mundo. Transporte mais barato do mundo é o hidroviário, o segundo é o ferroviário. O 
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mais caro é o rodoviário e é o que eles priorizaram no Brasil. Aí acabaram aqui com uma 

ferrovia nossa, que foi responsável pelo desenvolvimento do nordeste do Pará, fazendo com 

que Bragança fosse a terceira maior cidade do estado do ponto de vista econômico. E hoje 

Bragança em 54º lugar. Lamentável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Com a experiência de Vossa Excelência nós estivemos uma 

sessão especial da Vale, quando se dizia, nada contra a empresa, mas que ela deixe no Pará 

aquilo que é necessário. Mas nós muitas vezes somos levados àquele raciocínio da empolgação 

inicial e vi muita empolgação nesse sentido. E vi de uma liderança política do estado do Pará a 

seguinte reflexão: a gente criticava muito a Vale estatal, agora ela privatizada é muito pior. É 

a questão da empolgação quando se discute aqui saúde pública, esta Casa tem algumas coisas 

para discutir, porque interessa a sociedade. Eu não estou dizendo que sou a favor, nem contra, 

mas eu não gosto da omissão, gosto da discussão. Como era bom, dizer eu tenho equação para 

resolver problema era ótimo, mas quando a gente não equação para resolver o problema, 

temos que ter a discussão, porque outros cérebros nos ajudam a buscar a solução adequada. 

Não, porque a privatização também da medicina, dos hospitais particulares, eu fico com o pé 

no freio um pouco. Eu fico observando as vezes o resultado. Quando essa gente se empolgava 

muito que a privatização da Vale era resolução de todos os nossos problemas, eu ficava com pé 

atrás. Eu já vi pessoas experientes, essa própria Lei Kandir, nós estávamos lá. Muitos ficaram 

empolgados, agora estamos lutando contra lei Kandir. Mas teve muita gente poderia ter 

gritado contra e não gritou. Eu não sei se a Vale está melhor ou pior, mas a pessoa que disse 

eu tenho certeza que lutou pela privatização da Vale. E agora está dizendo que já não é boa e 

que era melhor a estatal. O que está faltando e nós cobrarmos. Nessa sessão que nós 

participamos, tinha gente que queria botar troco na ferrovia. Isso não é a solução. E ela, 

naquela altura, era estatal e ela colocou recursos aqui, inclusive para cultura, restauração da 

igreja de Santo Alexandre que não saía do papel, por uma exigência nossa. A gente pedia 

também, não pode a sede da Eletronorte estar em Brasília, tinha que estar aqui em Belém. Aí 

todo mundo aplaudiu, depois esquece por alguma coisa que eu não sei o que é. Bragança, no 

serviço do abastecimento de água, a redução do desenvolvimento de toda a região Bragantina 

quando tiraram a ferrovia. Agora que a Bragança começa a recuperar. Nós andamos para 

trás, feito caranguejo. Eu me lembro, nós tínhamos um tempo que o Clube de Engenharia no 
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Rio de Janeiro era um fórum de debates nacionais. Nós fizemos uma hidrelétrica, todo mundo 

sabia que tinha o pedral que ia barrar o Rio Tocantins, as lideranças não se levantaram, foi 

feita a hidrelétrica e o Rio não é navegável. Nós temos tecnologia, o que está faltando ainda é 

a discussão desses problemas isentando a questão política. E nós não podemos aqui, 

obviamente, nos envolver em questão político partidária, não temos essa prerrogativa com a 

função que exercemos, mas temos como prerrogativa discutir o Pará também. Temos eventos 

que discutem o Pará. Que todos nós Conselheiros tragamos essa discussão, para que o 

oxigênio possa clarear o ambiente, porque isso nos interessa. Se não hoje, interessará para as 

futuras gerações, esse estado que é pela sua riqueza, quase um grande almoxarifado, ele vai ter 

que ser utilizado, mas eu não posso dar as peças se eu esquecer que, principalmente, ele tem 

que dar bem-estar para nossa população, que é o principal objetivo de tudo isso. Então esse 

problema da Vale é antigo, porque não se cobrou dela o que ela já deveria ter feito para o 

estado do Pará. Parauapebas, os problemas de saúde pública que gera as populações que são 

importadas, os trens trazendo nossos irmãos maranhenses, desesperadamente em busca do 

território do Pará, afeta a segurança, a educação, a saúde pública, o transporte. E essa casa 

tem, sim, prerrogativa para discutir. O Conselheiro Cipriano foi a Brasília falar da Lei Kandir, 

interessa o Pará, o Brasil. Quando eu vi e realmente festejo isso como cidadão, que lideranças 

políticas que são muito divergentes, pegou fogo então todos querem ir na mesma porta, mas 

estão também juntos na discussão dos problemas que o Pará enfrenta. Eu acho que é um 

assunto que temos que discutir respeitosamente, esta Casa tem como se associar de alguma 

forma, temos que estar abertos para que assuntos como esse não resultem de nós apenas no 

silêncio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Quando 

se construiu essa ferrovia de Carajás para o Maranhão, criou-se uma indignação tão grande 

pelos paraenses, porque era o nosso minério saindo e tinha que sair pelo Maranhão. Porque 

não ficou ou em Barcarena ou num porto que eles não constroem até hoje, que fica em Curuçá, 

Espadarte, que tem um calado maior. Mas fizeram uma opção pelo Maranhão, porque na 

época o poder político do Maranhão era mais forte. Aí saía nossa riqueza aqui pelo porto que 

está aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Esse porto que Vossa Excelência fala, o porto de Belém, a notícia ainda de ontem, a questão do 

assoreamento do porto de Belém, da Bacia de manobra dos navios aqui. Os transatlânticos vão 
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embora para Santarém, para Manaus, mas eles não acostam mais aqui, porque tem que ficar 

fora. O porto de Espadarte que Vossa Excelência se refere, que seria um avanço em relação a 

Vila do Conde ele é auto dragável. Águas oceânicas, profundidade enorme, para pegar os 

navios para concorrer com o minério para a Austrália, nós teríamos que ter graneleiros com 

maior tonelagem para que diminuísse o nosso custo, lá o porto de Espadarte, de frete, o 

Conselheiro Cipriano entende disso, ele é auto dragável, então ele permitirá permanentemente 

um porto a ser construído ali para exportar nossas riquezas com muito maior propriedade do 

que para Itaqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Eu encerro, senhora presidente, foi um debate feliz, porque é muito importante. Nós estamos 

discutindo o estado do Pará e tudo isso se reflete na parte econômica e na vida das pessoas, 

esse problema de logística no Brasil é seriíssimo, no estado do Pará muito mais. Nós temos um 

potencial gigantesco, muita riqueza. Eu acho que isso tem que se traduzir em melhoria de 

qualidade de vida para a população, não é somente ver nossa riqueza saindo e o povo continua 

pobre. 30% da população do Pará vivem numa situação de pobreza lamentável. Por isso que é 

recomendável discutir. E eu encerro com uma notícia boa. Vi também no jornal hoje uma 

matéria muito agradável em que a prefeitura de Belém está inaugurando hoje parte da estrada 

nova, no entorno da universidade. Eu vi uma obra muito interessante, porque era costume em 

Belém os canais ficarem abertos, como é a doca. Lá fecharam o canal, tudo dentro da técnica, 

bonito, e fizeram uma bela avenida. Eu já estou curioso para ver. Porque a nossa universidade 

aqui – o Conselheiro Nelson participou muito disso, porque ele foi professor – ela está num 

espaço maravilhoso. É uma cidade e perto dela está a Embrapa e a UFRA, outra universidade, 

num espaço urbano extraordinário, tem bastante área verde. O centro tecnológico, nós fomos 

lá, também fica no complexo, mas era difícil para ir ali, o acesso era feio, uma área muito 

perigosa. Graças a Deus hoje a gente pode festejar em Belém uma obra maravilhosa. Pelo que 

disse o jornal, a obra durava sete anos já e a prefeitura entrega. Manifestação da 

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

Patrick também pediu a palavra para compartilhar a discussão acerca da preocupação dos 

Conselheiros e certamente de todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Patrick Bezerra de Mesquita: Obrigado, presidente. Ouvindo os Conselheiros, reforça tanto a 

esperança e um pouco o medo de que a gente não consiga sair desse ciclo de 
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subdesenvolvimento, que o Pará não consiga sair de um extrativista mineral, que produz muito, 

mas que a renda não fica. A gente tem feito um estudo no MPC, que em breve certamente vai 

vir culminar no Tribunal de Contas, em forma de representação, que é uma preocupação que a 

gente tem tido além das isenções fiscais verticais, que são as que a União impõe sobre a gente, 

as próprias isenções que nós mesmos damos. Tem muitos estudos na UFPA que embora 

reconheçam a importância dessas isenções fiscais para a instalação de projetos minerados no 

Pará, que a contrapartida não veio. Há certas dúvidas sobre a fiscalização dessas 

contrapartidas e o montante do valor renunciado, isso não sei se está muito transparente no 

orçamento, o orçamento prevê e calcula um gasto tributário, uma renúncia fiscal, que talvez 

mereça uma auditoria nossa para verificar se realmente é isso. Porque cada isenção fiscal que 

o próprio estado confere, é um dinheiro a menos que se investe em educação, saúde. Uma das 

competências do Ministério é fiscalizar justamente isso, então em breve acho que estaremos 

apresentando algum trabalho sobre essa questão, no enfoque no Tribunal de Contas, mas na 

receita. Não querendo entrar no mérito político das isenções, da renúncia, que não cabe a nós, 

mas cabe o controle jurídico, se está sendo observada a Lei de Responsabilidade Fiscal e se 

está sendo levado ao lócus principal dessa discussão, que é no orçamento perante o 

parlamento, que é o representante da população, onde essas disputas saudáveis de quais 

condutas tomar, conceder isenção, não é um local apropriado de ser debatido. Só para deixar 

tatuado que o MPC já está fazendo um trabalho sobre isso, em breve deve apresentar ao 

tribunal para perseguir nessa questão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, Vossa Excelência nem me autorizou, mas 

gostaria de dizer que há para ser praticamente finalizado, está ao juízo de Vossa Excelência da 

parte administrativa da Casa, é a formatação do convênio desta Casa com a Universidade 

Federal do Pará absolutamente abrangente, para que a gente possa também ter alguns dados 

levantados no meio acadêmico para diversas atuações. Já está em processo, Conselheira 

Lourdes me pediu para minimamente ajudar nesse processo, está encaminhado para que a 

gente possa fazer esse convênio com a UFPA, que vem de braços abertos no sentido de 

colaborar com nossas iniciativas aqui. Penso que em agosto, setembro, podemos assinar esse 

tipo de convênio que corrobora Vossa Excelência com os dados obtidos na academia também, 

portanto, isento das paixões partidárias e políticas, apenas no interesse coletivo. Manifestação 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1002

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

Pergunto aos Conselheiros se encaminharemos algum ato que possa e a quem que nós 

travamos essa discussão acerca desse assunto. Essa discussão, obviamente, nós estamos dando 

publicidade através dos meios sociais, vai ficar gravado na nossa sessão, mas se há algum 

encaminhamento por parte dos Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro Nelson fez uma proposição. Eu 

faço a sugestão de fazer um documento enviado aos senadores, ao governo, à Assembleia 

Legislativa, da manifestação, nesse sentido, de mostrar o apoio e o acompanhamento que o 

Tribunal tem, se assim desejar também o Ministério Público, assinaríamos nos manifestando 

nesse sentido, mostrando até a satisfação de ver as lideranças se unindo no sentido de trazer 

esse benefício ao estado. Queria dizer que nós tivemos diversas situações com a companhia 

Vale do Rio Doce antes e agora. Conselheiro Luís relacionou algumas importantíssimas, 

Conselheiro Nelson outras, sem falar em Transamazônica, Santarém-Cuiabá, sem falar nas 

hidrovias, na energia. Enfim, são inúmeras situações e ainda por cima agora começa a querer 

relacionar a questão da Lei Kandir que há anos vem trazendo prejuízos para o estado do Pará. 

Em diversas oportunidades, várias lideranças que receberam a outorga para isso, não fizeram. 

Aí quando se apresenta a renovação de uma concessão e nós vamos fazer rodovia lá no estado 

tal, aí falam, espera aí. De novo. Quantas vezes o Pará vai ter que se submeter a isso? É isso 

que ele se refere, até que enfim, temos que louvar, parabenizar, nos colocar juntos e dizer, 

houve uma união no sentido de não aceitar mais esse tipo de coisa, é um prejuízo muito grande 

para o estado. Eu me lembro do embate na Assembleia Legislativa com a Vale do Rio Doce, a 

Assembleia conseguiu lá no momento dar uma prensa. A Vale Doce veio conversar com a 

Assembleia, se comprometeu em construir dez mil casas para a população paraense. Entregar 

para o estado, para o estado entregar. Até hoje nunca vi uma casa dessas, isso mais de quinze 

anos atrás. São inúmeras situações. Eu quero comemorar a discussão de hoje, são temas 

importantes, doutor Patrick colocou muito bem, é nosso compromisso, nossa responsabilidade 

discutir essas questões, a origem do dinheiro, porque está vindo assim, porque não está vindo, 

porque estamos abrindo mão, qual é a compensação, ela está ocorrendo, não está. Ou seja, o 

órgão competente que tem que dar o aval para isso está sendo consultado? Eu queria dar 

contribuição para Vossa Excelência no sentido de que a secretaria fizesse uma proposição e 
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ouvisse os Conselheiros Nelson e Luís Cunha, e aí o Tribunal encaminhar uma manifestação 

oficial aos senadores, no sentido de parabenizar, cumprimentar, nos associamos a luta deles. 

Se tiver tudo de acordo. Eu sou favorável a essa manifestação. Não só porque o Tribunal está 

debatendo sobre os grandes temas do Pará, é porque isso não é uma questão partidária. Não 

adianta ter partido A, B, C e o estado ficar perdendo como está até hoje. Isso tem que acabar. 

Partido político é uma questão interna de ideologia, mas a questão do Pará não tem partido 

político. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Encerrada a discussão acerca do assunto, gostaria de consultar o 

Conselheiro Nelson se realmente a proposta de Vossa Excelência será encaminhada ao 

Congresso Nacional, governo do estado, deputados federais, estaduais. Seriam apenas do Pará 

ou do Brasil todo? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu gostei muito do debate e de participar dele. O encaminhamento eu já vejo com 

uma certa preocupação. Seria muito importante Vossa Excelência com a secretaria alinhar o 

que vamos fazer para não ficar complicado para a instituição. Porque a situação é política, vai 

ser uma atuação política lá. Porém nós discutimos aqui. Eu não sei de que forma ainda dar 

esse encaminhamento às lideranças políticas do Pará, dizendo que o Tribunal está atento, 

acompanhando, manifestando a preocupação e se associando à luta. Para ter um cuidado para 

a gente não entrar num viés que não é muito nosso. Só isso. Colocada a matéria em votação, ela 

foi aprovada por unanimidade e ficou consubstanciada através dos Ofícios n.°s 076 a 095/2018. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Agradecendo aos Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, Odilon 

Teixeira, Rosa Egídia, aos Conselheiros substitutos doutor Julival, Daniel e Edvaldo. Ao nosso 

procurador doutor Patrick Bezerra de Mesquita, em nome do douto Ministério Público. Aos 

nossos servidores, jurisdicionados aqui presentes, aos procuradores e procuradoras, 

advogados, contadores, economistas e demais profissionais. Aos servidores e servidoras da 

Corte de Contas e do Ministério Público. Agradecemos também aos nossos amigos internautas 

que nos acompanham todas terças e agora esse mês nos acompanharão às terças e quartas em 

julho, a partir da próxima semana. Só lembrando, todos os nossos Conselheiros, amigos 

internautas, na próxima semana as sessões serão no mesmo horário, porém terças e quartas. 

Amanhã é sexta-feira, aproveitar a torcida pela nossa seleção para se manter lutando para 
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trazer a taça de ouro para nosso país, aquele caneco para todos nós brasileiros. Em nome de 

Deus está encerrada a sessão plenária. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando 

as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e quinze minutos (11h15min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 5 de julho de 2018. 
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